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Πώς αγοράζω υλικό από εκεί;
Τι είναι το PayPal;
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Τι είναι το TPT (Teachers Pay Teachers);
Το TPT (Teachers Pay Teachers) είναι μια ξενόγλωσση ιστοσελίδα όπου εκπαιδευτικοί
από όλο τον κόσμο μπορούν να δημοσιεύσουν το υλικό τους. Είναι διαθέσιμο στα μέλη
της κοινότητας είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, ανάλογα με την επιλογή του δημιουργού
του. Έχει μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό και τα μέλη της μπορούν να βρουν κάθε λογής
εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα, εκτός από αγοραστές, να γίνουν και
οι ίδιοι «πωλητές» του υλικού που δημιουργούν, στήνοντας το δικό τους διαδικτυακό
κατάστημα!

Πώς γίνομαι μέλος;
Βάζοντας στη μηχανή αναζήτησης την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.teacherspayteachers.com μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα όπου
πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με τα στοιχεία σας, όπως κάνετε
και στο FCBK, το Pinterest κ.α. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν…για να γίνετε μέλος,
πατάτε στο κουμπί που λέει «REGISTER» για να μεταφερθείτε στην επόμενη
σελίδα και να βάλετε τα στοιχεία σας
1.

2. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας όπως βλέπετε
παρακάτω, πατάτε το κόκκινο κουμπί που λέει «JOIN NOW» και είστε
έτοιμοι να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Ψάχνετε στη μηχανή
αναζήτησης αυτό που αναζητάτε γράφοντας στα αγγλικά. Για το υλικό

της Kinderella, απλά πατήστε κατευθείαν πάνω στο σύνδεσμο που
δημοσιεύω και θα πάτε στη σελίδα που επιθυμείτε.

3. Την επόμενη φορά που θα θέλετε να ξαναμπείτε στην ιστοσελίδα δε
χρειάζονται όλα αυτά. Θα σας βγάλει αυτόματα. Πατήστε απλά για
“LOG IN”.

Πώς αγοράζω υλικό από εκεί;
Εφόσον έχω λογαριασμό πλέον και έχω βρει το υλικό που με ενδιαφέρει,
μπορώ να ξεκινήσω τις αγορές μου. Πατάω πάνω στο κουμπί “ADD TO CART” για
να επιλέξω το προϊόν που θέλω και το βάζω στο «Καλάθι» μου.

Η τιμή που αναγράφεται δίπλα είναι σε δολάρια, υπολογίστε το κάτι
λιγότερο σε ευρώ…η ισοτιμία είναι 1€=1,10$ περίπου. Το προϊόν πλέον βρίσκεται
στο καλάθι σας.

Ή συνεχίζετε τις αγορές σας και προσθέτετε κι άλλα ή είστε έτοιμοι για
πληρωμή. Αν ναι, προχωράτε στο κουμπί που λέει «CHECKOUT». Κατά
διαστήματα η ιστοσελίδα έχει «εκπτώσεις» όπως όλα τα καταστήματα. Τις
ημέρες αυτές, μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει σε πιο
οικονομική τιμή. Σας εμφανίζετε τότε ένα εκπτωτικό κουπόνι. Πριν πατήσετε
«checkout» το βάζετε κι αυτό. ☺

Για να πληρώσετε το προϊόν που έχετε επιλέξει υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε
πληρώνετε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας είτε μέσω PayPal.

Εγώ προσωπικά το προτιμώ αλλά αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Πατώντας
στο κουμπί «Checkout with Paypal”, σας βγάζει αυτόματα το λογαριασμό
σας και ολοκληρώνεται η αγορά σας.

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο
PayPal,πατήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο για να δημιουργήσετε
έναν!

Αν δεν εμφανιστεί αυτόματα το αρχείο που αγοράσατε, πατάτε στο
κουμπί “My TPT”, στην υποενότητα «My purchases” και βρίσκετε το αρχείο
σας. Πατήστε «Download now” για να το αποθηκεύσετε.

Τι είναι το PayPal;
Το Paypal είναι μια υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών που παρέχεται μέσω
της ιστοσελίδας www.paypal.com και διαχειρίζεται τις πληρωμές που
κάνετε στο internet, πληρώνοντας τα ηλεκτρονικά καταστήματα για
λογαριασμό σας. Εσείς λοιπόν δεν πληρώνετε απ' ευθείας τον κάθε έμπορο,
αλλά τον πληρώνει το Paypal. Λειτουργεί δηλαδή σαν μεσάζοντας για τις
ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι
ότι:
•

•

Τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν μαθαίνουν ποτέ τα
στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, γιατί έρχονται σε επαφή μόνο με
το Paypal.
∆εν χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας ξανά και
ξανά. Απλά κάνετε login στο paypal αμέσως μετά το checkout και
τελειώσατε.

Πώς φτιάχνω λογαριασμό στο PayPal;
Αφού επισκεφτώ την ηλεκτρονική σελίδα www.paypal.com πατάω στο κουμπί
“Sign Up” ώστε να δημιουργήσω έναν καινούριο λογαριασμό.

