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1. Είσοδος στην Πλατφόρµα  
 
Η πλατφόρµα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://elearning.axon.gr 
 
Προτεινόµενη ανάλυση οθόνης: 1280 Χ 1024 
 
Από την αρχική σελίδα της Πλατφόρµας πληκτρολογήστε το Όνοµα χρήστη και 
τον Κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί  
«Είσοδος» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πληκτρολογήστε εδώ το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

που σας έχει δοθεί. 

Κάντε κλικ στο  «Είσοδος». 



                   

 

3 AXON: Οδηγός Χρήστη 

 

Αφού εισέλθετε στην πλατφόρµα, εµφανίζεται η οθόνη µε τα µαθήµατα στα οποία 
είστε εγγεγραµµένος. Εδώ µπορείτε να επιλέξετε το µάθηµα που θέλετε. 

 
 

 

 
 

Επιλογή 

μαθήματος 
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2. Το περιβάλλον του µαθήµατος 
 

 
Κάνοντας κλικ στο µάθηµα στο οποίο έχετε εγγραφεί, εισέρχεστε στο περιβάλλον 
εργασίας. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του µαθήµατος : 

 
 

 
 

 

Τα μαθήματα στα 

οποία έχετε 

εγγραφεί. 

Μπορείτε να 

δείτε τους 

βαθμούς σας 

και να αλλάξετε 

στοιχεία του 

προφίλ σας.  

Μπορείτε να 

δείτε τον 

συνολικό 

αριθμό των 

χρηστών, των 

μαθημάτων 

και των  

τελευταίων 

συνδέσεων 

στο σύστημα. 

Μπορείτε να δείτε 

τους on line χρήστες 

που είναι 

συνδεδεμένοι την 

ίδια στιγμή με εσάς 

στο μάθημα. 

Το μάθημα 

Μπορείτε να δείτε 

γεγονότα που έχουν 

προγραμματιστεί για το 

άμεσο μέλλον καθώς 

υπάρχει και η 

δυνατότητα προσθήκης 

νέου γεγονότος. 
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3. Το µάθηµα ξεκινά 
 

Στο κεντρικό τµήµα της οθόνης είναι οργανωµένο, µε τον ίδιο τρόπο σε κάθε 
µάθηµα: 

 
 

 

 
 
 
Πατώντας την επιλογή εκπαιδευτικό υλικό εισέρχεστε στην οθόνη που 
ακολουθεί: 

 

Οδηγία για τη ρύθμιση της οθόνης. 

Η Αυτοαξιολόγηση 

Το εκπαιδευτικό υλικό 

Το μάθημα 

Το κεφάλαιο  
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Σε αυτή την οθόνη βλέπετε όλες τις ενότητες ενός κεφαλαίου του µαθήµατος. 
Επιλέγετε την ενότητα που θέλετε να µελετήσετε και κάνετε κλικ στον τίτλο της 
για να εµφανιστεί το εκπαιδευτικό υλικό 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Επιλέγετε ενότητα και 

ανοίγει το  αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό υλικό 
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Στην οθόνη που ακολουθεί βλέπετε πώς είναι οργανωµένο το εκπαιδευτικό υλικό. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παύση / 

επανεκκίνηση της 

ροής της ενότητας 

Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση 

ήχου 
Μπάρα 

χρόνου 

Έξοδος από το 

εκπαιδευτικό 

υλικό. 

Το εκπαιδευτικό υλικό 

Διάρκεια ροής 

του υλικού 
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4. ∆ιάρκεια εκπαίδευσης 

 
Ανάλογα µε το πακέτο µαθηµάτων στο οποίο έχετε εγγραφεί, σας διατίθεται ο 
αντίστοιχος χρόνος παρακολούθησης των µαθηµάτων αυτών. 
 
Συγκεκριµένα για τα πακέτα µαθηµάτων: 
 
ΟΚΑ 2002 το οποίο περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

2. Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων (Windows XP) 

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (ΙΕ 6.0 και Outlook)  

4. Επεξεργασία Κειµένου (MS Word 2002) 

5. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2002) 

6. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2002) 

7. Χρήση Βάσεων ∆εδοµένων (MS Access 2002) 
 
σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης διάρκειας 100 ωρών, ο οποίος 
υπολογίζεται από την πρώτη φορά που εισέρχεστε στην πλατφόρµα. 
  
ΚΑ1 2002 το οποίο περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 

1. Εισαγωγή στη Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων (Windows XP) 

2. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (ΙΕ 6.0 και Outlook)  

3. Επεξεργασία Κειµένου (MS Word 2002) 

4. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2002) 
 
σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης διάρκειας 55 ωρών. 
 
ΚΑ2 2002 το οποίο περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
2. Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων (Windows XP) 
3. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2002) 
4. Χρήση Βάσεων ∆εδοµένων (MS Access 2002) 

 
σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης διάρκειας 55 ωρών. 
 
 
ΟΚΑ 2007 το οποίο περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
2. Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων (Windows Vista) 
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (ΙΕ 7.0 και Outlook 2007)  
4. Επεξεργασία Κειµένου (MS Word 2002) 
5. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2002) 
6. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2002) 
7. Χρήση Βάσεων ∆εδοµένων (MS Access 2002) 

 
σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης διάρκειας 100 ωρών. 
 
 
 
 



                   

 

9 AXON: Οδηγός Χρήστη 

 

ΚΑ1 2007 το οποίο περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 
1. Εισαγωγή στη Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων (Windows Vista) 
2. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (ΙΕ 7.0 και Outlook 2007)  
3. Επεξεργασία Κειµένου (MS Word 2002) 
4. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2002) 

 
σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης διάρκειας 55 ωρών. 
 
 
ΚΑ2 2007 το οποίο περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: 

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
2. Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων (Windows Vista) 
3. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2002) 
4. Χρήση Βάσεων ∆εδοµένων (MS Access 2002) 

 
σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης διάρκειας 55 ωρών. 
 
Τέλος, για το µάθηµα AutoCAD 2D, σας δίνεται χρόνος παρακολούθησης 
διάρκειας 55 ωρών. 
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5. Επισκόπηση αναφοράς χρόνου εκπαίδευσης  
 

Για να δείτε το χρόνο που έχετε καταναλώσει στην πλατφόρµα, πηγαίνετε στο 
προφίλ σας και κάνετε κλικ στην καρτέλα ‘Χρόνος εκπαίδευσης’. 

 

 

 

Από εκεί µεταφέρεστε στη σελίδα µε την πλήρη αναφορά του χρόνου 
εκπαίδευσής σας,  
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όπου µπορείτε να δείτε το συνολικό χρόνο που έχετε καταναλώσει στην 
πλατφόρµα, µε βάση τον οποίο µπορείτε να υπολογίσετε τον χρόνο που σας 
αποµένει µέχρι να λήξει ο κωδικός σας, ανάλογα µε το πρόγραµµα στο οποίο 
είστε εγγεγραµµένος. 
 
 
 
 
 

 6. Αποσύνδεση από την πλατφόρµα 
 
 
Για να αποσυνδεθείτε από την Πλατφόρµα, πατήστε το πλήκτρο «Έξοδος» που 
βρίσκεται δίπλα στο Όνοµα Χρήστη, στο επάνω µέρος οποιασδήποτε σελίδας. 
 
 

 
 

 

  

Πατήστε «Έξοδος» για 

να αποσυνδεθείτε. 


