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Εισαγωγή 

Ο παρών ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης Erasmus+ με την ονομασία "ESC-2Learn". Οι εταίροι του έργου, δηλαδή η 

Association Solidarity Migration and Exchanges for the Development, ή εν συντομία AMSED από τη 

Γαλλία, τα Solidarity Tracks από την Ελλάδα και η Youth Association from Transylvania, ή εν συντομία 

ATA, από τη Ρουμανία, είναι τρεις οντότητες που έχουν περισσότερα από 45 χρόνια συνδυασμένης 

εμπειρίας στον τομέα του διεθνούς εθελοντισμού και της αλληλέγγυας εργασίας και κατά τη διάρκεια 

αυτού του χρόνου έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διάφορες δύσκολες καταστάσεις, όπως η έλλειψη 

πρωτοβουλιών από τον εθελοντή για τη δημιουργία μιας δραστηριότητας, η έλλειψη ειδικών 

δεξιοτήτων για την εκτέλεση εθελοντικών καθηκόντων ή τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων 

κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και αγχωτικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα 

μετά την περίοδο του εθελοντισμού. Μέσω αυτού του σχεδίου επιθυμούμε να βελτιώσουμε και να 

συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των μελλοντικών εθελοντών και στις προτεραιότητες 

του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

 

Η ηλεκτρονική μάθηση θεωρείται ως ένα αποτελεσματικό και οικονομικό συμπληρωματικό μέσο, 
το οποίο καθιστά δυνατή την παροχή κατάρτισης και υποστήριξης προσαρμοσμένης στους 
εθελοντές. Αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη διάδοση της γνώσης και την προώθηση μιας κοινά και 
κοινωνικά κατασκευασμένης κατανόησης. Για τους λόγους αυτούς, δημιουργήσαμε την πλατφόρμα 
έργων www.esc2learn.org, την ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης www.elearning.esc2learn.org 
για την υποστήριξη των εθελοντών από απόσταση και τον χάρτη GIS 
www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8 για να επιτρέψουμε στους εθελοντές του 

http://www.esc2learn.org/
http://www.elearning.esc2learn.org/
http://www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
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Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης να γνωρίζουν άλλα έργα που πραγματοποιούνται σε όλη την 
Ευρώπη και όχι μόνο, και να αλληλεπιδρούν με τους συντονιστές έργων και άλλους εθελοντές αυτών 
των έργων. 

 

Οι υπηρεσίες των τριών προαναφερθέντων πλατφορμών βασίζονται σε δυναμικές, διαδραστικές και 
μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους, οπότε, για να διασφαλιστεί η σωστή κατανόηση και αξιοποίησή 
τους, ο παρών ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ προσφέρει σαφείς οδηγίες, εργαλεία και πόρους για τη 
διευκόλυνση της χρήσης τους, έτσι ώστε όποιος έχει πρόσβαση σε αυτές να μπορεί να βρει όλα όσα 
αναζητά με τη μέγιστη δυνατή ευκολία, να απλοποιήσει τη χρήση των πλατφορμών και να 
διευκολύνει την πρόσβαση των μελών. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ εκδίδεται ψηφιακά στα αγγλικά, γαλλικά, 
ελληνικά και ρουμανικά. 
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Βασικές έννοιας και ορισμοί  

 

Ακολουθούν οι σημαντικότερες βασικές έννοιες και ορισμοί που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε 
καλύτερα τον οδηγό: 

● Πιστοποίηση: η ενέργεια ή η διαδικασία παροχής σε κάποιον ή κάτι ενός επίσημου εγγράφου 
που πιστοποιεί μια κατάσταση ή ένα επίπεδο επίτευξης. 

● Πιστοποίηση στη μη τυπική εκπαίδευση: επειδή γενικά δεν υπάρχει σύστημα βαθμολόγησης ή 
αναγνώρισης στη μη τυπική εκπαίδευση, συνήθως χρησιμοποιείται μια πιστοποίηση για την 
αναγνώριση της συμμετοχής και των επιτευγμάτων όσων συμμετέχουν στη μη τυπική 
εκπαίδευση. 

