
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HOME 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Αρχικά συνδεόμαστε στην σελίδα http://www.webia.edu.gr 

Στην ενότητα Εκπαιδευτικά Εργαλεία (στο κάτω μέρος της σελίδας) κάνουμε κλικ στο 

σύνδεσμο με τίτλο «Προγραμματισμός Ανοικτής Εκπ. Χειρ. Η/Υ» και κατεβάζουμε το 

πρόγραμμα που θα χρησιμοποιούμε. 

 

 

Από τις λήψεις θα εκτελέσουμε το αρχείο εγκατάστασης που μόλις κατεβάσαμε. 

http://www.webia.edu.gr/


 

Στο άνοιγμα αρχείου στην Προειδοποίηση Ασφαλείας θα κάνουμε κλικ στο κουμπί 

«Εκτέλεση» και θα προχωρήσουμε στον οδηγό εγκατάστασης . 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία της εγκατάστασης (όπως παρακάτω εικόνα) 

 

θα ξεκινήσει η εγκατάσταση της εφαρμογής όπου θα πατήσουμε το κουμπί «Επόμενο». 



 

Εφόσον αποδεχτούμε τις προεπιλογές του οδηγού εγκατάστασης θα ολοκληρώσουμε τα 

βήματα πατώντας το κουμπί «Εγκατάσταση». 

 

Το Πρόγραμμα είναι πλέον έτοιμο για χρήση. 

  



Οδηγίες Χρήσης 
 

Ανοίγοντας το πρόγραμμα μας από την συντόμευση και κάνουμε κλικ στην επιλογή «Αθηνά 

School Core – Βασικό επίπεδο γνώσεων Η/Υ». 

 

Στα πεδία Όνομα χρήστη (username) και Κωδικός πρόσβασης (password) βάζουμε τα 

στοιχεία που μας έχουν δοθεί και στην συνέχεια πατάμε το κουμπί «Είσοδος». 

 

Επιλέγουμε τον στόχο που θέλουμε να αποκτήσουμε από την εφαρμογή και στη συνέχεια 

πατάμε το πράσινο (πάνω δεξία) κουμπί για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. 



 

 

Στη βασική οθόνη της εφαρμογής βλέπουμε τις ενότητες που έχουμε διαθέσιμες για την 

εκπαίδευσή μας και μπορούμε να επιλέξουμε την ενότητα (π.χ. Word) 

 

 



όπου ταυτόχρονα μας ανοίγει τα διαθέσιμα μαθήματα της συγκεκριμένης ενότητας. 

 

Κάνοντας κλικ στο μάθημα μας εμφανίζει τις επιλογές που έχουμε για αυτό, όπως το να 

δούμε το βίντεο ή να κάνουμε εξάσκηση στο συγκεκριμένο θέμα επιλέγοντας την ενέργειά 

μας από το δεξιό μενού της εφαρμογής. 

 



Κάνοντας κλικ στο «Μάθημα» μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που αφορά το 

συγκεκριμένο μάθημα καθώς να πλοηγηθούμε μέσα στο βίντεο από τη περιοχή των 

επιλογών. 

  

Κάνοντας κλικ στο «Εξάσκηση» μπορούμε να μεταβούμε στο πρακτικό μέρος του 

μαθήματος. 

Στην οθόνη που μας εμφανίζει μπορούμε να πλοηγηθούμε στο πρακτικό μέρος και να 

εκτελέσουμε τα ζητούμενα της άσκησης. 



 

Ζητούμενο Άσκησης 
Υποβολή Απάντησης 

Βοήθεια, Τερματισμός 

Εξάσκησης 

Περιοχή εκτέλεσης 

Πλοήγηση Ερωτήσεων 
Επανάληψη 


