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Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά απο-
δοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που ε-
μπεριέχονται σε αυτό.  

Αριθμός αναφοράς προγράμματος: 2017-1-EL01-KA204-036335. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q-SER                                                                                 IO2 • Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας LMS 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 4 από 16 

Κοινοπραξία εταίρων Q-SER 

Η κοινοπραξία εταίρων του προγράμματος Q-SER αποτελείται από: 

MUNICIPALITY OF EGALEO Ελλάδα 

IOM Mezinarodni organizace pro migraci v Praze Τσεχία 

INTRACOM GMBH Γερμανία 

MEDIA CREATIVA 2020, S.L. Ισπανία 

SOCIAL COOPERATIVE ENTERPRISE DROSOSTALIDA Ελλάδα 

ECUMENICAL PATRIARCHAT – GREEK – ORTHODOX METROPOLIS OF  
GERMANY – COMMUNITY THE ASCENSION IN STUTTGART 

Γερμανία 

FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Ισπανία 
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Δικαιώματα Χρήσης 

 
Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό την CC BY Creative Commons Attribution 4.0 Inter-
national License. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ιστορικό Αναθεωρήσεων 

Αριθμός  
Αναθεώρησης 

Περιγραφή Συγγραφείς Ημερομηνία 

1.0 D.IO2 – Εσωτερική αξιολόγηση ICOM, MOE 31/01/2019 

2.0 D.IO2 – Επίσημη έκδοση ICOM, MOE 31/05/2019 

3.0 D.IO2 – Μικρές τροποποιήσεις ICOM, MOE 28/02/2020 

 

  



Q-SER                                                                                 IO2 • Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας LMS 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 7 από 16 

Πίνακας Περιεχομένων 

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ LMS ................................................................................. 8 
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1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ LMS 
Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Q-SER. 

• Ανοίξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων και επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα: http://lms.q-ser.egaleo.gr/moodle/ 

• Ξεκινήστε πρώτα με τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Κάντε κλικ στο “Σύνδεση”. 

 

 

 

• Στην επόμενη σελίδα, πληκτρολογήστε τα στοιχεία χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί “Ξε-
κινήστε τώρα δημιουργώντας νέο λογαριασμό”. 

 

 

 

http://lms.q-ser.egaleo.gr/moodle/
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• Μετά από αυτό, ελέγξτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την επιβεβαίωση του ηλε-
κτρονικού σας ταχυδρομείου και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που αναφέρει “Επιβεβαιώση 
λογαριασμού”. 

• Ο λογαριασμός σας πρέπει να ενεργοποιηθεί αμέσως. Τώρα μπορείτε να πληκτρολογή-
σετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασής σας και να κάνετε κλικ στο κουμπί “Σύν-
δεση”. 
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• Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Q-SER. Κάντε 
κλικ στο στον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να περιηγηθείτε για πρόσβαση στο μά-
θημα.  

 

• Επιλέξτε το μάθημα στη μητρική σας γλώσσα ή στη γλώσσα στην οποία αισθάνεστε πιο 
άνετα.  

• Βρίσκεστε στη συνοπτική σελίδα του μαθήματος τώρα. Κάντε κλικ στον τίτλο κάθε ενό-
τητας για να ξεκινήσετε το μάθημα. 

 

 

• Περιμένετε για λίγο μέχρι να εμφανισθεί η ιστοσελίδα, μετά την ολοκλήρωση της φόρ-
τωσης του μαθήματος, κάντε κλικ στο “Start Course”. 
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• Ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο. Διαβάστε όλα τα κεφάλαια προσεκτικά, για να ολοκληρώ-
σετε το μάθημα. Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα χρησιμοποιώντας 
την πλαϊνή μπάρα ή τον τροχό του ποντικιού. 
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• Όταν φτάνετε στο κάτω μέρος ενός κεφαλαίου, κάντε κλικ κάτω από το κεφάλαιο στον 
τίτλο του επόμενου κεφαλαίου για να το ανοίξετε. Μπορείτε να πλοηγηθείτε ή να μετα-
βείτε σε άλλο κεφάλαιο κάνοντας κλικ στον τίτλο του κεφαλαίου στην αριστερή μπάρα. 
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• Όταν εμφανιστεί ένα εικονίδιο, ένα κουμπί ή ένα πεδίο κειμένου, κάντε κλικ σε αυτό 
για να αποκτήσετε επιπλέον πληροφορίες. 
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• Μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ κειμένου με τα κουμπιά βέλους ή με τους αριθμούς 
πλοήγησης. 
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• Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για να διαβάσετε το κεφάλαιο, μπορείτε να μετακινη-
θείτε προς τα πάνω και να κάνετε κλικ στο κουμπί “3 bars button”, για να συμπτύξετε τη 
γραμμή πλοήγησης στην αριστερή πλευρά. Κάντε κλικ σε αυτό ξανά, εάν θέλετε να ανοί-
ξετε ξανά τη γραμμή πλοήγησης. 
 

 


