
 

 

Οδηγός Σπουδαστών:  

Πως θα εγγραφείτε στην πλατφόρμα 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθήνης 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν 

συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και η επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από 

 

 



Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα εκμάθησης ALLsoSKILLED πρέπει να ακολουθήσετε τα 

επόμενα βήματα. Προσέξτε, ακολουθήστε όλα τα βήματα με την ακόλουθη σειρά και μην 

παραλείψετε τίποτα, διαφορετικά δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξετε! Απλά αστειεύομαι 

φυσικά, αλλά θα θέλαμε να σας δώσουμε όσο το δυνατόν σαφέστερες οδηγίες, για να 

διευκολύνετε αυτήν τη μαθησιακή εμπειρία.        

Βήμα 1 
Ανοίξτε τον browser σας και πληκτρολογήστε την διεύθυνση: https://allsoskilled.eu/ 

 

Βήμα 2 
Από το μενού των γλωσσών επιλέξτε την γλώσσα που θέλετε. Δείτε την παρακάτω εικόνα:  

 

 

 

https://allsoskilled.eu/


 

 

Βήμα 3 
Αφού επιλέξετε την γλώσσα στην πάνω δεξιά γωνία, θα βρείτε τις επιλογή για ΕΓΓΡΑΦΗ την 

οποία και επιλέγουμε. Δείτε την εικόνα παρακάτω:  

 

Βήμα 4  
Μόλις επιλέξετε την ΕΓΓΡΑΦΗ, θα ανακατευθυνθείτε στην σελίδα με την φόρμα εγγραφής. 

Σε αυτή την φόρμα μπορείτε να προσθέσε τις βασικές πληροφορίες σας ώστε να 

δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε είναι: 

• ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: Πως θέλετε να εμφανίζεται το όνομα σας όταν θα συνδέεστε στην 

πλατφόρμα. 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ: Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email)  

την οποία θα χρησιμοποιείται για την εγγραφή σας στην πλατφρόμα και θα 

λαμβάνετε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία πρόσβασης.  

• ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης και επικυρώστε τον.  

Με τα στοιχεία που θα δημιουργήσετε (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) θα είστε σε 

θέση να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του έργου και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα 

μαθήματα. Επίσης, στη σελίδα εγγραφής, θα πρέπει να προσθέσετε μερικά επιπλέον 

δημογραφικά στοιχεία για να προσωποποιήσετε λίγο παραπάνω τον λογαριασμό σας για 

στατιστικούς λόγους του έργου ( όπως Όνομα, Ηλικιακή Ομάδα και Γλώσσα). Μόλις εισάγεται 

όλες τις πληροφορίες, πατήστετο κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Δείτε την εικόνα 

παρακάτω:  

 

 



 

Βήμα 5 
Μετά την ΕΓΓΡΑΦΗ ένα μήνυμα θα σας εμφανιστεί το οποίο αναφέρει:  

ACTIVATE YOUR ACCOUNT 

Ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε! Θα πρέπει όμως να τον ενεργοποιήσετε μέσω του email 

που έχουμε στείλει στην διεύθυνσή σας. 

Οπότε, μετά από αυτό το μήνυμα θα πρέπει να ελέγξετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, 

και δείτε τα στοιχεία πρόσβασής επιβεβαιώνοτας τον σχετικό σύνδεσμο. 

 

 



Το μήνυμα που θα λάβετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας θα εμφανίζεται όπως στην 

παρακάτω εικόνα:  

Πατήστε τον σύνδεσμο που σας παρέχει η πλατφόρμα ώστε να ενεργοποιήσετε τον 

λογαριασμό σας. 

 

Όταν θα το πατήσετε, θα σας ανακατευθύνει στην σελίδα ενεργοποίησης λογαριασμού. 

 

Βήμα 6 
Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας και για λόγους ασφαλείας, παρακαλώ 

ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ  το ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ που σας παρέχει η πλατφόρμα.  

After that click ACTIVATE. See the image below:  

 

 

Βήμα 7 
Μόλις πατήσετε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ η πλατφόρμα θα σας ανακατευθύνει στον πίνακα 

διαχείρισης του προφίλ σας, όπως ως μαθητής θα μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο σας μέσα 

στην πλατφόρμα. 

  

Όπως μπορείτε να δείτε υπάρχουν πολλές επιλογές από τον πίνακα διαχείρισης. Μπορείτε 

να βρείτε τα Μαθήματά σας, να επεξεργαστείτε το Προφίλ σας, να δείτε Ανακοινώσεις ή 

Ενημερώσεις, καθώς επίσης να δείτε την πρόοδο σας στο Εκπαιδευτικό Μονοπάτι κ.ά. 



 

Βήμα 8 
Από το κύριο μενού επιλέγουμε τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ έτσι ώστε να κάνουμε εγγραφή στο 

Εκπαιδευτικό Μονοπάτι. Μετά πατήστε στο κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ και επιβεβαιώστε την 

εγγραφής σας στο Εκπαιδευτικό. Ένα μήνυμα και μια μπάρα προόδου θα εμφανιστούν με 

την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Δείτε την παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

Μετά την επιτυχή εγγραφή μπορείτε να «κατεβείτε προς τα κάτω» να δείτε τα συγκεκριμένα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στο Εκπαιδετικό Μονοπάτι και αφού πατήσετε το 

πράσινο κουμπί ΔΕΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο κάθε 

μάθημα.  

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Κάθε μάθημα είναι συνέχεια του προηγόυμενο, επομένως θα πρέπει να 

κρατήσετε την σειρά των μαθημάτων ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία.  



 

 

Βήμα  9 
Μόλις πατήσετε στο κάθε μάθημα ξεχωριστά, η πλατφόρμα θα σας ανακατευθύνει στην 

σελίδα του μαθήματος με σκοπό να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε το μάθημα. Πατήστε το 

κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ από την δεξιά στήλη. Είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε το 

μάθημα. Δείτε την εικόνα παρακάτω:  

 

 

 

Μετά από την Ολοκλήρωση κάθε μαθήματος μπορείτε να διαλέξετε από το Κύριο Μενού την 

επιλογή ΜΑΘΗΜΑΤΑ, και έτσι θα επιστρέψετε στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ώστε να 

συνεχίσετε την πρόοδό σας. 

 



Βήμα 10 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των βημάτων μέσα από το Εκπαιδευτικό Μονοπάτι, μπορείτε 

μέσα από το ΠΡΟΦΙΛ σας να δείτε δύο επιλογές από τον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στην ενότητα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. Η πρώτη επιλογή περιέχει την πρόοδο που έχετε κάνει και η 

δεύτερη τα Κατορθώματα και Πιστοποιητικά που έχετε λάβει.     

 

 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την διαδικασία εγγραφής μην διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

διεύθυνση info@allsoskilled.eu. 

mailto:info@allsoskilled.eu

