Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής
Βήμα 1: Δημιουργία λογαριασμού Γονέα/Κηδεμόνα
Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό χρήστη ως γονέας/κηδεμόνας.
Επιλέξτε την πρώτη φορά «Εγγραφή» όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Εγγραφή νέου χρήστη
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Βήμα 2: Συμπλήρωση φόρμας και Εγγραφή
Συμπληρώνετε τα πεδία της φόρμας που εμφανίζονται στην οθόνη σας (Εικόνα 2) με τα δεδομένα σας. Δώστε μια ενεργή διεύθυνση email
και έναν κωδικό που μπορείτε να θυμάστε και σημειώστε τον γιατί θα σας ζητείτε για την είσοδό σας στην εφαρμογή. Έπειτα πατήστε το
κουμπί «Εγγραφή».

Εικόνα 2: Φόρμα εγγραφής
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Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην φόρμα εγγραφής εμφανίζεται στην οθόνη σας (Εικόνα 3). Πατήστε στον σύνδεσμο «συνδεθείτε κάνοντας
είσοδο στην εφαρμογή» για να καταχωρήσετε τα στοιχεία των παιδιών σας και να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς τους.

Εικόνα 3: Μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής στην φόρμα
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Βήμα 3: Είσοδος στην εφαρμογή
Πατώντας στον σύνδεσμο μεταφέρεστε στην φόρμα που σας δίνει πρόσβαση στην εφαρμογή (Εικόνα 4). Συμπληρώστε το email και το
password (κωδικό) που δώσατε νωρίτερα και πατήστε το κουμπί «Είσοδος».

Εικόνα 4: Είσοδος στην εφαρμογή
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Βήμα 4: Εγγραφή παιδιών
Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κάνετε την εγγραφή ενός ή περισσότερων παιδιών της οικογένειάς σας για να αποκτήσουν πρόσβαση
στην πλατφόρμα e-KEDiTh experience (Εικόνα 5). Επιλέξτε το κουμπί «εδώ» για να συμπληρώσετε τα δεδομένα.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εικόνα 5: πλατφόρμα e-KEDiTH experience
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Επιλέξτε το κουμπί «Εγγραφή παιδιού» (Εικόνα 6) για να συμπληρώσετε τα δεδομένα των παιδιών της οικογένειάς σας.

Εικόνα 6: Εγγραφή παιδιού
Βήμα 4.1: Συμπλήρωση Δημογραφικών στοιχείων
Συμπληρώστε το όνομα του παιδιού (Εικόνα 7 ) και πατήστε το κουμπί «Επόμενο». Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση»
σε κάθε βήμα συμπλήρωσης δεδομένων, ώστε να αποθηκεύονται τα δεδομένα σας ή να πατήσετε το κουμπί «Επιστροφή» ώστε να
επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Εικόνα 7: Δημογραφικά στοιχεία
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Βήμα 4.2: Ενότητα 1
Επιλέξτε το φύλο, την ηλικία, το αν είναι κάτοικος ή/και δημότης (Εικόνα 8 ) και πατήστε το κουμπί «Επόμενο».

Εικόνα 8: Ενότητα 1
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Βήμα 4.3: Ενότητα 2
Επιλέξτε αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, και όλες τις συσκευές με τις οποίες μπορεί να συνδέεται το παιδί (Εικόνα 9 ) και πατήστε
το κουμπί «Επόμενο».

Εικόνα 9: Ενότητα 2
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Βήμα 4.4: Ενότητα 3
Επιλέξτε πως μάθατε για το e- KEDiTh experience και αν συναινείτε στην ενημέρωση μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
δράσεων της ΚΕΔΗΘ (Εικόνα 10 ) και πατήστε το κουμπί «Ολοκλήρωση».

Εικόνα 10: Ενότητα 3
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Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα δεδομένα των παιδιών της οικογένειας εμφανίζονται όπως στην Εικόνα 11.

Εικόνα 11: Δεδομένα παιδιών

Μπορείτε να εγγράψετε από ένα έως τρία παιδιά ανά οικογένεια. Για την εγγραφή του δεύτερου ή τρίτου παιδιού, πρέπει να
επαναλάβετε το Βήμα 4 (4.1 - 4.4) της διαδικασίας εγγραφής παιδιού.
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Μπορώ να δω ποιο παιδί/παιδιά έχω γράψει ήδη στην « e-KEDiTh experience» ?
Για να δείτε ποιους χρήστες έχετε γράψει επιτυχώς στην φόρμα εγγραφής, χρειάζεται να μπείτε στην σελίδα https://register.kedith.gr/
Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα πατώντας το εικονίδιο «Παιδιά» στα αριστερά της πλατφόρμας (Εικόνα 12).
Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές πλέον.

Εικόνα 12: Δεδομένα παιδιών της οικογένειας

Πώς μπαίνω στην «e-KEDiTH experience»?
Μετά την ολοκλήρωση του παιδιού/παιδιών σας θα λάβετε αυτόματο e-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής τους μαζί με οδηγίες για τον τρόπο
σύνδεσης των παιδιών στην πλατφόρμα e-KEDiTH experience. Εκεί θα βρείτε και τους κωδικούς πρόσβασης του κάθε παιδιού. Για να
εισέλθετε στην «e-KEDiTH experience» χρειάζεται να μπείτε στην σελίδα https://learn.kedith.gr/
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