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Γενικά 

Το εγχειρίδιο αυτό έχει στόχο να σας διευκολύνει στη χρήση της πλατφόρµας 

Τηλεκατάρτησης του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περγαµηνή. 

Απαραίτητο λογισμικό 

Για να χρησιµοποιήσετε την πλατφόρµα τηλεκατάρτησης θα πρέπει να έχετε 

έναν H/Y µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Web Browser: Internet Explorer 7.0 ή 8.0, Firefox 10.0 ή νεότερο, Google Chrome 

10.0 ή νεότερο 

Adobe Flash Player: έκδοση 10 ή νεότερη 

Ελάχιστη Ανάλυση οθόνης: 1024x768 

Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης 

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα Τηλεκατάρτησης λειτουργεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://pergamini.sqlearn.gr 

Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα  θα πρέπει να εισάγεται τα στοιχεία πρόσβασης 

που σας έχουν δοθεί στα πεδία που βλέπετε παρακάτω και να πατήσετε το κουµπί 

είσοδος.  
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Μόλις εισέλθετε στην Πλατφόρµα Τηλεκατάρτησης εµφανίζεται η Αρχική σας 

σελίδα, στην οποία βρίσκονται συγκεντρωµένα όλα τα µαθήµατα στα οποία έχετε 

πρόσβαση. 

Για να µεταβείτε στο µάθηµα που θέλετε να παρακολουθήσετε κάντε κλικ στον 

αντίστοιχο σύνδεσµο. 
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Στο πάνω µέρος δεξιά έχετε την δυνατότητα να εναλλάξετε  την πλατφόρµα µεταξύ 

δύο γλωσσών, τα Ελληνικά (EL) και τα Αγγλικά (EN).  
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Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης 

Σε όλες τις σελίδες της πλατφόρµας Τηλεκατάρτησης εµφανίζεται πάνω 

αριστερά η Γραµµή Πλοήγησης η οποία σας δείχνει την τρέχουσα σελίδα στην 

οποία βρίσκεστε καθώς και τις σελίδες που προηγούνται (ιεραρχικά) της σελίδας 

στην οποία βρίσκεστε. 

Για παράδειγµα στην παρακάτω εικόνα µπορείτε να διακρίνετε. 

 

Μπορείτε να µεταφερθείτε άµεσα στην περιοχή του µαθήµατος, κάνοντας κλικ στον 

σύνδεσµο που βρίσκεται στη Γραµµή Πλοήγησης π.χ. WORD 

Ένας άλλος τρόπος για να πλοηγηθείτε στην προηγούµενη σελίδα είναι πατώντας το 

κουµπί στο οποίο αναγράφετε το όνοµα της ενότητας.  
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Μπορείτε να επιστρέψετε στην Αρχική σας σελίδα, στην οποία βρίσκεται η λίστα των 

µαθηµάτων σας κάνοντας κλικ στον αρχικό (πρώτο) σύνδεσµο της Γραµµής 

Πλοήγησης. 

 

 

 

 

Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος 
Η Σελίδα είναι οργανωµένη σε τρείς (3) ζώνες. 

Αριστερή ζώνη 

Η Αριστερή ζώνη φιλοξενεί συµπληρωµατικά εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν: 

• να πλοηγηθείτε στα µαθήµατα που είστε εγγεγραµµένοι 

• να δείτε τους βαθµούς σας και να διαχειριστείτε το προφίλ σας (Μπλοκ 

Ρυθµίσεις) 

 

∆εξιά ζώνη 

Η δεξιά ζώνη φιλοξενεί συµπληρωµατικά εργαλεία, όπως η εµφάνιση των 

συµµετεχόντων στο µάθηµα που παρακολουθείτε.  
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Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

Αριστερή ζώνη 

Δεξιά ζώνη 

Κεντρική ζώνη 
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 Κεντρική ζώνη 

Στην κεντρική ζώνη είναι η περιοχή όπου βρίσκονται όλα τα υλικά µελέτης και 

υποστήριξης που θα αξιοποιήσετε για την εκπαίδευσή σας. 

Εδώ µπορείτε να βρείτε: 

• το όνοµα της ενότητας του µαθήµατος 

• το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιµοποιήσετε για τη µελέτη σας 

• συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό που θα σας βοηθήσει στη µελέτη σας 

• το Chat για να επικοινωνήσετε µε τους υπόλοιπους συνδεδεµένους χρήστες 

• το υποστηρικτικό υλικό για την µελέτη της ενότητας  
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Χρόνος Εκπαίδευσης 

Έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το χρόνο που είστε συνδεδεµένοι 

στην πλατφόρµα τηλεκατάρτησης.  

Αρχικά θα πρέπει να πατήσετε στο ονοµατεπώνυµο σας που εµφανίζεται πάνω δεξιά 

σε όλες τις σελίδες της πλατφόρµας. 

 

 

 Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην καρτέλα Χρόνος εκπαίδευσης 
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Στη σελίδα που εµφανίζεται µπορείτε να δείτε το συνολικό χρόνο που έχετε συνδεθεί 

στην πλατφόρµα αλλά και τους επί µέρους χρόνους των µαθηµάτων που 

παρακολουθείτε. 
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Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης 

Για να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρµα τηλεκατάρτησης θα πρέπει να 

κάνετε κλικ στο Έξοδος που βρίσκεται πάνω δεξιά σε όλες τις σελίδες της 

πλατφόρµας δίπλα από το ονοµατεπώνυµο σας. 

 

 
Επιπλέον µπορείτε να αποσυνδεθείτε από την καρτέλα που βλέπετε το προφίλ σας. 

Μπορείτε να πατήσετε στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης στο ονοµατεπώνυµο σας. 
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Στην σελίδα στην οποία θα σας εµφάνιση µπορείτε να πατήσετε στο κουµπί  Έξοδος. 

 

 

Στην σελίδα στην οποία θα σας εµφανιστεί µπορείτε να πατήσετε στο κουµπί  

Έξοδος 

 


