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11 ..   ΕΕ ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα Open eClass, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Στόχος της είναι η υποστήριξη δράσεων 

τηλεκπαίδευσης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του 

χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευτή και τον 

εκπαιδευόµενο ένα δυναµικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης.  

Βασική επιδίωξη είναι η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση 

του ∆ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική 

οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται 

σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε 

ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το ∆ιαδίκτυο.  Η πρόσβαση στην πλατφόρµα 

γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση 

εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων. 

 

Εικ.1. Η πλατφόρµα Open eClass 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό για τον εγγεγραµµένο χρήστη - 

εκπαιδευτή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της 

πλατφόρµας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες δηµιουργίας και διαχείρισης των 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων, η οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

υλικού, η ηλεκτρονική υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών, η περιγραφή της 

ταυτότητας του µαθήµατος, η δηµοσίευση της ατζέντας, η αποστολή ενηµερωτικών 

ανακοινώσεων, η δηµιουργία κι οργάνωση οµάδων εργασίας και περιοχών συζητήσεων, η 

δηµιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ. 
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22 ..   ΕΕ γγ γγ ρρ αα φφ ήή   σσ ττ ηη νν   ΠΠ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα     

Η είσοδο στην πλατφόρµα µε τη ιδιότητα του εκπαιδευτή, θα σας επιτρέψει να 

αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά 

µαθήµατα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσετε έναν Λογαριασµό 

Εκπαιδευτή.  

2 . 1  ∆ η µ ι ο υ ρ γ ί α  Λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ  Ε κ π α ι δ ε υ τ ή  

Για την απόκτηση νέου λογαριασµού εκπαιδευτή στην πλατφόρµα ακολουθείστε τα 

παρακάτω βήµατα: 

1.  Επιλέξτε: από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας το σύνδεσµο "Εγγραφή Χρήστη".  

2. Στη συνέχεια επιλέξτε «Νέος Λογαριασµός» κάτω από τον τίτλο "Λογαριασµός 

Εκπαιδευτή (Αίτηση)" και θα οδηγηθείτε αυτόµατα στην "Αίτηση ∆ηµιουργίας 

Λογαριασµού Εκπαιδευτή". 

 

Εικ.2  Νέος Λογαριασµός Εκπαιδευτή 

3. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει 

να συµπληρώσετε: 

                                                         

Εικ.3  Αίτηση Λογαριασµού Εκπαιδευτή 

� Τα προσωπικά σας στοιχεία. Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και ∆ιεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) 
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� Το επιθυµητό όνοµα χρήστη (username) µε το οποίο θα σας αναγνωρίζει το 

σύστηµα. Προσοχή: το username θα πρέπει να γράφεται µε λατινικούς χαρακτήρες 

και να µην περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, παρά µόνο γράµµατα ή/και αριθµούς. 

� Τα σχόλια στα οποία θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 

επιθυµείτε να εγγραφείτε ως εκπαιδευτής στην πλατφόρµα. 

� Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε. 

� Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Υποβολή Αίτησης», ώστε να 

αποσταλεί η αίτησή σας στον υπεύθυνο διαχειριστή της πλατφόρµας. 

Ο διαχειριστής της πλατφόρµας θα παραλάβει την αίτηση σας και αφού την επεξεργαστεί 

θα αποστείλει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο ένα µήνυµα επιβεβαίωσης της εγγραφής 

σας, στο οποίο θα αναφέρεται το Όνοµα Χρήστη (username) και το Συνθηµατικό 

(password) για την πρόσβασή σας στο σύστηµα. Αν από τα στοιχεία που δηλώσατε δεν 

προσδιορίζεται µε σαφήνεια η ταυτότητα σας ο λόγος για τον οποίο αιτείστε εγγραφή ως 

εκπαιδευτής, ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει µαζί σας στο email ή το τηλέφωνο που 

δηλώσατε προκειµένου να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και στη συνέχεια να προβεί 

στη δηµιουργία του λογαριασµού σας. 

