Αγαπητέ μαθητή/τρια
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σου παρουσιάσουμε τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα e-learning του edu . Η νέα αυτή πλατφόρμα χωρίζεται σε
3 επίπεδα:
1o: To site της πλατφόρμας
2ο: Ο λογαριασμός του χρήστη
3ο: Ο player των μαθημάτων. Όταν πλοηγείσαι στον player των μαθημάτων σε κάθε οθόνη υπάρχει βοήθεια στην επιλογή

?

Παρακάτω σου δίνονται οδηγίες για το νέο περιβάλλον εργασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Προτείνονται οι παρακάτω browsers:
- Λειτουργικό Windows οι chrome , opera , firefox , pale moon, επιπλέον για τα Windows10 και o edge
- Λειτουργικό Android οι chrome , opera και firefox (για λειτουργία σε tablet προτείνεται ελάχιστη ανάλυση 1024x768)
- Λειτουργικό Macosx οι safari , chrome , και firefox
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2310748751 & 2310748761
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Στον browser του υπολογιστή σου πληκτρολόγησε www.e-du.gr ή www.131.gr για να εμφανιστεί η παρακάτω μπάρα πλοήγησης:
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Πληκτρολόγησε το "Όνομα σύνδεσης"
που σου έχει σταλεί (υποχρεωτικό πεδίο)

Πληκτρολόγησε τον "Κωδικό σύνδεσης"
που σου έχει σταλεί (υποχρεωτικό πεδίο)

Αφού πληκτρολογήσεις προσεκτικά το "Όνομα
& Κωδικό σύνδεσης" κάνε "κλικ" εδώ

"Κλικ" για να οδηγηθείς στο παράθυρο
ανάκτησης του "Όνόματος & Κωδικού
σύνδεσης" με email
"Κλικ" για να οδηγηθείς στο παράθυρο
ανάκτησης του "Όνόματος & Κωδικού
σύνδεσης" με sms στο κινητό (μόνο για τους
αριθμούς των κινητών που μας έχεις δηλώσει)
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Πληκτρολόγησε προσεκτικά τον αριθμό του κινητού
και κάνε "κλικ" στο κουμπί "Αποστολή...." για να
σου σταλεί το sms με τους κωδικούς πρόσβασης.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κινητό που θα πληκτρολογήσεις θα
πρέπει να είναι δηλωμένο στο λογαριασμό σου, δεν
αποστέλλεται sms σε μη δηλωμένο κινητό)
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