ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχολή προπονητών Αθλημάτων Γυμναστικής και Μπόουλινγκ 2021-2022
Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning
Οδηγίες εγγραφής και λειτουργίας
Η πλατφόρμα e-learning της Ε.Γ.Ο. για την Σχολή Προπονητών, λειτουργεί στην διεύθυνση
www.coach.onlinego.gr
Όλοι οι σπουδαστές θα μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα, από την Τρίτη
Νοεμβρίου 2021.
Θα πρέπει να επιλέξουν ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, συμπληρώνοντας την φόρμα
εγγραφής, τα στοιχεία:
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Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Ημερομηνία Γέννησης
ΑΜΚΑ (προαιρετικά)
Επίπεδο εκπαίδευσης (ΤΕΦΑΑ, Σχολή προπονητών 2017, Λοιπά)
Τηλέφωνο
E-mail
Αθλήματα που θα παρακολουθήσουν
Πόλη παρακολούθησης (φυσική παρουσία)

Στην συνέχεια, θα πρέπει να τσεκάρουν τα απαραίτητα checkbox.
H ολοκληρωμένη πλέον φόρμα εγγραφής θα ανοίξει για προβολή και έλεγχο των στοιχείων
του σπουδαστή.
Ο σπουδαστής εισάγει στο τέλος της φόρμας το πεδίο Captcha και επιλέγει Οριστική Αποστολή
Αίτησης Εγγραφής.
Αμέσως μετά, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης και ο σπουδαστής θα μπορεί να
τυπώσει ή να αποθηκεύσει την αίτηση σε μορφή PDF.
O σπουδαστής θα λάβει αυτόματο e-mail επιβεβαίωσης για την αποστολή της φόρμας, στο email το οποίο έχει δηλώσει.
Η διεύθυνση της σχολής θα πραγματοποιήσει έλεγχο των δεδομένων της αίτησης και της
πληρωμής και θα επιβεβαιώσει την εγγραφή.
Ο σπουδαστής θα λάβει νέο e-mail με τα στοιχεία εισόδου στην πλατφόρμα (username και
password).
Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας, οι σπουδαστές θα επιλέξουν ΕΙΣΟΔΟΣ/LOGIN και με
τα στοιχεία τα οποία έχουν λάβει στο e-mail, θα εισέλθουν πλέον στην πλατφόρμα.

Στην σελίδα των σπουδαστών, θα βρείτε:
Αριστερό menu (Επιλογές)
Τα στοιχεία σας

Αναγράφονται τα στοιχεία του σπουδαστή.
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Θα αναρτηθούν οι λίστες με τα μαθήματα και τις αντίστοιχες ενότητες, τις ημερομηνίες
προβολής και την κατάσταση προβολής από τον σπουδαστή (αν εκκρεμεί ή έχει ολοκληρωθεί).
Και αναλυτικά:







Λίστα μαθημάτων
Ενότητες
Ημερομηνίες Προβολής βίντεο, π.χ από 03/01/2022 έως 31/05/2022
Η διάρκεια του κάθε βίντεο
Η κατάσταση προβολής (αν έχει ολοκληρωθεί η προβολή από τον σπουδαστή υπάρχει
ένδειξη με πράσινο χρώμα ΝΑΙ ή αν εκκρεμεί με γκρι χρώμα ΟΧΙ.
Τα βίντεο που δεν είναι διαθέσιμα για προβολή (είτε μελλοντικά είτε έχει ολοκληρωθεί
η ημερομηνία παρακολούθησης, θα εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν θα υπάρχει
δυνατότητα πρόσβασης)

