
Σύντομο εγχειρίδιο Χρήσης πλατφόρμας e-learning για μαθητές

1. Πληκτρολογούμε την διεύθυνση (www.e-europalso.gr/elearning).
2. Εισάγουμε τους κωδικούς μας username και password στα αντίστοιχα πεδία.

3. Την πρώτη και μόνο φορά αποδεχόμαστε την Πολιτική Απορρήτου, εφόσον συμφωνούμε 
με αυτήν.

4. Επιλέγοντας το εικονίδιο “School Resources” μεταφερόμαστε στο επίπεδο που μας έχει 
υποδείξει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας.

5. Στη συνέχεια οι επιλογές οι οποίες εμφανίζονται είναι οι εξής:
• Grammar
• Vocabulary
• Listening
• Games

6. Επιλέγοντας μια από τις παραπάνω ενότητες εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα Quizzes που 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε.

8. Στην συνέχεια υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος μας πληροφορεί για την κατάσταση των 

απαντήσεων που δώσαμε. Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε κάποια απάντησή 

μας, κάνουμε κλικ πάνω στο ‘’Return to attempt’’ και επιστρέφουμε στο quiz. Σε 

περίπτωση που θέλουμε να υποβάλουμε τις απαντήσεις μας και να δούμε το αποτέλεσμα 

του quiz κάνουμε κλικ πάνω στο ‘’Submit all and finish’’.

9. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης που μας εμφανίζεται για να συνεχίσουμε στα αποτελέσματα
κάνουμε κλικ στο ‘’Submit all and finish’’. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σίγουροι για τις
απαντήσεις κάνουμε κλικ στο ‘’Cancel’’ έτσι ώστε να αλλάξουμε, αν το επιθυμούμε
κάποιες απαντήσεις μας.

10. ) Μόλις είμαστε σίγουροι για τις απαντήσεις πατώντας στο μήνυμα επιβεβαίωσης

‘’Submit all and finish’’ μας δίνεται η βαθμολογία, η διάρκεια του quiz και ο βαθμός.

Επίσης σε περίπτωση λάθος απαντήσεων μας υποδεικνύονται τα λάθη.

11. Όταν ελέγξουμε τα λάθη μας, κάνουμε κλικ στο κουμπί ‘’Finish review’’ που βρίσκεται

στο τέλος της σελίδας.

12. Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στον πίνακα στον οποίο υπάρχουν τα αποτελέσματα απ’
όλα τα quizzes, που έχουμε ολοκληρώσει και μας δίνεται η ευκαιρία να ξανακάνουμε τα
τεστ κάνοντας κλικ στο ‘’Re-attempt quiz’’ (Όσες φορές επιθυμούμε).

13. Η επιλογή άλλου Quiz γίνεται από την οριζόντια γραμμή Πλοήγησης.

www.e-europalso.gr

7. Επιλέγοντας  κάποιο  Quiz για  να  ξεκινήσουμε  πρέπει  να  πατήσουμε  την  επιλογή 
“Attempt quiz now”.

https://e-europalso.gr/elearning
http://www.e-europalso.gr/