 

2 . 2  Ε ν α λ λ α κ τ ι κ ο ί  Τ ρ ό π ο ι  Ε γ γ ρ α φ ή ς  Ε κ π α ι δ ε υ τ ή   

Αν η εγκατάσταση της πλατφόρµας Open eClass που χρησιµοποιείτε υποστηρίζει τη 

σύνδεση χρηστών µέσω υπηρεσίας καταλόγου χρηστών (LDAP), πιστοποίηση µέσω POP3, 

ΙΜΑΡ ή µέσω άλλης Βάσης ∆εδοµένων (MySQL), τότε από την αρχική σελίδα της 

πλατφόρµας η επιλογή του συνδέσµου "Εγγραφή Εκπαιδευτή" σας επιτρέπει την επιλογή  

εναλλακτικών τρόπων εγγραφής. 

 

Εικ.4  Εναλλακτικοί τρόποι εγγραφής Εκπαιδευτή 

2.2.1 Εγγραφή Εκπαιδευτή (µε πιστοποίηση από Υπηρεσία Καταλόγου LDAP) 

Αν έχετε λογαριασµό στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ιδρύµατος στο οποίο ανήκετε, 

επιλέξτε: τον τρόπο εγγραφής: “Με χρήση Υπηρεσίας Καταλόγου”. Στη οθόνη που θα 

ακολουθήσει: “Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (LDAP)”. ∆ίνετε το όνοµα χρήστη και 

συνθηµατικό που έχετε στον LDAP. 
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Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία που σας ζητούνται. Πιο αναλυτικά:  

� Συµπληρώσετε την e-mail διεύθυνση σας και το συνθηµατικό (password) που 

έχετε στην υπηρεσία κατάλογου χρηστών (LDAP). Με αυτό τον τρόπο θα µπορείτε 

να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρµα Open eClass χρησιµοποιώντας την e-mail 

διεύθυνσή σας και το υπάρχον συνθηµατικό.  

� Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε 

� Τέλος, πατήστε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Εγγραφή" 

 

Εικ.5  Εγγραφή Εκπαιδευτή (µε πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου LDAP) 

Αν τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά η πλατφόρµα θα σας ζητήσει επιβεβαίωση για τη 

συγκεκριµένη ενέργεια που πρόκειται να εκτελέσει (εγγραφή Εκπαιδευόµενου µε 

πιστοποίηση εισόδου από υπηρεσία καταλόγου χρηστών). Για επιβεβαίωση, πατήστε κλικ 

στο κουµπί µε την ένδειξη "Προσθήκη". 

Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε µήνυµα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο µε την 

επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, και θα αναφέρεται ρητά ότι αξιοποιήθηκε η πιστοποίηση 

χρήστη µέσω LDAP για την πρόσβασή σας στη Πλατφόρµα. 

2.2.2 Εγγραφή Εκπαιδευόµενου µε Πιστοποίηση µέσω POP3 ή ΙΜΑΡ 

Αν έχετε λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τύπου POP3 µπορείτε να κάνετε 

εγγραφή στην πλατφόρµα µε αυτό το λογαριασµό. Συµπληρώστε στην φόρµα το όνοµα 

χρήστη και το συνθηµατικό που χρησιµοποιείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο και στη 

συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Υποβολή».  

 

Εικ.6  Εγγραφή Εκπαιδευτή (µε πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου POP3) 
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2.2.3 Εγγραφή Εκπαιδευόµενου µε Πιστοποίηση µέσω άλλης βάσης δεδοµένων 

Αν έχετε λογαριασµό σε κάποιο πίνακα κάποιας εξωτερικής βάσης (MySQL) συνδεδεµένη 

µε την πλατφόρµα µπορείτε να κάνετε εγγραφή µε το λογαριασµό αυτό. Συµπληρώστε 

στην φόρµα το όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό που χρησιµοποιείτε στη βάση και στη 

συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Υποβολή». 

 

Εικ.7  Εγγραφή Εκπαιδευτή (µε Πιστοποίηση µέσω άλλης βάσης δεδοµένων) 

 

2 . 3  Σ ύ ν δ ε σ η  χ ρ ή σ τ η   

Αφού λοιπόν αποκτήσετε λογαριασµό µε δικαιώµατα Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα, θα 

πρέπει κάθε φορά που επισκέπτεστε την πλατφόρµα να πληκτρολογείτε στην αρχική 

σελίδα το Όνοµα Χρήστη (username) και το προσωπικό σας Συνθηµατικό (password).  

