ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μια
γενική ιδέα σχετικά με τη χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα και των πιθανών εφαρμογών
τους, και σχετικά με το πώς μπορούν να εισαχθούν στις παραδοσιακές μεθόδους
επεξεργασίας πλαστικού.
Επιλέχθηκε η τηλεκπαίδευση και, ως εκ τούτου, η εκπαίδευση πρέπει να γίνει μέσω
διαδικτύου, συνεπώς είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη οποτεδήποτε και παρέχει απόλυτη
ελευθερία προγραμματισμού.
Τα διαδικτυακά μαθήματα δια βίου μάθησης παρέχουν σπουδαία πλεονεκτήματα
στους εκπαιδευόμενους:
• Ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα τους και ανανέωση των γνώσεών
τους.

• Δυνατότητα σύνδεσης οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, με απόλυτη ελευθερία
προγραμματισμού.

• Κίνητρο για καθημερινή μελέτη, γέννηση ερωτημάτων, ενθάρρυνση να
συμβουλεύονται διαφορετικές πηγές.

• Παροχή διδακτικού υλικού, χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις.
• Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους καλύτερους ειδικούς σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.

• Προώθηση συζήτησης μεταξύ ειδικών σε Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο,
δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών απόψεων, μεθόδων, προσωπικών εμπειριών,
συμβουλών κ.ά.
Κάθε ενότητα βασίζεται στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού αλληλεπιδραστικού μέρους
που συνοδεύεται από ένα μέρος με πρακτικό περιεχόμενο, καθώς επίσης και τη δυνατότητα
συζήτησης μέσω της χρήσης των φόρουμ συζητήσεων και της ανταλλαγής email με τους
εκπαιδευτές.
Από παιδαγωγικής άποψης αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα εξελιγμένο
μοντέλο σε σχέση με το παραδοσιακό "Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις, εγώ θα σου πω". Πρόκειται
για ένα σύστημα στο οποίο πρωταγωνιστής είναι ο εκπαιδευόμενος, αυτός δηλαδή που
χρειάζεται να εξασκηθεί και να μάθει.
Η διδακτική ομάδα που συνέταξε την ύλη, αποτελείται από αληθινούς ειδικούς στον
τομέα, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι απόλυτα ακριβείς και
προσαρμοσμένες στην βιομηχανία της επεξεργασίας πλαστικών. Η ομάδα και οι εκπαιδευτές
θα υποστηρίζουν και θα συντονίζουν τις διάφορες δραστηριότητες, θα ενισχύουν το βαθμό
συμμετοχής κάθε εκπαιδευόμενου, θα διαλύουν τις αμφιβολίες και θα παρέχουν πολύτιμες
συμβουλές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα όπου υπάρχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρέπει
να γράψετε στη γραμμή διεύθυνσης:

http://formation.tanocomp.eu
Για να πλοηγηθείτε μέσα στην πλατφόρμα απαιτείται ένα υπολογιστικό σύστημα που θα
έχει τουλάχιστον τα εξής:

•
•

Ευρυζωνική σύνδεση ή σύνδεση μέσω τηλεφώνου.

•

Flash Player. Ο σύνδεσμος για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Macromedia

Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Internet Explorer, Firefox, Netscape, Safari...
Flash Player είναι ο εξής:

http://www.macromedia.com/go/getflash/
•

Java. Ο σύνδεσμος για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Java είναι ο εξής:
http://java.com/es/download/index.jsp

Για να μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ήχο
ή/και βίντεο απαιτούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

•
•
•

Ηχεία.
Κάρτα ήχου.
Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Στο κέντρο της οθόνης υπάρχουν δύο πεδία όπου ζητούνται το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης, και τα οποία θα έχουν δοθεί στους εκπαιδευόμενους προηγουμένως.
Πατήστε «έναρξη» για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα όπου μπορείτε να επιλέξετε τις θεματικές
ενότητες του TANOCOMP.
Επιλέγετε το κουμπί με την ένδειξη "enter" και αφού μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα
της πλατφόρμας, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TANOCOMP, επιλέξτε να
μεταφερθείτε στην βασική σελίδα της εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών: διαχείριση
αρχείων, επεξεργασία κειμένου, περιήγηση στο Διαδίκτυο και αποστολή-λήψη ηλεκτρονικών
μηνυμάτων (email), δηλαδή να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία
αυτοματισμού γραφείου σε περιβάλλον Windows.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα δώστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό
πρόσβασης.

