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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την παραγωγή αυτής της έκδοσης, δεν συνεπάγεται επικύρωση του
περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια χρήση που μπορεί να γίνει της συμπεριληφθήσας πληροφορίας/ δεν
φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σύνδεση και εγγραφή

Πρόγραμμα σπουδών του Eco Trainer
Οδηγός χρήσης Moodle
1 Σύνδεση και εγγραφή
Στην κύρια οθόνη του http://formacion.ecotrainers.eu/moodle μπορούμε να βρούμε το κουμπί
Σύνδεση στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.

Για να βρείτε οδηγίες για την εγγραφής σας, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τον οδηγό σύνδεσης
και εγγραφής που θα σας εξηγήσει όλη τη διαδικασία εγγραφής, την εκ των προτέρων αξιολόγηση
και την εγγραφή στους σπονδύλους. Αυτό τον οδηγό μπορείτε να τον βρείτε στο πρώτο εικονίδιο στα
αριστερά κάτω από την εικόνα της επικεφαλίδας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Εκπαιδευτή BuS αποτελείται από συνολικά 200 ώρες και χωρίζεται σε
οκτώ εκπαιδευτικούς σπονδύλους, με 25 ώρες τον κάθε ένα.
1. Αειφόρες Κατασκευές.
2. Πιστοποίηση και σήμανση.
3. Υλικά.
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Σύνδεση και εγγραφή

4.
5.
6.
7.
8.

Αποδόμηση.
Ενεργειακή απόδοση.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Κύκλος ζωής.
Παιδαγωγικά.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών ή μόνο τους σπονδύλους που σας
ενδιαφέρουν, ή αυτούς τους σπονδύλους που σας συνιστά το σύστημα να περάσετε μετά την εκ των
προτέρων αξιολόγηση. Δεδομένου ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε εκπαιδευτές, ο
Σπόνδυλος 8 Παιδαγωγικά είναι υποχρεωτικός. Αυτός ο Σπόνδυλος θα σας παρέχει ικανότητες και
χρήσιμους πόρους για την εκπαιδευτική σας δραστηριότητα.
Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος σπουδών επιτρέπει τη διαπίστευση των ικανοτήτων μέσω της
πιστοποίησης του Eco-Trainer, που χορηγείται για τη συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία που
αποκτήθηκε μέσω του προγράμματος σπουδών ή μέσω προηγούμενης κατάρτισης, και εγκρίθηκε
από τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το έργο.
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Κατάλογος μαθημάτων (πώς να περιηγηθείτε)

2 Κατάλογος μαθημάτων (πώς να περιηγηθείτε)
Μόλις συνδεθείτε (υποθέτοντας ότι έχετε ήδη κάνει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και έχετε
εγγραφεί στο μάθημα ή τα μαθήματα που αναφέρονται), θα βρεθείτε στον Πίνακα εργαλείων.
Στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχει ένα μενού πλοήγησης που θα σας μεταφέρει σε οποιοδήποτε
από τα μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί. Αυτό το μενού μπορεί να κρυφτεί πατόντας X στο επάνω
μέρος της σελίδας, αριστερά από το λογότυπο BusTrainers. Αν το μενού είναι κρυμμένο, θα υπάρχει
ένα εικονίδιο με τρεις οριζόντιες γραμμές και πατώντας το το μενού πλοήγησης θα εμφανιστεί ξανά

Μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση στα μαθήματα χρησιμοποιώντας τις εικόνες των τμημάτων
"Μαθήματα με Πρόσφατη Πρόσβαση" ή "Επισκόπηση μαθημάτων".
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Εντός του Μαθήματος

3 Εντός του Μαθήματος
Όπως μπορούμε να δούμε, το αριστερό μενού πλοήγησης τώρα είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό
που ήταν στη σελίδα του πίνακα ελέγχου.
Μπορούμε τώρα να δούμε τα διάφορα τμήματα του μαθήματος: Γενικό, Μονάδες, Γλωσσάρι και
Εγχειρίδιο.
Μόλις αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα σπόνδυλο πρώτα απ' όλα θα δούμε το γενικό μέρος, με ένα
εισαγωγικό κείμενο και βίντεο, ακολουθούμενο από ένα αρχείο με ενημερωτικό δελτίο. Μπορούμε
να δούμε το βίντεο απλά κάνοντας κλικ σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τον αρχείο του ενημερωτικού
δελτίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη το
πιστοποιητικό στην ίδια ενότητα (κάτω από το αρχείο του ενημερωτικού δελτίου).
Όπως μπορούμε να δούμε, το αριστερό μενού πλοήγησης τώρα είναι διαφορετικό όπως ήταν στη
σελίδα του πίνακα ελέγχου.
Μπορούμε τώρα να δούμε τα διάφορα τμήματα του μαθήματος: Γενικά, Βαθμοί, Γλωσσάρι και
Εγχειρίδιο.

