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Συνοπτικές οδηγίες εγγραφής στην εκπαιδευτική πλατφόρµα EXTRO SKILLS

Η

εκπαιδευτική

πλατφόρµα

βρίσκεται

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://elearning.extroskills.eu/.
Πάνω δεξιά στη σελίδα, πατάµε "Σύνδεση".
Στη σελίδα που θα ανοίξει, πατάµε στο κάτω µέρος "Ξεκινήστε τώρα
δηµιουργώντας νέο λογαριασµό" και συµπληρώνουµε τα στοιχεία που µας
ζητούνται.
Αφού πατήσουµε να δηµιουργηθεί ο λογαριασµός θα µας σταλεί στο email που
δηλώσαµε ένα µήνυµα. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο που εµπεριέχεται µέσα στο
µήνυµα αυτό, επιβεβαιώνεται η δηµιουργία του λογαριασµού και µπορούµε να
αρχίσουµε να διαβάζουµε το διαθέσιµο υλικό του Extro Skills.
Στη συνέχεια πηγαίνουµε στην "Αρχική σελίδα ιστοτόπου" και από τις "κατηγορίες
µαθηµάτων" επιλέγουµε τα ελληνικά µαθήµατα (ή τις άλλες διαθέσιµες γλώσσες αν
προτιµάµε διαφορετικά).
Υπάρχουν 3 διαθέσιµες ενότητες, εµείς ξεκινάµε µε την πρώτη που έχει ως θέµα
"Πρόσβαση στην αγορά", κάνουµε κλικ πάνω της και στη συνέχεια πατάµε
"Εγγραφή".
Αφού γραφτούµε σε µια ενότητα, ανοίγει η σελίδα µε τα αναλυτικά περιεχόµενά
της όπου µπορούµε να επιλέγουµε τις επιµέρους παραγράφους που µας
ενδιαφέρουν και να τις διαβάζουµε. Για να θυµόµαστε ποια παράγραφο έχουµε
ήδη διαβάσει, µπορούµε να επιλέγουµε µε check το αντίστοιχο κουτάκι.
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-2Επιπλέον, µε την εγγραφή µας σε µια ενότητα, προστίθεται αυτή στο προφίλ των
µαθηµάτων µας ώστε να έχουµε άµεση πρόσβαση σε αυτά από την αρχική σελίδα
του λογαριασµού µας.
Κάθε φορά που ολοκληρώνουµε την ανάγνωση ενός κειµένου και κάνουµε check
στο αντίστοιχο checkbox, παρατηρούµε ότι στην επισκόπηση των µαθηµάτων της
αρχικής σελίδας, η πρόοδός µας καταγράφεται όσο ολοκληρώνουµε τα µαθήµατα
κάθε ενότητας. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουµε (100%) την πρώτη ενότητα,
επιλέγουµε την επόµενη ενότητα και µε τον ίδιο τρόπο ("Εγγραφή") διαβάζουµε το
δικό της περιεχόµενο.

