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NAME – New Actions for Migrant women 

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας 

 

Πιο κάτω, παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα, τις οδηγίες για το πώς ένας χρήστης μπορεί να κάνει 

εγγραφή στην πλατφόρμα και να ολοκληρώσει τις διάφορες δραστηριότητες. 

Βήμα 1: πήγαινε στην ιστοσελίδα του έργου www.nameproject.eu και κάνε κλικ στο “Platform” στο 
μενού. 

 

Βήμα 2: μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το όνομα 

χρήστη ή τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας. Ωστόσο, για να δημιουργήσετε έναν 

νέο λογαριασμό και να εγγραφείτε στην πλατφόρμα, κάντε κλικ στο «Πατήστε εδώ» όπως φαίνεται 

παρακάτω. Σημείωση: για να αλλάξετε τη γλώσσα, κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε 

άλλη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά. 

 
 

 

Βήμα 3: Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας 
ζητούνται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία, κάντε κλικ 
στο κουμπί «Submit». 
 

http://www.nameproject.eu/
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Βήμα 4: Εάν όλα τα δεδομένα είναι έγκυρα, τότε θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα: "Ο χρήστης 

εγγράφηκε επιτυχώς". Θα λάβετε επίσης ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε 

πιο πάνω, όπως φαίνεται παρακάτω – μην ξεχάσετε να ελέγξετε τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα 

emails (Spam / Junk folder)! 
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Βήμα 5: Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στην πλατφόρμα και να εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή την 

ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής σας για πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

πλατφόρμας. Μπορείτε να επιλέξετε το "Remember me", ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε 

κάθε φορά που επισκέπτεστε τη σελίδα. 

 
 

 
 

Βήμα 6: Τώρα μπορείτε να δείτε και τις έξι ενότητες στην πλατφόρμα, που υποδεικνύονται με την 

ετικέτα "Enrolled". Κάντε κλικ στο «Δείτε περισσότερα» σε κάθε ενότητα για να διαβάσετε την 

εισαγωγή και να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 
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Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις δραστηριότητες για μια ενότητα, τότε η ετικέτα αλλάζει από " 

Enrolled" σε " Completed". 

 
 

 
 
Για να ξεκινήσετε να ολοκληρώνετε τις δραστηριότητες, κάντε κλικ στο «Δείτε περισσότερα», 
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διαβάστε την περιγραφή και μετά μετακινηθείτε προς τα κάτω για να βρείτε τις Δραστηριότητες. 

Κάντε κλικ στο «EXPAND» και ξεκινήστε με το πρώτο, προχωρώντας στο επόμενο καθώς τα  

ολοκληρώνετε.
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