 

Εικ.8  Σύνδεση Χρήστη 

Με τον τρόπο αυτό θα έχετε πρόσβαση ως εκπαιδευτής σε όλες τις λειτουργίες της 

πλατφόρµας Open eClass, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Στο σηµείο 

αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που ξεχάσατε το συνθηµατικό σας (password) 

υπάρχει η δυνατότητα να το ανακτήσετε απλά επιλέγοντας «Ξεχάσατε το συνθηµατικό 

σας» και ακολουθώντας τις οδηγίες. Προσοχή, οι οδηγίες αυτές θα σας σταλούν 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. 
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33 ..   ΧΧ αα ρρ ττ οο φφ υυ λλ άά κκ ιι οο   ΧΧ ρρ ήή σσ ττ ηη     

Με την είσοδό σας στην πλατφόρµα (εισαγωγή username και password) θα βρεθείτε στο 

χαρτοφυλάκιο σας, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να ελέγχετε τη 

συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας. 

 

Εικ.9  Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευτή (Συνοπτικό) 

Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας µια σειρά από επιλογές που αφορούν τη 

δηµιουργία µαθήµατος, την εγγραφή σε µάθηµα, τη διαµόρφωση του προφίλ σας, το 

προσωπικό σας ηµερολόγιο µαθηµάτων, τις ανακοινώσεις κλπ, τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

Στην δεξιά στήλη, θα βρείτε µια λίστα µε τα µαθήµατα που υποστηρίζετε ως εκπαιδευτής 

καθώς και τα µαθήµατα που παρακολουθείτε εφόσον βέβαια έχετε εγγραφεί σε κάποια 

από αυτά. Στα µαθήµατα που υποστηρίζετε υπάρχει δεξιά η επιλογή «∆ιαχείριση» ώστε να 

ελέγχετε εύκολα τις ρυθµίσεις, ενώ στα µαθήµατα που παρακολουθείτε έχοντας κάνει 

εγγραφή υπάρχει δεξιά η επιλογή «Απεγγραφή» ώστε να το διαγράψετε από τη λίστα. 

Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός µαθήµατος από τη λίστα µαθηµάτων εισέρχεστε στο 

ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα Εκπαιδευτή.  

  

3 . 1  Α ν α λ υ τ ι κ ό  Π ρ ο σ ω π ι κ ό  Χ α ρ τ ο φ υ λ ά κ ι ο  

Στην τρέχουσα έκδοση της πλατφόρµας το προσωπικό χαρτοφυλάκιο κάθε χρήστη έχει 

νέα αναλυτική µορφή που του παρέχει τη δυνατότητα να βλέπει όλη την σηµαντική 

πληροφορία για τα µαθήµατα του σε µια σελίδα. Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το 

αναλυτικό προσωπικό χαρτοφυλάκιο, θα ελέγξετε στην περιοχή «Αλλαγή του προφίλ 

µου», στο αριστερό µενού στην επιλογή εµφάνιση χαρτοφυλακίου να έχει επιλεγεί 
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«αναλυτική». Με το τρόπο αυτό θα βλέπετε στην δεξιά στήλη του χαρτοφυλακίου σας έξι 

περιοχές (τα µαθήµατά µου, οι διορίες µου, οι τελευταίες ανακοινώσεις, οι συζητήσεις 

µου, τα τελευταία µου έγγραφα, η ατζέντα µου) τις οποίες παρουσιάζουµε στη συνέχεια.  

 

Εικ.10  Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευτή (Αναλυτικό) 

3.1.1 Περιοχή «Τα µαθήµατα µου» 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα στα οποία είναι συµµετέχετε. Κάθε 

µάθηµα αποτελείται από τον τίτλο του µαθήµατος, ακολουθούµενο στην επόµενη γραµµή 

από του εκπαιδευτές του µαθήµατος. Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός µαθήµατος από τη 

λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα Εκπαιδευτή. 

3.1.2 Περιοχή «Οι διορίες µου» 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται όλες οι εργασίες προς παράδοση στα µαθήµατα που είναι 

εγγεγραµµένος ο χρήστης. Η περιοχή οργανώνεται σε τρεις στήλες (όνοµα µαθήµατος, 

τίτλος εργασίας, ηµεροµηνία λήξης) ταξινοµηµένες ανά µάθηµα.  

Επιπλέον ο ίδιος ο τίτλος της εργασίας αποτελεί σύνδεσµο προς την σελίδα της εργασίας 

όπου, οι εκπαιδευτές µπορούν να δουν ποιοι έχουν παραδώσει τις εργασίες τους. 