Στην επόμενη σελίδα επιλέγω “Personal Account” και μετά “Continue”.

Για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός, μας ζητάει το email μας και έναν
κωδικό. Για τον λογαριασμό στο Paypal είναι βασικό να χρησιμοποιήσετε
έναν κωδικό που θα τον θυμάστε γιατί αυτός απαιτείται όταν θέλετε να
κάνετε κάποια αγορά μέσω αυτού

Στην επόμενη σελίδα, πρέπει να συμπληρώσετε κάποια προσωπικά σας
στοιχεία που απαιτούνται για τον λογαριασμό στο Paypal. Αφού τα
συμπληρώσετε και «τικάρετε» το κουμπί ότι αποδέχεστε τους όρους
συμφωνίας, πατήστε στο κουμπί “Agree and Create Account”.
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Στη συνέχεια θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τα στοιχεία κάποια
χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας την οποία θέλετε να συνδέσετε ώστε να
χρησιμοποιεί το Paypal. Μπορείτε να το κάνετε είτε σε αυτό το σημείο είτε
αργότερα. Εμείς θα το κάνουμε αργότερα.

Ελέγχετε το email σας γιατί Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα μήνυμα για την
ενεργοποίηση του λογαριασμού. Ακολουθείστε τις οδηγίες (συνήθως αρκεί
να πατήσετε στο κουμπί “Activate” που υπάρχει στο τμήμα “Step 1: Activate your
account” του συγκεκριμένου email).

Αφού γίνει η επιβεβαίωση, μπορείτε να πάτε στην ενότητα “My Paypal”
(https://www.paypal.com/myaccount/home ) . Αν όλα έχουν πάει καλά
πρέπει να βλέπετε την παρακάτω εικόνα :

Στην περίπτωση που είχατε ήδη εισάγει τα στοιχεία της κάρτας σας στο
προηγούμενα βήμα, τότε έχετε τελειώσει. ∆ιαφορετικά, επιλέγετε “Link a
card” και προσθέτετε τα στοιχεία της κάρτας που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.

Σε αυτή τη σελίδα ακολουθείτε τα βήματα που φαίνονται στις παρακάτω
εικόνες για να ενεργοποιήσετε μια κάρτα που θα μεταφέρει τα χρήματα στο
λογαριασμό PayPal και πατάτε SAVE.

Τι είναι ένα ZIP αρχείο;
Zip είναι ένα αρχείο που περιέχει μέσα του ένα ή περισσότερα άλλα αρχεία,
τα οποία έχει συμπιέσει. Οι λειτουργίες zip συμπίεσης υποστηρίζονται
πλήρως από το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών μας και δεν
χρειάζεται να κατεβάσουμε κάποιο ειδικό πρόγραμμα για να

χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αρχεία. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα zip αρχείο
μπορούμε να το ανοίξουμε και να δούμε τα αρχεία που περιέχει.

Πώς μπορώ να αγοράσω το προϊόν για περισσότερα
άτομα και τι οφέλη αποκομίζω από αυτό;
Για να αγοράσετε το προϊόν για περισσότερα άτομα, δεν ακολουθείτε
άλλα βήμα από όσα περιγράψαμε παραπάνω. Η διαφορά είναι ότι όταν
βρίσκεστε στη σελίδα που κάνετε το “checkout” όπως περιγράψαμε πιο
πάνω, επιλέγετε “Edit” δίπλα στον αριθμό των αδειών

Επιλέγουμε τον αριθμό των επιπλέον αδειών που θέλουμε και πατάμε
“Continue”

Συνεχίζουμε την διαδικασία της αγοράς όπως και πριν. Γιατί να
αγοράσετε παραπάνω άδειες θα μου πείτε; Αφενός γιατί θα
αγοράσετε το προϊόν σε καλύτερη τιμή, αφετέρου γιατί δε θα

χρειαστεί να «μοιράσετε» το υλικό που ΕΣΕΙΣ πληρώσατε σε άλλα
άτομα που πιθανόν να σας το ζητήσουν.

Τι είναι τα «TPT credits»;
Τα «credits» είναι στην ουσία πόντοι που μαζεύετε κάθε φορά που
αφήνετε ένα θετικό σχόλιο για το προϊόν που αγοράσετε στο
κατάστημα του κατόχου του. Πηγαίνοντας λοιπόν στη σελίδα του
προϊόντος, λίγο πιο κάτω θα δείτε ότι έχει μια επιλογή «Comments &
Ratings»

Μπορείτε λοιπόν βαθμολογήσετε το υλικό και γράψετε και κάποιο
σχόλιο, Έτσι και το δημιουργό του ενθαρρύνετε ή βοηθάτε να
βελτιώσει τη δουλειά του αλλά κι εσείς επωφελείστε. Γιατί μαζεύετε
πόντους που μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενη αγορά σας και να
έχετε έκπτωση!

Με αγάπη,

Kinderella