● Πιστοποίηση σε προγράμματα Erasmus+ για τη νεολαία και την ESC: Η πιστοποίηση που 
χρησιμοποιείται στα έργα Erasmus+ Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ονομάζεται 
Youthpass, το οποίο είναι ένα αναγνωρισμένο ή επίσημο μέσο για τον προσδιορισμό και την 
τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται στα έργα. Read more here. 

● Επάρκεια: Η ικανότητα περιγράφεται συνήθως ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να εκτελεί με επιτυχία ένα έργο ή μια δραστηριότητα σε 
ένα δεδομένο πλαίσιο. 
● Δεξιότητες: Η ικανότητα να κάνεις κάτι καλά, τεχνογνωσία. 
● Γνώση: Γεγονότα, πληροφορίες και δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της εμπειρίας ή της 

εκπαίδευσης, η θεωρητική ή πρακτική κατανόηση ενός θέματος.  
● Συμπεριφορά: ένας σταθερός τρόπος σκέψης ή συναισθήματος για κάτι. 

● E-learning:Ένα σύστημα μάθησης που βασίζεται στην τυπική διδασκαλία αλλά με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών πόρων.  

● Erasmus+: Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. 

● Εκπαιδευτικά βίντεο: πολυδιάστατη εμπειρία που μπορεί να συνδυάζει διαγράμματα, 
διαφάνειες, φωτογραφίες, γραφικά, αφήγηση, στιγμιότυπα οθόνης, λεζάντες επί της οθόνης, 
μουσική και ζωντανό βίντεο για να διδάξει πώς να κάνει κανείς κάτι. 

● Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC): Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC), γνωστό μέχρι το 
2016 ως Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), είναι ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους ανθρώπους που μεταβαίνουν μεμονωμένα ή σε ομάδες σε 
άλλη χώρα, συνήθως από μία ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη, για να εργαστούν για έναν μη 
κερδοσκοπικό σκοπό. 

● ΧΑΡΤΗΣ GIS: Ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστημα που δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, αναλύει και χαρτογραφεί όλους τους τύπους δεδομένων. Το GIS συνδέει τα 
δεδομένα με έναν χάρτη, ενσωματώνοντας τα δεδομένα θέσης (πού βρίσκονται τα πράγματα) 
με όλους τους τύπους περιγραφικών πληροφοριών (πώς είναι τα πράγματα εκεί). 

● Διασύνδεση: ένα κοινό όριο μέσω του οποίου δύο ή περισσότερα ξεχωριστά στοιχεία ενός 
συστήματος υπολογιστών ανταλλάσσουν πληροφορίες. 

● Πλατφόρμα Moodle: ένα δωρεάν πακέτο λογισμικού ανοικτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί για 
να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν αποτελεσματικά διαδικτυακά μαθήματα 
βασισμένα σε υγιείς παιδαγωγικές αρχές. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το 
χρησιμοποιήσετε σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ωστόσο μπορεί να κλιμακωθεί από έναν 
ιστότοπο ενός εκπαιδευτικού έως ένα Πανεπιστήμιο 200.000 φοιτητών.Read more here. 

● Μη τυπική εκπαίδευση: Προγραμματισμένα, δομημένα προγράμματα και διαδικασίες 
προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης για τους νέους που αποσκοπούν στη βελτίωση μιας 
σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

https://www.youthpass.eu/en/
https://moodle.org/
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ΟΔΗΓΟΣ για τη πλατφόρμα www.esc2learn.org  

Για ποιον και για τι είναι; 

Η πλατφόρμα ESC2Learn είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.esc2learn.org μέσω οποιουδήποτε 

προγράμματος περιήγησης και είναι επίσης βελτιστοποιημένη για tablet και smartphone. Είναι η 

σελίδα προορισμού για κάθε εθελοντή και ΜΚΟ που ενδιαφέρεται για: 

- e-learning μαθήματα κατάρτισης για τους εθελοντές της ESC,  

- τα εκπαιδευτικά βίντεο αυτών των μαθημάτων κατάρτισης 

- τον χάρτη GIS για τα έργα εθελοντισμού σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο,  

- τη στρατηγική εταιρική σχέση ESC2Learn, και 

- πόρους όπως αυτός ο οδηγός χρήστη σε πολλές γλώσσες, ένας άλλος οδηγός χρήστη για 

τους E-Mentors και άλλα. 