3.1.3 Περιοχή «Οι ανακοινώσεις µου» 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται οι τελευταίες ανακοινώσεις στα µαθήµατα που είναι 

εγγεγραµµένος ο χρήστης. Οι ανακοινώσεις αυτές ταξινοµούνται κατά µάθηµα και κατά 

ηµεροµηνία. Κάθε ανακοίνωση αποτελεί σύνδεσµο προς το εργαλείο ανακοινώσεων του 

αντίστοιχου µαθήµατος και περιορίζεται στους 150 χαρακτήρες. Αν µια ανακοίνωση είναι 

µεγαλύτερη των 150 χαρακτήρων τότε προστίθεται ένα «…[Περισσότερα]». Αυτό σηµαίνει 

ότι για να δούµε ολόκληρη την ανακοίνωση θα πρέπει να πάµε στο εργαλείο 

ανακοινώσεων του αντίστοιχου µαθήµατος. 
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3.1.4 Περιοχή «Τα τελευταία µου έγγραφα» 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται τα τελευταία έγγραφα στα µαθήµατα που είναι είναι 

εγγεγραµµένος ο χρήστης. Τα έγγραφα αυτά ταξινοµούνται κατά µάθηµα. Κάθε έγγραφο 

αποτελεί σύνδεσµο προς το εργαλείο εγγράφων  του αντίστοιχου µαθήµατος. Εκεί ο 

χρήστης µπορεί να κατεβάσει το έγγραφο αυτό. 

3.1.5 Περιοχή «Η ατζέντα µου» 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται οµαδοποιηµένα τα γεγονότα από τις ατζέντες των 

µαθηµάτων στα οποία είναι εγγεγραµµένος ο χρήστης. Τα γεγονότα αυτά ταξινοµούνται 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής. Ο µέγιστος αριθµός ηµεροµηνιών που µπορούν να 

αναφέρονται στην ατζέντα είναι πέντε, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρόκειται για 

συνεχόµενες ηµεροµηνίες. Σε κάθε ηµεροµηνία µπορούν να υπάρχουν γεγονότα από 

διάφορα µαθήµατα. 

Τα γεγονότα στην ατζέντα αρχίζουν µε τον τίτλο µαθήµατος µε την ώρα διεξαγωγής και 

την διάρκεια ακριβώς δίπλα. Στην επόµενη γραµµή αναγράφεται ο τίτλος του γεγονότος. 

Ακολουθεί, στην επόµενη γραµµή το κείµενο που περιγράφει το γεγονός, όπως το όρισε ο 

εκπαιδευτής του µαθήµατος. Το περιεχόµενο περιορίζεται στους 150 χαρακτήρες. Αν η 

περιγραφή ενός γεγονότος  είναι µεγαλύτερη των 150 χαρακτήρων τότε προστίθεται ένα 

«…[Περισσότερα]». Αυτό σηµαίνει ότι για να δούµε ολόκληρη την περιγραφή του 

γεγονότος θα πρέπει να πάµε στο εργαλείο ατζέντας του αντίστοιχου µαθήµατος. 

Γεγονότα τον οποίων η ηµεροµηνία διεξαγωγής έχει περάσει, παύουν να αναφέρονται 

στην ατζέντα. Κάθε γεγονός στην ατζέντα αποτελεί σύνδεσµο προς το εργαλείο ατζέντας 

του αντίστοιχου µαθήµατος. 

3.1.6 Περιοχή «Οι τελευταίες συζητήσεις µου» 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται οι τελευταίες αποστολές στις περιοχές συζητήσεων των 

µαθηµάτων που είναι εγγεγραµµένος ο χρήστης. Οι αποστολές αυτές είναι ταξινοµηµένες 

κατά µάθηµα. Κάθε αποστολή αποτελεί σύνδεσµο προς την περιοχή συζητήσεων του 

αντίστοιχου µαθήµατος και περιορίζεται στους 150 χαρακτήρες. Αν µια αποστολή είναι 

µεγαλύτερη των 150 χαρακτήρων τότε προστίθεται ένα «…[Περισσότερα]». Αυτό σηµαίνει 

ότι για να δούµε ολόκληρη την αποστολή θα πρέπει να πάµε στο εργαλείο περιοχής 

συζητήσεων του αντίστοιχου µαθήµατος. 
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3 . 2  Α λ λ α γ ή  τ ο υ  π ρ ο φ ί λ  µ ο υ  

