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Ο∆ΗΓΙΕΣ E-LEARNING
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Ξεκινάµε µε τον κατάλογο (menu) όπου βλέπουµε τα περιεχόµενα όλων των
επιπέδων και ανοίγουµε την άσκηση µε την οποία θα ασχοληθούµε κάνοντας
κλικ στον αντίστοιχο αριθµό.

Κάθε άσκηση περιέχει ερωτήσεις διαφόρων τύπων (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ –
MULTIPLE CHOICE, ΤΑΙΡΙΑΖΩ – MATCH, ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ – CORRECT
ORDER)
α) στις ερωτήσεις τύπου multiple choice, κάνουµε κλικ στην επιλογή που
ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι είναι σωστή,

β) στις ερωτήσεις τύπου match, κουµπώνουµε τα δεξιά κουτάκια µε τα
αντίστοιχα αριστερά που ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι ταιριάζουν είτε σέρνοντας κάθε δεξί
κουτάκι προς το αντίστοιχο αριστερό, είτε κάνοντας κλικ πρώτα στο δεξί και µετά
στο αντίστοιχο αριστερό κουτάκι,

γ) στις ερωτήσεις τύπου correct order, «πιάνουµε» µε το mouse όποιο κουτάκι
θέλουµε να αλλάξει θέση το σέρνουµε στη νέα του θέση και το αφήνουµε, ώστε
στο τέλος τα κουτάκια να έχουν µπει µε τη σειρά που ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι είναι
σωστή,

και πατώντας κάθε φορά το κουµπί ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ,

το σύστηµα µας επιβραβεύει και µας προσθέτει τις µονάδες που κερδίσαµε,

ή µας λέει ότι κάναµε λάθος

και κάθε φορά συνεχίζουµε µε την Επόµενη Ερώτηση.

Οταν τελειώσουµε µε όλες τις ερωτήσεις µιας άσκησης,

το σύστηµα µας δίνει την τελική βαθµολογία και µπορούµε να κλείσουµε την
άσκηση αυτή,

ή, πριν την κλείσουµε, από το κουµπί ∆ιορθωµένο Τεστ,

µπορούµε να δούµε τη µία µετά την άλλη αναλυτικά διορθωµένες όλες τις
ερωτήσεις της άσκησης αυτής, µε τις σωστές,

ή τις λάθος απαντήσεις µας,

ή από το κουµπί στο πλάι δεξιά,

µε µια µατιά µπορούµε να δούµε όλες τις ερωτήσεις και σε ποιες ερωτήσεις
απαντήσαµε σωστά και σε ποιες λάθος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ όλα τα παράθυρα που τυχόν έχουµε ξεχάσει ανοιχτά, εκτός από
αυτό του καταλόγου (menu)

και από τον κατάλογο (menu) επιλέγουµε τη νέα άσκηση µε την οποία θέλουµε
να ασχοληθούµε.

Προτεινόµενη Μέθοδος (πλήρης)
1. Απαντούµε γραπτά όλες τις ερωτήσεις µιας άσκησης στο βιβλίο µας
(student’s workbook) και το κλείνουµε.
2. Ξεκινάµε την άσκηση στον υπολογιστή και απαντούµε στο τµήµα PRACTICE
όλες τις ερωτήσεις όπως νοµίζουµε χωρίς να δούµε τις σωστές απαντήσεις και
σηµειώνουµε την τελική βαθµολογία µας.
3. Βλέπουµε αναλυτικά το ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΤΕΣΤ, µε ανοιχτό το βιβλίο µας και
µε ένα κόκκινο στυλό διορθώνουµε µόνοι µας τις λάθος απαντήσεις µας.
Κλείνουµε το βιβλίο µας.
4. Απαντάµε πάλι στο τµήµα PRACTICE όλες τις ερωτήσεις µε κλειστό το βιβλίο
µας και συγχαίρουµε τον εαυτό µας συγκρίνοντας την τελική βαθµολογία µας µε
αυτήν που πήραµε την πρώτη φορά!