Πρόκειται ουσιαστικά για το μέρος που συγκεντρώνει όλα τα σημαντικά εργαλεία ανοικτού κώδικα, 

έτοιμα προς χρήση, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Strategic Partnership. 

 

Οι επιλογές γλώσσας  

Αυτή η πλατφόρμα Moodle έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες να μπορούν να τη 
μεταφράζουν αυτόματα σε τέσσερις διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις. Για να αποκτήσετε 
πρόσβαση και να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας πρέπει να ανοίξετε τον ιστότοπο και 
αφού μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάνετε κλικ στο κουμπί και να επιλέξετε μία από τις γλώσσες: 
Αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά ή ρουμανικά. 

 

http://www.esc2learn.org/
http://www.esc2learn.org/
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Τα κουμπιά της σελίδας προορισμού 

Αυτή η σελίδα έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να μάθετε περισσότερα για την 
πλατφόρμα. Μόλις βρείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση www.esc2learn.org, μπορείτε να δείτε τη 
σελίδα προορισμού, όπου μπορείτε να βρείτε ορισμένες επιλογές για να επιλέξετε.  

 

Ας τις εξερευνήσουμε: 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ: ESC2Learn, τους εταίρους και κάνοντας κλικ στο λογότυπό τους ή στο λογότυπο του 

προγράμματος Erasmus+, θα μπορέσετε να επισκεφθείτε τους δικτυακούς τους τόπους 

 

 

 

ΠΟΡΟΙ: Εδώ μπορείτε επί του παρόντος να βρείτε τα αποτελέσματα της έρευνας όπου εντοπίσαμε 

τους εθελοντές της ESC, με βάση τα οποία δημιουργήσαμε τα 30 μαθήματα κατάρτισης. Και μέχρι 

το τέλος του έργου, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης και τον Οδηγό E-

Mentor σε πολλές γλώσσες. 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ: Εδώ είναι τα 30 διαδραστικά βίντεο-διδασκαλίες για τα 30 μαθήματα κατάρτισης e-

learning. Στο στιγμιότυπο οθόνης είναι ορατά μόνο τα 3, αλλά κάνοντας κύλιση προς τα κάτω 

μπορείτε να ανακαλύψετε και τα 30. Μπορείτε να τα αναπαράγετε ακριβώς όπως ένα βίντεο στο 

YouTube: αναπαραγωγή, παύση, πλήρη οθόνη, επιτάχυνση ή επιβράδυνση. Εάν επιθυμείτε, 

μπορείτε επίσης να τα παρακολουθήσετε στο YouTube. 

 

 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Με αυτό το τελευταίο κουμπί αποκαλύπτεται ο διαδραστικός χάρτης GIS 

με τα προγράμματα εθελοντισμού από όλη την ΕΕ και άλλα. Ο χάρτης μας ενσωματώνει τον 

παγκόσμιο χάρτη για τα έργα εθελοντισμού και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πλατφόρμας Padlet. 

Πατήστε εδώ για να βρείτε περισσότερα σχετικά με το Padlet. 

 

https://padlet.com/
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E-LEARNING: Το πιο σημαντικό κουμπί στο χάρτη είναι αυτό, διότι σας μεταφέρει στα 30 μαθήματα 

κατάρτισης e-learning, τα οποία βρίσκονται σε ξεχωριστή υποσελίδα 

https://elearning.esc2learn.org/. Η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να γίνει είτε από αυτό το κουμπί είτε 

από τη σελίδα προορισμού στο κέντρο της οθόνης: 

 

 

If you are ready to take a step ahead, click on the Discover the platform button 
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ΟΔΗΓΟΣ για τη πλατφόρμα www.elearning.esc2learn.org 