Επιλέξτε «Αλλαγή του προφίλ µου» στην αριστερή στήλη στο χαρτοφυλάκιο χρήστη, και 

αλλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως, το όνοµα χρήστη, το συνθηµατικό σας, τη 

διεύθυνσή email ή τον αριθµό µητρώου σας. Για να αλλάξετε τα παραπάνω στοιχεία 

πληκτρολογείστε στα αντίστοιχα πεδία τα καινούρια στοιχεία. Όταν ολοκληρώσετε τις 

αλλαγές κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή».  

 

Εικ.11  Αλλαγή του προφίλ µου 

Σηµείωση για τους χρήστες LDAP: Οι χρήστες που χρησιµοποιούν την υπηρεσία 

καταλόγου (LDAP) για την είσοδό τους στην πλατφόρµα δεν µπορούν να κάνουν αλλαγές 

στο προφίλ τους. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση µε τον διαχειριστή 

της υπηρεσία καταλόγου του ιδρύµατός τους. 

3.2.1 ∆ιαγραφή Λογαριασµού 

Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασµού σας από την πλατφόρµα επιλέγοντας 

το σύνδεσµο «∆ιαγραφή Λογαριασµού» Ωστόσο για να  διαγραφείτε πρέπει πρώτα τα 

απεγγραφείτε από όλα τα µαθήµατα που υποστηρίζετε ή παρακολουθείτε και στην 

συνέχεια να επιλέξετε το σύνδεσµο «∆ιαγραφή Λογαριασµού» στο πάνω µέρος της 

οθόνης. Πριν διαγραφεί ο λογαριασµός σας θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. 

3.2.2 Αλλαγή συνθηµατικού 

Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του συνθηµατικού σας για την πρόσβαση σας 

στην πλατφόρµα. Πληκτρολογείτε το παλιό και το νέο συνθηµατικό και στη συνέχεια 

κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή».  
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3 . 3  ∆ η µ ι ο υ ρ γ ί α  µ α θ ή µ α τ ο ς  

Η ∆ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη – Εκπαιδευτή στην 

πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε ένα νέο µάθηµα επιλέξτε "∆ηµιουργία 

Μαθήµατος" στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, και συµπληρώστε τα 

στοιχεία του νέου µαθήµατος ακολουθώντας τον οδηγό δηµιουργίας µαθήµατος. Προσοχή 

όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

Ο οδηγός δηµιουργίας νέου µαθήµατος είναι χωρισµένος σε τρία βήµατα. Κάθε βήµα 

απαιτεί την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν το µάθηµα ή και την επιλογή επιπλέον 

πληροφοριών που διαµορφώνουν το µάθηµα ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

του εκπαιδευτή. Ο οδηγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από χρήστες που είναι 

εγγεγραµµένοι στο σύστηµα ως εκπαιδευτές και φυσικά από τους διαχειριστές του 

συστήµατος.  

Βήµα 1ο : Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το µάθηµα. 

 

Εικ.12  Πρώτο βήµα οδηγού δηµιουργίας µαθήµατος 

� Επιλέξτε από τη λίστα "Σχολή/Τµήµα" τη Σχολή ή το Τµήµα στα πλαίσια του 

οποίου προσφέρεται το µάθηµα  

� Επιλέξτε από τη λίστα "Τύπος" αν το µάθηµα είναι προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό. 

� Εισάγετε τα ονόµατα των εκπαιδευτών που υποστηρίζουν το µάθηµα. Το σύστηµα 

εµφανίζει αυτόµατα στο πεδίο αυτό το δικό σας όνοµα. Αν οι εκπαιδευτές είναι 

περισσότεροι, προσθέστε τα ονόµατά τους µετά το δικό σας. 

� Επιλέξτε από τη λίστα "Γλώσσα", τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εµφανίζονται τα 

υποσυστήµατα του ηλεκτρονικού µαθήµατος.  

� Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Επόµενο Βήµα». 
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Βήµα 2ο: Σας επιτρέπει να εισάγεται συµπληρωµατικές πληροφορίες για το µάθηµα 

(µεταδεδοµένα), τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ταξινόµηση, οργάνωση 

και αναζήτηση από τους ενδιαφερόµενους. Για παράδειγµα, ένας εκπαιδευόµενος µπορεί 

να αναζητήσει µαθήµατα που περιέχουν συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά. Τα µεταδεδοµένα 

που περιλαµβάνονται σε κάθε µάθηµα βοηθούν στη συµµόρφωση µε το πρότυπο LOM 

(Learning Object Metadata). 

 

Εικ.13   2o βήµα δηµιουργίας µαθήµατος 

� Πληκτρολογήστε µια σύντοµη περιγραφή για το µάθηµα.  

� Πληκτρολογήστε κάποιες λέξεις κλειδιά  

� Πληκτρολογήστε συµπληρωµατικά στοιχεία για το µάθηµα. 

� Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Επόµενο Βήµα». Αυτόµατα θα 

δηµιουργηθεί το ηλεκτρονικό µάθηµα και θα παραχωρηθεί στον εξυπηρετητή ο 

προβλεπόµενος από τους διαχειριστές χώρος. 

Βήµα 3ο:  Στο 3ο βήµα του οδηγού δηµιουργίας µαθήµατος µπορείτε να επιλέξετε τον 

τύπο πρόσβασης στο µάθηµα και ποια από τα υποσυστήµατα του µαθήµατος θα είναι 

ενεργά και ορατά από τους Εκπαιδευόµενο που έχουν πρόσβαση στο µάθηµα.  

Στην επιλογή του τύπου πρόσβασης έχετε τις εξής επιλογές: 

� Ελεύθερη Πρόσβαση (χωρίς συνθηµατικό): οποιοσδήποτε µπορεί να επισκεφτεί το 

µάθηµά σας χωρίς να πληκτρολογήσει κάποιο κωδικό πρόσβασης.  

� Ελεγχόµενη Πρόσβαση µε ανοιχτή εγγραφή: για να επισκεφτεί κάποιος χρήστης το 

µάθηµά σας πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως χρήστης του µαθήµατος, αλλά 

οποιοσδήποτε µπορεί να κάνει αίτηση εγγραφής 
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� Ελεγχόµενη Πρόσβαση:  στο µάθηµα έχουν πρόσβαση µόνο οι χρήστες που 

βρίσκονται στη λίστα Χρηστών του Μαθήµατος 

Αν θέλετε ελεγχόµενη πρόσβαση, µία συνήθης πρακτική είναι να επιλέξετε «Ελεγχόµενη 

Πρόσβαση µε ανοιχτή εγγραφή» και να ζητήσετε από τους εκπαιδευόµενους να 

εγγραφούν. Μόλις τελειώσει η εγγραφή µπορείτε να επιλέξετε «Ελεγχόµενη Πρόσβαση» 

και κατόπιν να αποβάλλεται από το µάθηµα τους χρήστες που δεν επιθυµείτε να 

συµµετάσχουν. Να σηµειωθεί πως από τη διαχείριση µαθήµατος µπορείτε να εισάγετε 

συνθηµατικό (password) στα µαθήµατα µε ανοικτή εγγραφή. 

 

Εικ.14  3ο βήµα δηµιουργίας µαθήµατος 

Τα υποσυστήµατα (εργαλεία µαθήµατος) που επιθυµείτε να είναι ορατά στους 

Εκπαιδευόµενους τα επιλέγετε µαρκάροντας (√) το κουτί επιλογής (checkbox). Αξίζει να 

σηµειωθεί πως τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα του µαθήµατος παραµένουν 

λειτουργικά διατηρώντας την πληροφορία που τυχόν έχετε εισάγει. Για παράδειγµα, 

µπορείτε να αποθηκεύσετε το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος στο υποσύστηµα 

«Έγγραφα» ακόµα κι αν το εν λόγω υποσύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. Τα 

απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα απλά δεν είναι ορατά από τους εκπαιδευόµενους.  

Μετά την συµπλήρωση και των τριών βηµάτων του οδηγού, κάντε κλικ στο κουµπί µε την 

ένδειξη «Είσοδος» για να εισέλθετε στο νέο µάθηµα που µόλις δηµιουργήσατε. Να 

σηµειωθεί ότι κάθε εκπαιδευτής µπορεί να δηµιουργεί στην πλατφόρµα όσα µαθήµατα 

επιθυµεί χωρίς να υπάρχει ανώτατο όριο. 
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3 . 4  Ε γ γ ρ α φ ή  σ ε  µ ά θ η µ α  

Επιλέγοντας «Εγγραφή σε µάθηµα» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας 

χαρτοφυλάκιο, θα µεταφερθείτε στη λίστα µαθηµάτων στην οποία µπορείτε να επιλέξετε 

ποια από τα διαθέσιµα µαθήµατα θέλετε να συµπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα 

παρακολούθησης.  

