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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν 

συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ 

ΠΛΑΤΦOΡΜΑΣ 

Συγγραφέας:   
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Η πλατφόρμα 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί αναπόσπαστο πολυλειτουργικό εργαλείο του  School Starter Hub, 

το οποίο είναι κρίσιμο για την υλοποίηση και την επιτυχία του έργου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα 

αποτελεί την ψηφιακή παρουσία του έργου School Starters Hub, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο, 

εξασφαλίζοντας τη μεταδοτικότητά του και ενσωματώνοντας καινοτόμα στοιχεία στο έργο. 

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως: 

a. Eργαλείο δικτύωσης: πέντε τοπικά δίκτυα για τη σύνδεση σχολείων, επιχειρήσεων και 

της τοπικής κοινότητας και την προσέλκυση νέων μελών, ώστε να συμμετέχουν όσο το 

δυνατόν περισσότεροι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του έργου. Όλα τα τοπικά 

δίκτυα διασυνδέονται σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επικοινωνούν διαδραστικά και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, ιδέες, βέλτιστες πρακτικές 

και κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. 

b. Σημείο συλλογής πόρων και εργαλείων: συλλογή πόρων και δεδομένων που 

διευκολύνει και υποστηρίζει τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, όπως 

η επιτυχής λειτουργία των κόμβων και η ανάπτυξη των ιδεών των μαθητών σε έργο. 

c. Μια κοινότητα πρακτικής: για την προώθηση, την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό των 

πρωτοβουλιών των μαθητών, των σχολείων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών.  

d. Εργαλείο διάδοσης: αποτελεσματικό εργαλείο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων  και 

των δραστηριοτήτων του έργου.  

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, 

Ιταλικά, Βουλγαρικά και Ισπανικά. 

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης School Starter Hub 

χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://training-schoolstarter.eu/ 

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη 

Με την είσοδό του στην πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει αμέσως το μαθησιακό του ταξίδι. 

Στην αρχική σελίδα, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τις ακόλουθες σελίδες: 

2. Σχετικα με εμάς 

3. Εργαλειοθήκες 

a. Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς 

b. Εργαλειοθήκη για μαθητές  

4. ΔίκτυοSSH  

5. Φόρουμ  

6. Επικοινωνία 

  

https://training-schoolstarter.eu/


4 
 

Συνδεθείτε 
1. Οι νέοι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν δωρεάν λογαριασμό για να έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας και το εκπαιδευτικό υλικό. Για να 

δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, κάντε κλικ στο "Εγγραφή" που βρίσκεται στη γραμμή του 

κύριου μενού: 

 

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Εγγραφή". 
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Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς 
Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό SSH. Μπορείτε 

να αποκτήσετε πρόσβαση στα διάφορα μαθήματα κάνοντας κλικ: 

- Στα Διαθέσιμα μαθήματα στην Αρχική Σελίδα, τα οποία χωρίζονται ανά γλώσσα 

- Απευθείας στο μάθημα που παρατίθεται στην Αρχική Σελίδα 

- Στο κουμπί "Εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών" που βρίσκεται στη γραμμή του κύριου μενού κάτω 

από την καρτέλα Εργαλειοθήκη. 



6 
 

Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών 
https://training-schoolstarter.eu/courses/ 

 

1. Μπορείτε να επιλέξετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε φιλτράροντας τα 

μαθήματα με βάση τη γλώσσα. 

 

 

 

 

 

https://training-schoolstarter.eu/courses/


7 
 

2. Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο "Προεπισκόπηση αυτού του μαθήματος", μπορείτε να εισέλθετε 

στο μάθημα και να διαβάσετε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτό, καθώς και να 

περιηγηθείτε στα θέματά του. 

 

3. Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εγγραφή σε μάθημα" εισέρχεστε στο περιβάλλον μάθησης στο 

οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενότητα και τα θέματα. 
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4. Σε κάθε μάθημα, υπάρχουν οι καρτέλες Γενική Περιγραφή, Πρόγραμμα Σπουδών και Κριτικές. 
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5. Στην αριστερή πλευρά είναι διαθέσιμος ο πίνακας περιεχομένων. 