Σελίδα | 4
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας moodle

Ενότητες

4 Ενότητες
Κάθε Σπόνδυλος έχει 3 Ενότητες (εκτός από τον Σπόνδυλο 8 – Τα Παιδαγωγικά ο οποίος έχει 8
Ενότητες), και έχουν μια κοινή δομή:
•
•
•
•
•
•

Τίτλος
Περιγραφή
Στόχοι της μονάδας μάθησης
Βιβλίο (με το περιεχόμενο της μονάδας)
Δραστηριότητες /Ασκήσεις (μόνο όταν χρειάζεται)
Εξετάσεις
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Βιβλία (περιεχόμενο της ενότητας)

5 Βιβλία (περιεχόμενο της ενότητας)
Εντός των βιβλίων θα βρούμε όλο το περιεχόμενο της ενότητας. Τα βιβλία δεν περιέχουν μόνο
κείμενα, έχουν επίσης εικόνες, βίντεο, συνδέσμους και περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας.
Για να περιηγηθείτε στα Βιβλία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα περιεχομένων που
βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης. Υπάρχουν ενότητες και υποενότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα, και κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από αυτές θα μεταβείτε στην επιλεγμένη ενότητα ή
υποενότητα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βέλη στο επάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας
προς τα δεξιά.
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Δραστηριότητες /Ασκήσεις.

6 Δραστηριότητες /Ασκήσεις.
Οι δραστηριότητες ή οι ασκήσεις διαθέτουν συνήθως ένα αρχείο το οποίο μπορείτε να βρείτε για να
διαβάσετε από τι αποτελείται η δραστηριότητα ή η άσκηση. Αυτό το αρχείο βρίσκεται κάτω από το
όνομα της δραστηριότητας και συνήθως είναι ένα αρχείο PDF.
Μετά την ανάγνωση και αφού έχετε ολοκληρώσει τη δραστηριότητα ή την άσκηση θα πρέπει να
ανεβάσετε το αρχείο πατώντας το κουμπί "Προσθήκη υποβολής".

Αφού πιέσουμε το κουμπί «Προσθήκη υποβολής» η οθόνη θα αλλάξει και μπορούμε να επιλέξουμε
τώρα εάν θέλουμε σύρουμε και να ρίξουμε τα αρχεία άμεσα στην περιοχή με το γαλάζιο βέλος για να
το μεταφορτώσουμε, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο φόρτωσης
πιέζοντας το κουμπί των αρχείων στην άνω αριστερή γωνία του ορθογωνίου έλξατε και αποθέστε. Σε
οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, μετά τη φόρτωση του αρχείου και αφού εμφανιστεί εκεί,
πρέπει να πατήσετε το πράσινο κουμπί "Αποθήκευση αλλαγών".
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Δραστηριότητες /Ασκήσεις.

Αν επιλέξουμε το παραδοσιακό κουμπί αποστολής του περιηγητή, θα εμφανιστεί μια άλλη οθόνη.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να επιλέξουμε στην αριστερή πλευρά "Ανέβασμα ενός αρχείου". Στη συνέχεια,
θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Επιλογή αρχείου", το οποίο θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης
του υπολογιστή μας για να αναζητήσετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε. Μόλις το επιλέξουμε
και δούμε το όνομα του αρχείου δίπλα στο κουμπί "Επιλογή αρχείου", το μόνο που χρειάζεται είναι
να πατήσετε το πράσινο κουμπί "Ανέβασμα αυτού του αρχείου".

