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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  
Ευχαριστούμε που εμπιστευθήκατε το πρόγραμμα ‘Κυνηγετική Ακαδημία’ για την εκπαίδευσή σας.  

Σε αυτόν τον Οδηγό θα σας δώσουμε βασικές κατευθύνσεις για το πώς θα ξεκινήσετε και θα ολοκληρώσετε 
την εκπαίδευσή σας μέσα από το σύστημα eLearning στο site του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

2.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ 

 
Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή της Εγγραφής ο λογαριασμός είναι πλέον ενεργός. Μπορείτε να συνδεθείτε 
από το κεντρικό μενού του site μας, από τον σύνδεσμο στα δεξιά Είσοδος | Εγγραφή. 

Στο πεδίο Όνομα χρήστη και Κωδικός πληκτρολογείτε τα στοιχεία που επιλέξατε κατά την Εγγραφή σας και 
σας έχουμε στείλει με email.  Μόλις είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ. 
 

Υπόδειγμα οθόνης: 
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Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, μεταβείτε από το κεντρικό μενού στην επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΩΝ. 

Υπόδειγμα οθόνης: 

 

Θα διαπιστώσετε ότι πλέον η λίστα με τα Μαθήματα είναι ενεργή (δείτε την εικόνα παρακάτω) και μπορείτε 
να πατήσετε σε όποιο μάθημα επιθυμείτε για να δείτε το περιεχόμενό του. Σας συμβουλεύουμε να 
ακολουθήσετε την εκπαίδευση με τη σειρά που έχουμε ορίσει μέσα στην ενότητα, ώστε να υπάρχει μία 
αλληλουχία στη θεματολόγια και στην ανάπτυξη των γνώσεων σας.  

Υπόδειγμα οθόνης: 
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3. ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει : 

1. Εναλλακτικά: 
a. Επεξηγηματικό Video μεγάλης διάρκειας (σχεδόν σε όλα τα μαθήματα). 
b. Μαγνητοσκοπημένη Διάλεξη του Εκπαιδευτή.  

2. Το αναλυτικό κείμενο του μαθήματος και φωτογραφίες. 
3. Ερωτηματολόγιο Εξέτασης, στο κάτω μέρος, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε για να αξιολογηθεί 

το επίπεδο των γνώσεων σας.  

Υπόδειγμα οθόνης Επεξηγηματικού Βίντεο: 

 

Στην δεξιά στήλη υπάρχει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ το οποίο περιλαμβάνει όλη τη δομή της 
ενότητας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταβείτε στο Μάθημα που θέλετε πατώντας τον αντίστοιχο 
σύνδεσμο. 

Πάρτε χρόνο να μελετήσετε ικανοποιητικά την κάθε ενότητα και μόλις είστε έτοιμοι για την εξέταση 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 
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Υποδείγματα οθόνης Διαλέξεων Εκπαιδευτή: 

1 

 

2. 
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3. 

 

4. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 

Μόλις ολοκληρώσετε την μελέτη της ενότητας και είστε έτοιμοι για την Εξέταση, πατήστε το κουμπί που θα 
βρείτε στο τέλος του Μαθήματος. 

 

 

Στην οθόνη που ανοίγει βλέπετε τις βασικές πληροφορίες της εξέτασης όπως τη Διάρκεια που έχετε στη 
διάθεσή σας, το Σύνολο των Ερωτήσεων και το Ποσοστό Επιτυχίας που θα πρέπει να επιτύχετε κατά τις 
απαντήσεις σας.  

Μόλις είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Αν θέλετε να ξεκινήσετε την εξέταση κάποια 
άλλη στιγμή, μπορείτε να μεταβείτε στη κεντρική οθόνη του μαθήματος πατώντας το κουμπί ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΩΝ. 

 

Υπόδειγμα οθόνης: 
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Οι ερωτήσεις/απαντήσεις χωρίζονται σε τρεις τύπους α) Σωστό/Λάθος, όπου επιλέγετε μία από τις δύο 
απαντήσεις β) Πολλαπλές σωστές απαντήσεις γ) Ερώτηση ανάπτυξης ιδεών που θα πρέπει να γράψετε ότι 
σας ζητείται. 

Υπόδειγμα οθόνης: 

 

 

 

Στη δεξιά στήλη βλέπετε το Χρόνο που απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί η 
εξέτασή σας. 

 

 

 

 

 

 

Μόλις ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας και είστε σίγουροι για αυτές, πατήστε το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Οι απαντήσεις έχουν αποθηκευτεί και σύντομα θα αξιολογηθούν από τον αντίστοιχο εισηγητή. 
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5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Η εκπαίδευσή σας ολοκληρώνεται μόλις αξιολογηθούν όλες οι απαντήσεις στις εξετάσεις που έχετε 
αποστείλει ανά μάθημα . Μόλις αξιολογηθούν οι απαντήσεις και προκύψει το τελικό αποτέλεσμα που θα 
καθορίζεται από το συνολικό ποσοστό επιτυχίας, θα σας ενημερώσουμε μέσω email αλλά και μέσα από τη 
σελίδα του λογαριασμού σας στο site μας.  

Εφόσον η εκπαίδευση σας κριθεί επιτυχημένη, θα έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την Πιστοποίησή 
σας μέσα από το LMS ή το site του προγράμματος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.  
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