Ο κατάλογος των µαθηµάτων που εµφανίζεται περιέχει τα διαθέσιµα µαθήµατα χωρισµένα 

σε οµάδες ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκουν. Επιλέξτε αρχικά το Τµήµα και 

κατόπιν τα µαθήµατα που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε µαρκάροντας (√) το κουτί 

επιλογής (checkbox). Έχοντας τελειώσει µε τις επιλογές σας κάντε κλικ στο πλήκτρο µε 

την ένδειξη «Υποβολή αλλαγών» και µε τον τρόπο αυτό ολοκληρώνετε τον καθορισµό του 

προσωπικού σας καταλόγου µαθηµάτων που παρακολουθείτε. Προσοχή στα µαθήµατα 

αυτά δεν έχετε δικαιώµατα εκπαιδευτή.  

                                                   

Εικ.15  Λίστα µαθηµάτων 

Τώρα, στο προσωπικό σας Χαρτοφυλάκιο θα υπάρχουν στη λίστα των µαθηµάτων π όλα 

τα µαθήµατα που επιλέξατε. Κάνοντας κλικ στον τίτλο του µαθήµατος, που επιθυµείτε 

εισέρχεστε στο χώρο του µαθήµατος µε δικαιώµατα εκπαιδευόµενου. Με δικαιώµατα 

εκπαιδευτή εισέρχεστε µόνο στα µαθήµατα που εσείς έχετε δηµιουργήσει. 

 

3 . 5  Τ ο  Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο  µ ο υ   

Επιλέγοντας «Το Ηµερολόγιο µου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας 

χαρτοφυλάκιο, µπορείτε να δείτε ένα ηµερολόγιο µε τα γεγονότα που έχουν 

συµπεριληφθεί στην ατζέντα όλων των µαθηµάτων στα οποία είστε εγγεγραµµένος ή 

υποστηρίζεται ως εκπαιδευτής. Με το τρόπο αυτό µπορείτε να οργανώσετε καλύτερα το 

πρόγραµµά σας (εβδοµαδιαίο / µηνιαίο) στην πλατφόρµα. 
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Εικ.16  Το ηµερολόγιό µου 

 

3 . 6  Π ρ ο σ ω π ι κ ά  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  χ ρ ή σ η ς  

Επιλέγοντας «Προσωπικά στατιστικά χρήσης» στο αριστερό µενού, ο χρήστης µπορεί να 

δει στατιστικά που αφορούν τον ίδιο. Συγκεκριµένα, βλέπει τον αριθµό των επισκέψεων 

που έχει κάνει στην πλατφόρµα, µαζί µε ένα διάγραµµα που περιλαµβάνει τα ποσοστά των 

προτιµήσεων του στα µαθήµατα. Παράλληλα εµφανίζεται η χρονική διάρκεια συµµετοχής 

του ανά µάθηµα και ακολουθεί ένας πίνακας που δείχνει τις τελευταίες εισόδους του στην 

πλατφόρµα. 

   

Εικ.17  Στατιστικά Χρήσης 



Open eClass - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή                        -  21  -  

 

3 . 7  Α ν α ζ ή τ η σ η  

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «Σύνθετη αναζήτηση» πάνω αριστερά, µπορείτε να 

εκτελέσετε µια αναζήτηση στα µαθήµατα της πλατφόρµας µε βάση τον τίτλο του 

µαθήµατος, τυχόν λέξεις κλειδιά, τον εκπαιδευτή ή τον κωδικό του µαθήµατος. Σηµειώστε 

ότι η αναζήτηση σας θα γίνει µόνο στα µαθήµατα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση 

(δηλαδή στα «ανοικτά» ή «ανοικτά µε εγγραφή»).  

Επιπλέον µπορείτε να εκτελέσετε µια απλή αναζήτηση πληκτρολογώντας το κείµενο που 

επιθυµείτε και κάνοντας κλικ στο «ΟΚ». 