 

6. Για να επισημάνετε ότι έχετε ολοκληρώσει και διαβάσει μια σελίδα του μαθήματος, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ στο κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ στο τέλος κάθε σελίδας. 

 

 

 

 

7. Τέλος, στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει ένας κατάλογος πρόσθετων πηγών για περαιτέρω 

ανάγνωση. 
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Εργαλειοθήκη μαθητών  

https://training-schoolstarter.eu/students-toolkit/ 

Στο κουμπί "Εργαλειοθήκη μαθητών" που βρίσκεται στη γραμμή του κύριου μενού κάτω από την 

καρτέλα Εργαλειοθήκη, ένας μαθητής μπορεί να βρει: 

- Ψηφιακά παιχνίδια: διαθέσιμα στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και βουλγαρικά, για 

την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

- Μεθοδολογία σχεδιαστικής σκέψης στο σχολείο για τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών 

- Βίντεο: πώς να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή πλατφόρμα του SSH 

 

  

https://training-schoolstarter.eu/students-toolkit/
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Διαγωνισμός 
https://training-schoolstarter.eu/proposal/ 

On the “Contest” tab, a student can take part in the National and European contest by submitting 

his/her project idea. The students can find and download all the important documents: Στην καρτέλα 

"Διαγωνισμός", ένας μαθητής μπορεί να λάβει μέρος στον εθνικό και ευρωπαϊκό διαγωνισμό 

υποβάλλοντας την ιδέα του έργου του. Οι μαθητές μπορούν να βρουν και να κατεβάσουν όλα τα 

σημαντικά έγγραφα: 

- Κριτήρια αξιολόγησης για την υποβολή ιδέας μέσω του μοντέλου Canvas 

- Κριτήρια αξιολόγησης για την προφορική παρουσίαση 

- Παρουσιάστε την επιχειρηματική σας ιδέα - Πρότυπο μοντέλου Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://training-schoolstarter.eu/proposal/
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- Για να υποβάλει την ιδέα του ένας μαθητής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα 

πεδία: Χώρα, Τίτλο, Περιγραφή και το πρότυπο μοντέλου Canvas. Τα αρχεία ήχου-βίντεο είναι 

προαιρετικά. 
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Αν είστε εκπαιδευτικός, μπορείτε να φιλτράρετε τις συμμετοχές ανά χώρα, να δείτε τις υποβολές και να 

ψηφίσετε τον νικητή. 
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Φόρουμ 
Υπάρχει ένα καθιερωμένο ευρωπαϊκό δίκτυο και τέσσερα τοπικά δίκτυα, ένα (1) ανά χώρα, που 

επιδιώκουν την προσέλκυση νέων μελών, τη συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού συμμετεχόντων 

στις δραστηριότητες των ιδεών, τη διαδραστική επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών, 

βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. 

https://training-schoolstarter.eu/european-forum/ 

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση στο Φόρουμ, πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας 

(ή να εγγραφείτε, αν επισκέπτεστε την πλατφόρμα για πρώτη φορά - βλ. σελίδα 3). 

 

Για κάθε δίκτυο, υπάρχουν πέντε (5) θέματα, ένα (1) ανά θέμα. 

 

 

https://training-schoolstarter.eu/european-forum/
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Κάνοντας κλικ σε ένα από τα θέματα (π.χ. Ευκαιρίες συνεργασίας), μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση 

κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη θέματος". 

 

Στη συνέχεια, απαιτείται ο Τίτλος θέματος, καθώς και το περιεχόμενο του θέματος. Μπορείτε 

προαιρετικά να επισυνάψετε ένα αρχείο, να χαρακτηρίσετε τη συζήτηση ως ιδιωτική, να προσθέσετε 

ετικέτες και να εγγραφείτε στη συζήτηση. 
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Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τα μέλη, τις πρόσφατες δημοσιεύσεις καθώς και τις δραστηριότητές σας 

στην καρτέλα "Το προφίλ μου". 

 