Πλατφόρμα E-Learning  

 

Για ποιον είναι; 

Η πλατφόρμα ESC2Learn είναι ειδικά σχεδιασμένη για εθελοντές και ΜΚΟ, προκειμένου να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορα θέματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το έργο 
εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), αλλά δεν απευθύνεται αποκλειστικά 
σε αυτούς, οποιοσδήποτε που εργάζεται εθελοντικά στο εξωτερικό ή ενδιαφέρεται για τα θέματα 
των μαθημάτων κατάρτισης μπορεί να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει τα μαθήματα, με την 
προϋπόθεση ότι ορισμένα από τα μαθήματα κατάρτισης κάνουν αναφορές σε συγκεκριμένες πτυχές 
του ΕSC.  

Τι υπάρχει σε αυτό; 

Η πλατφόρμα παρουσιάζει 30 διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης σε διάφορα θέματα, όπως το 
περιβάλλον, η κοινωνική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών, οι ψηφιακές δεξιότητες, ο σχεδιασμός 
έργων, οι πολιτιστικοί κώδικες, η μη τυπική εκπαίδευση, η διαχείριση συγκρούσεων, η κοινωνική, 
πολιτική επικοινωνία και ο τρόπος αντιμετώπισης ή συμμετοχής σε ένα επιτυχημένο έργο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

http://www.elearning.esc2learn.org/
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Πως να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό; 

Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί E-Learning στην πλατφόρμα www.esc2learn.org, θα μεταφερθείτε 
στην υποσελίδα https://elearning.esc2learn.org. Εδώ θα βρείτε τη σελίδα όπου μπορείτε να 
εγγραφείτε στην πλατφόρμα. Τα κουμπιά που πρέπει να βρείτε βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία.  

 

Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού: 

 

2 Συμπληρώστε τις επιπλέον πληροφορίες που φαίνονται παρακάτω για να εγγραφείτε στην 
πλατφόρμα: 
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3 Αφού συμπληρώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, απλά κάντε κλικ στην επιλογή 
Δημιουργία νέου λογαριασμού. 

4 Μόλις κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, το επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε τα εισερχόμενα 
μηνύματα της αλληλογραφίας σας.  

5 Το μόνο που πρέπει να αναζητήσετε είναι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης.  

6 Ανοίξτε το email και επικυρώστε το λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο από το mail σας. 

7 Εάν επιβεβαιώσατε τον λογαριασμό σας με επιτυχία, επιστρέψτε στη σελίδα που βρισκόμασταν 
πριν και  

 

8 Συνδεθείτε με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης και μόλις η εγγραφή και η εγγραφή 
σας γίνει με επιτυχία, θα δείτε αυτή τη σελίδα: 

 

Συγχαρητήρια, μόλις μπήκατε στην πλατφόρμα μας. Ας δούμε τι μπορείτε να κάνετε ως 
εγγεγραμμένος χρήστης. 

 

Κουμπιά, όπου μπορείτε να βρείτε διάφορα μέρη της πλατφόρμας 

Η επιφάνεια εργασίας του χρήστη είναι εύχρηστη- μπορείτε να βρείτε διάφορα κουμπιά στα αριστερά σας. 
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Ας την εξερευνήσουμε:  

ΑΡΧΙΚΗ:Σκοπός του είναι να σας οδηγήσει στην πρώτη σελίδα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Θα σας δείξει το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων δραστηριοτήτων σας στην 
πλατφόρμα, τα διάφορα μαθήματα που παρακολουθήσατε και πολλές άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:.Σας δείχνει ένα ημερολόγιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
προγραμματίσετε και να οργανώσετε τα εκπαιδευτικά σας μαθήματα. 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: Εμφανίζει τα αρχεία που έχετε συλλέξει και τους πόρους που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε και να ανεβάσετε για κάποιο μάθημα. 
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Το κουμπί ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ θα σας δείξει όλα τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει. 

 

Η επιφάνεια εργασίας του χρήστη σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να μπείτε στο προφίλ σας. 
Μπορείτε να εισέλθετε στο προφίλ σας κάνοντας κλικ στο όνομά σας στην πάνω δεξιά γωνία. 

