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Καλώς ήρθατε 
Σχετικά με το έργο 
Το πρόγραμμα "ID GAMES" βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει την 
ευκαιρία να γίνει αποδεκτό, να εκτιμηθεί και να έχει ίσες ευκαιρίες να αναπτύξει τις 
δεξιότητες και την προσωπικότητά του. Η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία 
είναι οι βασικοί στόχοι του έργου "ID GAMES", το οποίο προτείνει μια νέα μεθοδολογία 
συμμετοχικών εργαστηρίων διαβίωσης για την ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική 
αναπηρία μέσω της συνδημιουργίας παιχνιδιών στις τοπικές κοινότητες. 

Επιπλέον, το ID GAMES ενισχύει τις πρακτικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των 
ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω 6 σοβαρών παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν με τη 
συμμετοχή τους από την ιδέα της ιδέας μέχρι την τελειοποίηση. Τέλος, ενισχύει τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών των ατόμων με νοητική αναπηρία, των 
σχετικών επαγγελματιών, των φροντιστών και των οργανισμών που τους απευθύνονται 
μέσω αυτού του ηλεκτρονικού μαθήματος. 

Σχετικά με το ηλεκτρονικό μάθημα ID GAMES 
Αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί το αποκορύφωμα των προσπαθειών του έργου ID 
GAMES. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές, φροντιστές και άτομα της τοπικής κοινωνίας που 
ενδιαφέρονται για την ένταξη και την ενδυνάμωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το 
σεμινάριο θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της κατανόησης των 
αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία, μαθαίνοντας πώς να εφαρμόζουν την 
καινοτόμο μεθοδολογία των συμμετοχικών εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών 
καθώς και πώς να χρησιμοποιούν τα 6 σοβαρά παιχνίδια του ID GAMES για την 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Το μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες και είναι διαθέσιμο σε 5 γλώσσες (αγγλικά, 
ελληνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, πολωνικά). Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν, οπότε 
μη διστάσετε να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε όλες ή συγκεκριμένες ενότητες που 
σας ενδιαφέρουν! Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του ηλεκτρονικού μαθήματος 
και την αξιολόγηση των μαθησιακών σας αποτελεσμάτων μέσω μικρών κουίζ θα λάβετε 
πιστοποιητικό συμμετοχής! 

Οδηγός 
Ο ακόλουθος οδηγός θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στην πλατφόρμα. Καλή 
διασκέδαση!   



Εγγραφή 
Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας, κάντε κλικ στο μενού ή στο κουμπί στην επάνω 
δεξιά γωνία. 

 

Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα. Όλα τα πεδία με αυτό το σύμβολο       
είναι  υποχρεωτικά!

 



Να είστε προσεκτικοί στο τμήμα του κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, τουλάχιστον 1 ψηφίο(-α), τουλάχιστον 1 πεζό γράμμα(-α), 
τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα(-α), τουλάχιστον 1 μη αλφαριθμητικό(-ούς) χαρακτήρα(-
ους), όπως *, - ή #. Για παράδειγμα, Idgames1# 

Αφού είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί Δημιουργία νέου λογαριασμού. 

Αυτή είναι η τελική οθόνη. 

 
Ένα email με έναν σύνδεσμο επαλήθευσης φτάνει στο λογαριασμό email σας. Μην 
ξεχάσετε να ελέγξετε το φάκελο spam!

  
Πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στην 
πλατφόρμα.Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε στην πλατφόρμα και θα δείτε 
την επιβεβαίωση. Η εγγραφή σας έχει επιβεβαιωθεί  

 

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα!  



Σύνδεση 
Μπορείτε να συνδεθείτε πατώντας το κουμπί σύνδεσης στην επάνω δεξιά θέση 

 

Μετά από αυτό θα εμφανιστεί η μπάρα που θα επεκταθεί και θα μπορείτε να εισαγάγετε 
το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγατε στη φόρμα εγγραφής. 

 

Σε περίπτωση που βάλετε λάθος διαπιστευτήρια θα δείτε την ακόλουθη οθόνη: 

 

Δοκιμάστε ξανά ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό 
πρόσβασής σας για να τα επαναφέρετε. 

 



Αρχική 
Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας θα δείτε την αρχική σελίδα της Πλατφόρμας. 

 



Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε την 
ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων ID Games κάνοντας κλικ στην επιθυμητή σημαία. 

 

Μετά από αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις τέσσερις ενότητες του ηλεκτρονικού 
μαθήματος. 

 

Όλη την ώρα στην πλατφόρμα στην κορυφή μπορείτε να βρείτε το μενού στην κορυφή 
όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχικό κουμπί, στις ενότητες που έχετε δει, στον 
ιστότοπο του έργου και σε αυτόν τον οδηγό. 

  



Σελίδα ενότητας 
Ας δούμε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε ενότητα. 

 

Πατώντας τον τίτλο για παράδειγμα 1.1. Παρουσίαση ενότητας ανοίγει και μπορείτε να 
παρακολουθήσετε το περιεχόμενο. 

 

Στη δεξιά πλευρά μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενότητες και το ταμπλό. 



Ταμπλό 
Εδώ είναι ένας μίνι πίνακας ελέγχου της πλατφόρμας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 
όλες τις ενότητες που παρακολουθείτε. 

 

 

  



Προφίλ 
Αν πατήσετε το κόκκινο κουμπί με το όνομά σας επάνω δεξιά, μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε αυτό το μενού: 

 

Εδώ μπορείτε να πάτε: 

• Ταμπλό 
• Προφίλ 
• Βαθμοί 
• Μηνύματα 
• Προτιμήσεις 
• Αποσύνδεση (έξοδος από την πλατφόρμα) 

Προφίλ 

 

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του προφίλ σας, να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
στατιστικά στοιχεία και διάφορες ρυθμίσεις. 

Βαθμοί 
Εδώ θα εμφανίζονται οι βαθμοί από τα κουίζ μέσω της πλατφόρμας. 

  



Μηνύματα 
Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της πλατφόρμας. Πρέπει να 
γνωρίζετε τα ονόματα χρηστών των άλλων χρηστών. 

 

 

Προτιμήσεις 
Αυτό το σημείο είναι για πιο προχωρημένους χρήστες. 
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