
Συνοπτική παρουσίαση 
του νέου TwinSpace

Το εγχειρίδιο αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση από Εκπαιδευτικούς Διαχειριστές. 

Περιγράφει όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσετε το νέο σας TwinSpace.

(Ενεργοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2014)



Είσοδος
Επισκεφτείτε το 
www.etwinning.net
και κάντε sign in εδώ

http://www.etwinning.net/


Μπείτε στο TwinSpace σας

Πηγαίνετε στην 
επιφάνεια εργασίας 
του eTwinning

Πατήστε στον 
σύνδεσμο 
"TwinSpace"

Όταν βρεθείτε στην επιφάνεια 
εργασίας επιλέξτε την καρτέλα 
"Προγράμματα/έργα"



Συνοπτική παρουσίαση της αρχικής σελίδας

Επιλέξτε ένα από τα TwinSpace σας
Επιλέξτε τη γλώσσα για αυτή τη συνεδρία 
(αλλάξτε το προφίλ σας αν θέλετε μια μονιμότερη αλλαγή)

Δείτε πώς φαίνεται 
το TwinSpace για 
όποιον βρίσκεται 
στο διαδίκτυο

Τροποποίηση των 
ρυθμίσεων του 
TwinSpace
Αλλαγή του Προφίλ 
σας
Ελέγξτε το TwinMail 
σας

Πίνακας ανακοινώσεων 
εκπαιδευτικών είναι το 
μέρος όπου οι 
εκπαιδευτικοί-μέλη 
μπορούν να γράψουν 
μηνύματα τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να 
διαβάσουν μόνο άλλοι 
εκπαιδευτικοί-μέλη

Χρησιμοποιήστε το 
Ημερολόγιο 
Δραστηριοτήτων 
του Έργου για να 
κοινοποιήσετε νέα 
σχετικά με το 
παρόν έργο στο 
δημόσιο χώρο του 
TwinSpace. 

Πλοηγηθείτε στις 
διαφορετικές 
ενότητες αυτού 
του TwinSpace

Δείτε ή 
δημιουργήστε 
σελίδες, 
εικόνες και βίντεο

Αρχίστε μια συνομιλία 
με κάποιο άλλο μέλος 
που βρίσκεται online.



Δημιουργία σελίδων

Δημιουργία 
καινούργιας 
σελίδας

Δείτε τις σελίδες που έχετε 
αρχειοθετήσει και συνεπώς δεν 
μπορεί κανείς να δει. Αυτές οι 
σελίδες μπορούν να ξαναγίνουν 
ορατές.

Επεξεργασία επιλεγμένης σελίδας

Επεξεργασία 
διάταξης 
σελίδων

Δείτε ποιος 
δημιούργησε 
και 
επεξεργάστηκε τη 
σελίδα



Δημιουργία σελίδων: κατάσταση επεξεργασίας
Ελέγξτε ποιος βλέπει την 
παρούσα σελίδα *

Ελέγξτε ποιος μπορεί να 
επεξεργαστεί την παρούσα σελίδα

Μορφοποίηση 
περιεχομένου 
σελίδας

Εισάγετε μια 
εικόνα, βίντεο 
ή αρχείο, τα 
οποία έχετε 
αντλήσει από 
τους πόρους 
που 
"ανεβαίνουν" 
στην ενότητα 
υλικού

Αρχειοθετήστε την 
παρούσα σελίδα, που 
συνεπάγεται ότι η 
σελίδα δεν θα είναι 
πλέον ορατή στο 
TwinSpace. Η 
επαναφορά στην 
προηγούμενη 
κατάσταση είναι 
δυνατή

Ακύρωση 
επεξεργασίας

Μην ξεχνάτε να 
αποθηκεύετε 
τις αλλαγές 
κάθε φορά που 
επεξεργάζεστε 
μια σελίδα!

Κάντε κλικ στον τίτλο για να 
προβείτε σε επεξεργασία

* Σημείωση: αν κάνετε τη σελίδα δημόσια βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πνευματικά δικαιώματα όλων 
των εικόνων, βίντεο και αρχείων. Αν οι εικόνες ή τα βίντεο περιλαμβάνουν ανηλίκους βεβαιωθείτε 
ότι έχετε εξασφάλιση τη συναίνεση των γονιών τους για να τα δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο.



Υλικό - Εικόνες

Δημιουργία άλμπουμ 
για την οργάνωση των 
εικόνων σας

Σύρετε ή επιλέξτε 
εικόνες από τον 
υπολογιστή σας για 
να τις προσθέσετε 
στο TwinSpace σας

Αναζητήστε εικόνες, 
βίντεο ή αρχεία στην 
ενότητα του υλικού

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να εισάγετε τις εικόνες, τα βίντεο και τα αρχεία σας εύκολα στις σελίδες που 
δημιουργείτε. Δείτε τα σλάιντ σχετικά με την επεξεργασία σελίδων για περισσότερες πληροφορίες.