 

Αν κάνετε κλικ στο όνομά σας, θα δείτε μερικές ενδιαφέρουσες επιλογές για να επιλέξετε. Κάνοντας 
κλικ στο Προφίλ, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας. Οι Βαθμοί θα δείξουν τις 
επιδόσεις σας στα μαθήματα κατάρτισης στα οποία έχετε εγγραφεί. Στην ενότητα Μηνύματα οι 
χρήστες μπορούν να γράψουν και να μοιραστούν την εμπειρία τους με άλλους χρήστες. Το κουμπί 
Προτιμήσεις θα σας δείξει πολλές διαφορετικές επιλογές για τη διαχείριση του λογαριασμού σας: 
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Όπως είδαμε παραπάνω, το τελευταίο κουμπί εδώ είναι το Sign Out, από το οποίο μπορείτε να 
αποσυνδεθείτε και να εγκαταλείψετε την πλατφόρμα, αν το επιθυμείτε. 

Πρόσβαση και χρήση των 30 μαθημάτων κατάρτισης e-learning 

Τα μαθήματα αυτά δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τους εθελοντές να αναπτύξουν και να 
αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς εθελοντικής 
εμπειρίας και είναι ειδικά σχεδιασμένα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι άλλοι νέοι ή ακόμη και ΜΚΟ δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα κατάρτισης, 
οπωσδήποτε όχι- απλώς ορισμένες από τις αναφορές και τις ειδικές πτυχές συνδέονται με το ESC. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 μαθήματα, τα οποία θα συνεχίσουν να επεκτείνονται στο μέλλον, 
καθώς η βάση χρηστών αυξάνεται και πρέπει να καλυφθούν νέες ανάγκες. 

Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην παρακίνηση, την έμπνευση, την ανάπτυξη και το πνεύμα. Τα 
μαθήματα δεν είναι πολύ μεγάλα, είναι εύκολα κατανοητά και δεν χρειάζεται να τα λύσετε με τη 
σειρά, αλλά είναι πολύ καλύτερο να λύνετε όλο και περισσότερα μαθήματα. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, θα βρείτε ασκήσεις, εισαγωγές, ορισμούς, βίντεο, εργασίες και 
κουίζ. Ο ρόλος αυτών είναι να κατανοήσετε τα μαθήματα με παιγνιώδη τρόπο. Κάθε μάθημα σας 
βοηθά να μάθετε πράγματα που είναι χρήσιμα πριν, μετά κατά τη διάρκεια του εθελοντισμού σας 
ή σε άλλες καταστάσεις της ζωής σας. 

Τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να ξεκινήσετε τα μαθήματα 

Αφού ολοκληρωθεί ο λογαριασμός σας και συνδεθείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα από τα 
μαθήματά μας. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρεθείτε στην πρώτη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε όλα 
τα μαθήματα. Αν κάνετε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 
Προβολή όλων των μαθημάτων για να βρείτε τον κατάλογο των μαθημάτων. 
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Μετά από αυτό, θα δείτε τα μαθήματα σε μία λίστα.  

 

Μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε ένα μάθημα αν γράψετε τον τίτλο στο κουμπί "Αναζήτηση". 

 

Εάν βρείτε το μάθημα κατάρτισης που αναζητάτε, κάντε κλικ σε αυτό και ξεκινήστε το μάθημα με 
το κουμπί "Έναρξη της κατάρτισης". 
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Πιστοποίηση: Πώς να την αποκτήσετε, πώς να την δημιουργήσετε, γιατί 

είναι καλό να την έχετε 

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς το μάθημα ή τα μαθήματα, θα λάβετε μια πιστοποίηση. Για να 
δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό, πρέπει να βγείτε από το μάθημα, να μετακινηθείτε προς τα κάτω 
στην ίδια σελίδα και θα βρείτε ένα τετράγωνο με αυτό. 

Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες και τις ακόλουθες προτάσεις. Στο τέλος αυτών, θα υπάρχει ένας 
σύνδεσμος στον οποίο θα πρέπει να κάνετε κλικ για να γράψετε ποιες ικανότητες βελτιώσατε. Μετά 
από αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα τη δική σας πιστοποίηση. 

Ο λόγος για τον οποίο είναι καλό για εσάς να έχετε αυτή την πιστοποίηση είναι ότι μπορείτε να 
προσθέσετε αυτό το πιστοποιητικό στο βιογραφικό σας σημείωμα, εκτιμάται πάντα να έχετε 
διαφορετικούς τύπους ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες ή στάσεις). 

Και με αυτό ολοκληρώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης κάθε μαθήματος, μεταβείτε στα 
εκπαιδευτικά βίντεο εδώ, επειδή δείχνουν πώς να ολοκληρωθεί κάθε ένα βήμα προς βήμα 

 

 

 

 

 

 

https://www.esc2learn.org/tutos/
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ΟΔΗΓΟΣ για τον χάρτη GIS στο Padlet 

 

Για τι είναι; 

Αυτός ο χάρτης GIS έχει ως στόχο να εντοπίσει τους εθελοντές που κάνουν το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, τους φορείς αποστολής, υποδοχής και επικεφαλής, τους δικαιούχους της πλατφόρμας 
και να επιτρέψει την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των εθελοντών, την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους και να επιτρέψει στους E-mentors να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο της 
δραστηριότητας κάθε εθελοντή και να παράσχουν την καταλληλότερη υποστήριξη. Ο 
προβλεπόμενος αντίκτυπος του χάρτη είναι ότι η ομαδοποίηση των αποστολών ESC που έχουν 
εντοπιστεί θα επιτρέψει επίσης τη συγκέντρωσή τους, θα τους δώσει δύναμη και προβολή, 
καθιστώντας τις πληροφορίες ευκολότερα προσβάσιμες στους δικαιούχους και τους μελλοντικούς 
εθελοντές. 

Τι περιέχει; 

Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν 90 τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και 
βορειοαφρικανικές δραστηριότητες, κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων της ESC, όπου διεθνείς 
εθελοντές εκτελούν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα προγράμματα. Αυτές είναι οι 
δραστηριότητες που συγκεντρώθηκαν από τους τρεις εταίρους του έργου, την Association Solidarity 
Migration and Exchanges for the Development (AMSED) από τη Γαλλία, τα Solidarity Tracks από την 
Ελλάδα και την Ένωση Νέων από την Τρανσυλβανία (ATA), από τη Ρουμανία. Στο εγγύς μέλλον θα 
είναι δυνατό για τους εθελοντές ή τις ΜΚΟ να προσθέσουν τις δικές τους δραστηριότητες. 

Πως να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη GIS; 

Για να μεταβείτε στον διαδραστικό χάρτη GIS, απλά κάντε κλικ στο 
https://www.esc2learn.org/carte-interactive/. Αυτό θα σας μεταφέρει στο 
https://padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8 της πλατφόρμας Padlet. 

https://www.esc2learn.org/carte-interactive/
https://padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
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Η χρήση του χάρτη GIS δεν είναι καθόλου περίπλοκη. Εδώ θα εξηγήσουμε όλα τα σημαντικά στοιχεία 
που πρέπει να προσέξετε: 

1. Αρχικά παρατηρήστε ότι ο χάρτης επικεντρώνεται επί του παρόντος στην Ευρώπη και πάνω του 
υπάρχουν σημεία εντοπισμού, ορισμένα από αυτά είναι απλά και άλλα με κάποιους αριθμούς 
πάνω τους. Παρατηρήστε επίσης ότι ορισμένα έχουν κοινά χρώματα πάνω τους (μπλε, πορτοκαλί 
και αποχρώσεις του μοβ): 

 

 

2 Στην κάτω γωνία υπάρχουν τα συνήθη 
εργαλεία χρήσης του χάρτη, όπου μπορεί κανείς 
να μεγεθύνει, να σμικρύνει ή να μεταβεί σε 
πλήρη οθόνη. Εδώ αξίζει επίσης να αναφέρουμε 
ότι ενώ βρίσκεστε στο χάρτη, σε ένα φορητό 