Τα βίντεο κάθε μαθήματος/ενότητας θα είναι διαθέσιμα για προβολή από Δευτέρα (00:00) έως
Κυριακή (23:59) κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα μαθημάτων του ELearning και για όλη την διάρκεια της ημέρας.
Ξεκινώντας την προβολή ενός βίντεο, δεν μπορεί να γίνει χρονική αναδρομή, δηλαδή ο
σπουδαστής δεν μπορεί να προχωρήσει το βίντεο εμπρός και πίσω, παρά μόνο όταν έχει
ολοκληρωθεί η προβολή ολόκληρου του βίντεο.
Σε περίπτωση διακοπής της προβολής για οποιοδήποτε λόγο, ο σπουδαστής μπορεί είτε να
συνεχίσει την προβολή από το σημείο που διεκόπη, ή να ξεκινήσει από την αρχή. Σε κάθε
περίπτωση, το σύστημα της πλατφόρμας καταγράφει την τελευταία προβολή κάθε βίντεο από
τον σπουδαστή για να μπορεί να γίνει συνέχεια της προβολής από το σημείο που είχε διακοπεί.
Κατά τη διάρκεια της προβολής, θα εμφανίζεται σε τυχαίο χρόνο ευκρινές μήνυμα, 2 φορές σε
κάθε βίντεο, το οποίο θα ζητάει από τον σπουδαστή να πατήσει το σχετικό κουμπί που θα
εμφανιστεί στην οθόνη, εντός περίπου δέκα δευτερολέπτων, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο
σπουδαστής παρακολουθεί το βίντεο.
Αν ο σπουδαστής δεν πατήσει στο κουμπί, η προβολή του βίντεο θα διακοπεί (παύση/pause). Ο
σπουδαστής θα μπορεί να συνεχίσει κανονικά την προβολή του βίντεο είτε από την αρχή, είτε
από το τελευταίο σημείο προβολής.
Όταν ολοκληρωθεί η προβολή του βίντεο, θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη ερώτηση
σχετικά με το μάθημα που μόλις παρακολούθησε ο σπουδαστής. Θα μπορεί να δει το βίντεο
ξανά όσες φορές θέλει και να ανατρέχει χρονικά (εμπρός/πίσω).
Για να κατοχυρωθεί η παρουσία του σπουδαστή- τριας, είναι υποχρεωτική η απάντηση της
ερώτησης με 70 έως 250 λέξεις, μέχρι την ολοκλήρωση της ημερομηνίας προβολής του βίντεο.
Η απάντηση ΔΕΝ βαθμολογείται. Είναι για να επιβεβαιωθεί ότι ο σπουδαστής έχει όντως
παρακολουθήσει το βίντεο του μαθήματος.
Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (όσο χρόνο διαρκεί και όχι νωρίτερα). Ο
χρόνος παραμονής και παρακολούθησης καταγράφεται επακριβώς.

Αφού ο σπουδαστής συμπληρώσει την απάντηση της ερώτησης, θα είναι διαθέσιμα τα αρχεία
του μαθήματος/ενότητας (PDF και Βίντεο) για να τα κατεβάσει στο υπολογιστή του.

Το βίντεο και τα αρχεία για download θα είναι διαθέσιμα κατά το διάστημα προβολής κάθε
μαθήματος (από Δευτέρα έως Κυριακή).
Τα μαθήματα/ενότητες είναι κοινά για όλα τα αθλήματα. Για τους σπουδαστές που έχουν
δηλώσει περισσότερα του ενός αθλήματος, η παρακολούθηση κάθε βίντεο μαθήματος θα
κατοχυρώνεται σε όλα τα αθλήματα που έχει δηλώσει (δεν χρειάζεται δηλαδή να
παρακολουθήσει το ίδιο βίντεο πολλαπλές φορές, για κάθε άθλημα).
Για τους σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει κάποια ή όλα τα μαθήματα του E-Learning, η
προβολή των βίντεο δεν είναι υποχρεωτική (ούτε και η απάντηση σε ερώτηση). Στην
πλατφόρμα θα υπάρχει σχετική ένδειξη σε αυτούς τους σπουδαστές, ενώ τα αρχεία και τα
βίντεο θα είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσουν.
Η κατοχύρωση των μαθημάτων σε αυτές τις περιπτώσεις θα εξαρτάται από τα έγγραφα που
έχουν αποστείλει στην Γ.Γ.Α. κατά την αρχική αίτηση εγγραφής τους στη σχολή.

Δεξί menu (Ειδοποιήσεις)
Εμφανίζονται ειδοποιήσεις και μηνύματα που αφορούν τον σπουδαστή καθώς επίσης και
ενημέρωση για την ανάρτηση νέου βίντεο και επόμενα μαθήματα.
Για αποσύνδεση από την πλατφόρμα, πατήστε από το menu επάνω – δεξιά την επιλογή
Αποσύνδεση, από το βελάκι δίπλα στο όνομα σας.