Υλικό - Βίντεο

Δημιουργήστε φακέλους για να 
οργανώσετε τα βίντεό σας

Κάντε κλικ στο κουμπί 
"Προσθήκη βίντεο" για να 
προσθέσετε κάποιο βίντεο 
από το YouTube ή το Vimeo

Αναζητήστε εικόνες, 
βίντεο ή αρχεία

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να εισάγετε τις εικόνες, τα βίντεο και τα αρχεία σας εύκολα στις σελίδες που 
δημιουργείτε. Δείτε τα σλάιντ σχετικά με την επεξεργασία σελίδων για περισσότερες πληροφορίες.



Υλικό - Αρχεία

Δημιουργήστε φακέλους για να 
οργανώσετε τα αρχεία σας

Σύρετε το αρχείο εδώ ή κάντε κλικ 
στο "Μεταφόρτωση αρχείου"

Αναζητήστε εικόνες, 
βίντεο ή αρχεία

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να εισάγετε εικόνες, τα βίντεο και τα αρχεία σας εύκολα στις σελίδες που 
δημιουργείτε. Δείτε τα σλάιντ σχετικά με την επεξεργασία σελίδων για περισσότερες πληροφορίες.



Φόρουμ

Λίστα 
Φόρουμ

Δημιουργία 
νέου φόρουμ

Τελευταίες αναρτήσεις σε 
όλα τα φόρουμ

Οι τελευταίες αναρτήσεις 
σας στο φόρουμ



Φόρουμ - δημιουργία νημάτων συζήτησης

Τίτλος 
φόρουμ

Νήματα 
συζήτησης 
στο φόρουμ

Δημιουργία 
νέου νήματος 
συζήτησης στο 
φόρουμ

Επιστροφή στη 
λίστα των φόρουμ



Φόρουμ - απάντηση σε νήμα συζήτησης

Τίτλος 
νήματος 
συζήτησης

Γράψτε την απάντησή σας στο νήμα εδώ και αποθηκεύστε.

Επιστροφή στη λίστα των νημάτων συζήτησης



Συνομιλία

Παράθυρο συνομιλίας

Εισάγετε τη συνομιλία σας εδώ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό της συνομιλίας 
για το παρόν φόρουμ. Τα αρχεία καταστρέφονται μετά την πάροδο 3 μηνών.

Δείτε έναν κατάλογο 
όσων βρίσκονται 
στον χώρο συνομιλίας



Μέλη

Αναζήτηση μέλους Φιλτράρισμα ανά είδος μέλους

Κατάλογος μελών

Αλλαγή τύπου μέλους

Διαγραφή 
μέλους

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης μαθητή

Πρόσκληση 
νέων μελών

Αποστολή 
μηνύματος σε 
όλα τα μέλη του 
παρόντος 
TwinSpace



Μέλη - προσθήκη νέων μελών
1 - κάντε κλικ στο 
"Πρόσκληση μελών" για 
να προσθέσετε νέα μέλη 
στο TwinSpace σας

2 - επιλέξτε τι τύπο 
μέλους επιθυμείτε να 
προσκαλέσετε

Συμπληρώστε τα στοιχεία του επισκέπτη 
μέλους που επιθυμείτε να προσθέσετε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του 
μαθητή/ των μαθητών που 
επιθυμείτε να προσθέσετε

Επιλέξτε τη χώρα του δασκάλου που 
επιθυμείτε να προσθέσετε. 
Παρακαλούμε, να θυμόσαστε ότι αν η χώρα 
καλύπτεται από το eTwinning, τότε θα πρέπει 
να τους προσθέσετε μέσω της επιφάνειας 
εργασίας eTwinning.



TwinMail
Δημιουργία νέου μηνύματος

Δείτε πόσα αδιάβαστα μηνύματα έχετε

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το μήνυμα αυτό

Μετακινήστε το μήνυμα 
στον "Κάδο Απορριμάτων"

Δείτε περισσότερα μηνύματά σας



Προφίλ
Επεξεργαστείτε το προφίλ στο TwinSpace για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ 
σας και να ενημερώσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο προφίλ σας

Δείτε μια λίστα με όλα τα TwinSpace σας

Αφήστε ένα μήνυμα για 
αυτό το μέλος. 

Θα είναι ορατό σε όλα τα 
TwinSpace του/της



Προφίλ - Επεξεργασία προφίλ

Αλλάξτε το όνομα και το email σας 
μέσω του προφίλ σας στην 
επιφάνεια εργασίας του eTwinning. Σύρετε μια εικόνα εδώ 

ή κάντε κλικ στο 
"Αναζήτηση για 
μεταφόρτωση" για να 
πάρετε μια εικόνα 
από τον υπολογιστή/ 
τη συσκευή σας.

Περιγράψτε σύντομα τον 
εαυτό σας εδώ.



Ρυθμίσεις
Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ρυθμίσεις TwinSpace

Αλλάξτε την 
εμφάνιση του 
TwinSpace σας

Αλλαγή τίτλου 
και περιγραφής

Αλλάξτε το 
λογότυπό σας 
στο TwinSpace