http://formation.tanocomp.eu

Στην πρώτη οθόνη (αρχική σελίδα) υπάρχει ένα μενού επιλογών στα αριστερά

Αριστερό μενού:
Εδώ υπάρχουν οι ακόλουθες ενότητες:

•

Πλοήγηση: πρόσβαση στα μαθήματα, προβολή του προφίλ και πρόσβαση στις
ιστοσελίδες (Blog, ημερολόγιο, κ.α.). Μέσα στο Προφίλ μου βρίσκεται η
διαχείριση μηνυμάτων (όπου υπάρχουν οι επιλογές γενικών ρυθμίσεων
επικοινωνίας και προφίλ).

•

Ρυθμίσεις του Προφίλ μου: Ρυθμίσεις προφίλ και διαχείριση.

•

Δραστηριότητες: Αυτή η ενότητα περιέχει όλο το υλικό που μπορεί να φανεί
χρήσιμο ως επέκταση ή συμπλήρωμα του υλικού που περιλαμβάνεται στις
ενότητες από τους εκπαιδευτές ή τους διδάσκοντες.

Κεντρική Περιοχή:
Σε αυτήν την περιοχή της οθόνης εμφανίζονται τα περιεχόμενα του μαθήματος χωρισμένα σε
ενότητες ή λειτουργικές μονάδες. Σε κάθε ενότητα υπάρχει μια περίληψη και μια λίστα με τα
κεφάλαια και τις δραστηριότητες που την απαρτίζουν.

Σε αυτό το νέο παράθυρο υπάρχουν δύο νέα μενού:

Αριστερό μενού
Επιπρόσθετα από την προηγούμενη σελίδα, στην καρτέλα της Πλοήγησης περιλαμβάνονται οι
θεματικές ενότητες όπου η κάθε μία περιλαμβάνει τα περιεχόμενα, τις ασκήσεις και τη
φόρουμ.

Διαχείριση μαθημάτων: Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει
πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες που θα αποκτήσει μέσα από την
εκπαίδευση στις διάφορες ενότητες. Περιλαμβάνεται επίσης ο οδηγός
εφαρμογής, η πρόοδος και το φόρουμ των ενοτήτων.

Επαφή με τους εκπαιδευτές: Επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τους
εκπαιδευτές για την επίλυση αποριών

Κεντρικό μενού

Στη σελίδα περιλαμβάνονται τα περιεχόμενα των μαθημάτων ανα θεματική ενότητα, η
περίλήψή τους και τα κεφάλαια που τα απαρτίζουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Φόρουμ: είναι ασύγχρονοι χώροι επικοινωνίας και ορατοί σε όλους τους χρήστες.
Ομαδοποιούνται ανά κατηγορίες ανάλογα με το θέμα που συζητείται. Μόλις ανοίξετε μια
κατηγορία, μπορείτε να δείτε τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί, για να μάθετε την άποψη
του εκπαιδευόμενου σχετικά με τις δραστηριότητες που ο διδάσκων έχει προγραμματίσει. Σε
κάθε φόρουμ εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των παρεμβάσεων, τον
επόπτη και την ημερομηνία δημιουργίας.
Μηνύματα: το εσωτερικό ταχυδρομείο σας επιτρέπει να επικοινωνείτε ιδιωτικά με τους
εκπαιδευτές και τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ως εκ τούτου, με την είσοδο σε αυτό το
τμήμα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν έχουν νέα μηνύματα είτε από άλλους
εκπαιδευόμενους είτε από τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές του μαθήματος.

ΕΙΔΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τα είδη των ασκήσεων που θα συναντήσετε είναι τεσσάρων ειδών. Συγκεκριμένα:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου επιλέγετε τις ερωτήσεις που θεωρείτε σωστές.

Ερωτήσεις αντιρστοίχισης όπου θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τις σωστές επιλογές τις μίας και
τις άλλης στήλης με τη σωστή απάντηση.

Ερωτήσεις Κατάταξης όπου θα πρέπει να ταξινομήσετε τις απαντήσεις σας με τη σωστή
σειρά επιλέγοντας τις δεδομένες επιλογές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να σύρετε τις επιλογές με το ποντίκι σας στη σειρά που επιθυμείτε.