υπολογιστή ο δρομέας του ποντικιού 
μετατρέπεται σε σύμβολο χεριού και μπορείτε 
να μετακινηθείτε στο χάρτη πατώντας το και με 
κύλιση μπορείτε να κάνετε ζουμ σε αυτόν ή να 
τον απομακρύνετε. Σε μια ταμπλέτα ή ένα 
smartphone όλα αυτά μπορούν να γίνουν με 
κανονικές κινήσεις σάρωσης ή ζουμ. 

3 Όσον αφορά τα σημεία εντοπισμού: Πρώτον, τα χρώματα αντιπροσωπεύουν κυρίως τις 3 
οντότητες που πρόσθεσαν τα τρέχοντα ορατά έργα, αλλά και τα έργα εκτός ΕΕ έχουν διαφορετικό 
χρώμα. Δεύτερον, τα σημεία εντοπισμού που φέρουν αριθμούς υποδηλώνουν ότι ορισμένες 
δραστηριότητες ή έργα πραγματοποιούνται στην ίδια πόλη ή διεύθυνση. Κάνοντας κλικ σε αυτά θα 
τα αναπτύξετε και θα σας επιτρέψουν να τα δείτε όλα ξεχωριστά, όπως εδώ: 
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4 Τώρα ας κάνουμε κλικ σε μία από αυτές τις δραστηριότητες. Αν κάνετε κλικ σε αυτές, τότε θα δείτε 
να εμφανίζεται ένας πίνακας μηνυμάτων με τα πιο σημαντικά στοιχεία της δραστηριότητας: 

χώρα - δείχνει τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα 

τοποθεσία - δείχνει την πόλη ή το χωριό όπου πραγματικά πραγματοποιείται 

τίτλος της αποστολής - προσφέρει τον τίτλο του έργου 

θεματική - μοιράζεται μερικές λέξεις-κλειδιά σχετικά με τα κύρια θέματα  

επαφή - προσφέρει μια επαφή με την οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο εθελοντής ή ο συντονιστής 

συντονιστής - αναφέρει την οντότητα που φιλοξενεί το έργο 

δικτυακός τόπος του έργου ή του φορέα υποδοχής - δίνει τον δικτυακό τόπο, το Facebook ή άλλη 
σελίδα του έργου ή της οντότητας. 

 

 

5 Δύο άλλες πτυχές που αξίζει να παρατηρήσετε εδώ είναι το γεγονός ότι αν προσφέρεται ένας 
ιστότοπος, τότε ο πίνακας μηνυμάτων θα εμφανίζει μια μικρογραφία και επίσης ότι στο κάτω μέρος 
του έχει κανείς τη δυνατότητα να σχολιάσει ή να κάνει ερωτήσεις σε κάθε μια από τις 
δραστηριότητες. 

6 Μια τελευταία πτυχή του Χάρτη GIS είναι το ροζ σύμβολο συν στην επάνω δεξιά γωνία. Αυτό δίνει 
τη δυνατότητα σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στο χάρτη να προσθέσουν νέες δραστηριότητες. 
Αυτό το χαρακτηριστικό θα επιτρέψει την επέκταση του ΧΑΡΤΗ GIS μετά τη λήξη του έργου. Επί του 
παρόντος, τα στοιχεία αυτής της δυνατότητας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά θα έχουν 
οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έργου.  

 

ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ. 
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Σας ευχαριστούμε που ακολουθήσατε τον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ, ελπίζουμε ότι όλες οι ερωτήσεις σας 
απαντήθηκαν τώρα. 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:  

network@amsed.fr, 

pistes_solidaires@yahoo.gr  

και 

 office.ata@gmail.com  

 

 

Οι τρεις φορείς του έργου αυτού είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Erasmus+. 

Ο παρών οδηγός χρήσης και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. 

mailto:network@amsed.fr
mailto:pistes_solidaires@yahoo.gr
mailto:office.ata@gmail.com