Σελίδα | 8
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας moodle

Εξετάσεις

7 Εξετάσεις
Η πρώτη οθόνη που θα δούμε στο τμήμα των εξετάσεων θα είναι μια ενημερωτική οθόνη, με τον
αριθμό των προσπαθειών που επιτρέπονται καθώς και τη μέθοδο βαθμολόγησης που
χρησιμοποιείται. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσπάθεια κουίζ τώρα"
για να ξεκινήσει η εξέταση.

Από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι εξετάσεις έχουμε 30 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Στην οθόνη
των εξετάσεων μπορούμε να δούμε στο δεξί μέρος της οθόνης το "Πλοήγηση Quiz " που δείχνει πόσες
ερωτήσεις υπάρχουν, ποιες από αυτές έχουν ήδη απαντηθεί (σημειώνονται με ένα γκρι ορθογώνιο
κάτω από τον αριθμό) και ποιες από αυτές βλέπουμε τώρα (μέσα σε πλαίσιο με έντονους
χαρακτήρες).

Στο αριστερό μέρος της οθόνης έχουμε πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση, τον αριθμό της, αν έχει
απαντηθεί ή όχι κατά το παρελθόν και πόσους πόντους βαθμολογείται αν η απάντηση είναι σωστή.
Στο κέντρο της οθόνης μπορούμε να δούμε την παραπάνω ερώτηση και τις πιθανές απαντήσεις που
μπορούμε να επιλέξουμε. Για να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτές πρέπει να κάνετε κλικ στο κυκλάκι
στα αριστερά της απάντησης.
Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το κουμπί "Επόμενη σελίδα" ή να κάνουμε κλικ στην επόμενη σελίδα στην περιοχή
πλοήγησης του κουίζ (στα δεξιά).
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Εξετάσεις

Για να ολοκληρώσουμε τις εξετάσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί "Τέλος
προσπάθειας..." στην περιοχή πλοήγησης του κουίζ ή, αν είμαστε στην τελευταία ερώτηση της
εξέτασης το "Τέλος προσπάθειας..." θα εμφανιστεί εκεί όπου συνήθως βρίσκεται το κουμπί "Επόμενη
σελίδα".
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Γλωσσάριο

8 Γλωσσάριο
Στο γλωσσάριο θα βρούμε ορισμούς για πολλές λέξεις και έννοιες που σχετίζονται με το μάθημα.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή αναζήτησης για να αναζητήσουμε μια συγκεκριμένη
λέξη ή έννοια ή να χρησιμοποιήσουμε το ευρετήριο λέξεων για να βρούμε όλες τις καταχωρήσεις που
αρχίζουν με αυτό το γράμμα.
Από προεπιλογή, όταν φτάνουμε σε αυτήν την ενότητα βλέπουμε όλες τις καταχωρήσεις στο
γλωσσάριο και πιθανώς θα υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες. Για να περάσουμε από την μία
σελίδα στην άλλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές "Επόμενο" και "Προηγούμενο" ή να
κάνουμε κλικ απευθείας στους αριθμούς σελίδων.
Αν θα θέλαμε μια φιλική έκδοση του γλωσσαρίου για εκτύπωση μπορούμε να τη δημιουργήσουμε
πηγαίνοντας στην επιλογή στην επάνω δεξιά γωνία.
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Εγχειρίδιο

9 Εγχειρίδιο
Το εγχειρίδιο είναι ένα αρχείο PDF που περιέχει το σύνολο του μαθήματος και μπορεί να διαβαστεί
ή να μεταφορτωθεί απλά κάνοντας κλικ στο αρχείο, με τον ίδιο τρόπο όπως και με το αρχείο
ενημερωτικού δελτίου στην Γενική ενότητα.
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Συντονιστής:
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC).
Ισπανία

Εταίροι:
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(CNC). Ισπανία
INSTITUT DE ROBÒTICA I DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS (IRTIC).
Ισπανία
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DE COSTRUTTORI EDILI
(ANCE). Ιταλία
ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA (FORMEDIL). Ιταλία
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS DO SUL (CENFIC). Πορτογαλία
NATIONAL LABORATORY OF ENERGY AND GEOLOGY
(LNEG). Πορτογαλία
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ). Ελλάδα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Ελλάδα
MALTA INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT
AGENCY (MIEMA). Μάλτα
THE GOZO BUSINESS CHAMBER (GBC). Μάλτα

http://www.ecotrainers.eu
http://www.fundacionlaboral.org/en/projects/trainin
g/training-tools/bustrainers-2016-2019