Σηµειώστε ότι αναζήτηση µπορείτε να εκτελέσετε και από την αρχική σελίδα της 

πλατφόρµας και µέσα από το µάθηµα το οποίο παρακολουθείτε. Στην τελευταία 

περίπτωση η αναζήτηση θα γίνει µόνο µέσα στο µάθηµα που βρίσκεστε. 

 

3 . 8  Έ ξ ο δ ο ς   

Τέλος, αφού ολοκληρώσετε τη διαχείριση ή την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών σας 

µαθηµάτων µπορείτε να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρµα Open eClass. Κάντε κλικ στην 

επιλογή «Έξοδος» η οποία βρίσκεται στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνη σας.  

Με αυτό τον τρόπο ενηµερώνετε την πλατφόρµα για το τέλος της συνόδου κι έτσι 

αποφεύγεται η χρήση της πλατφόρµας από κάποιον άλλο χρήστη µε τα δικά σας στοιχεία. 

Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας 

µαθηµάτων όταν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές.  
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44 ..   ΗΗ λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ όό   ΜΜ άά θθ ηη µµ αα   

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρµας Open eClass. 

Κάθε µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα στην πλατφόρµα η οποία ενσωµατώνει µια 

σειρά από υποσυστήµατα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια αρθρωτή δοµή, η 

οποία οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, ανάλογα µε το υλικό 

που διαθέτει και το µοντέλο ηλεκτρονικής µάθησης που θα υιοθετήσει (από µια απλή 

ενηµερωτική ιστοσελίδα έως ένα πλήρως δυναµικό περιβάλλον εκπαίδευσης).  

 

4 . 1  Ο ρ γ ά ν ω σ η  Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  Μ α θ ή µ α τ ο ς  

Αφού έχετε δηµιουργήσει το Ηλεκτρονικό Μάθηµα, µπορείτε να εισέρχεστε κάθε φορά στο 

περιβάλλον του µαθήµατος µε δικαιώµατα εκπαιδευτή, κάνοντας κλικ στον τίτλο του από 

τη «λίστα µαθηµάτων που υποστηρίζω ως εκπαιδευτής» στο προσωπικό σας 

χαρτοφυλάκιο. Η οθόνη του µαθήµατος για τον εκπαιδευτή έχει την παρακάτω µορφή. 

 

Εικ.18  Οργάνωση ηλεκτρονικού µαθήµατος 

Στην κορυφή της οθόνης υπάρχει ο χώρος ταυτότητας του ηλεκτρονικού µαθήµατος όπου 

αναφέρονται βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, υπεύθυνος εκπαιδευτής, τµήµα, 

κλπ). Ακριβώς από κάτω υπάρχει η περιγραφή του µαθήµατος και κάποια 

συµπληρωµατικά στοιχεία. Στο αριστερό µενού υπάρχουν τα δεκαπέντε (15) 

υποσυστήµατα (εργαλεία µαθήµατος) και τα τέσσερα (4) εργαλεία διαχείρισης µαθήµατος. 

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής µπορεί να τα ενεργοποιεί και να τα απενεργοποιεί ανάλογα µε 

τη δοµή και το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει.  
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4.1.1 Θεµατικές Ενότητες 

Η πλατφόρµας e-γνώση σας παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνετε ένα ηλεκτρονικό 

µάθηµα µε τη µορφή Θεµατικών Ενοτήτων. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια ευέλικτη 

οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που έχετε ήδη αναρτήσει σε συγκεκριµένο 

µάθηµα, µε σκοπό την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου του µαθήµατος.  

 

Εικ.19  Θεµατικές Ενότητες στη αρχική σελίδα µαθήµατος (Εκπαιδευτής – ∆ιαχειριστής Μαθήµατος) 

Αν έχετε ήδη δηµιουργήσει κάποιες θεµατικές ενότητες για το µάθηµα που διαχειρίζεστε, 

τότε στο κάτω τµήµα της κεντρικής οθόνης του µαθήµατος εντοπίζετε τα περιεχόµενα των 

συγκεκριµένων ενοτήτων. ∆εξιά από το όνοµα κάθε θεµατικής ενότητας µπορείτε να 

βρείτε µια σειρά από εργαλεία , που θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση τους, 

όπως:  

� αλλαγή των στοιχείων, 

� διαγραφή,  

� αλλαγή ορατότητας, 

� αλλαγή θέσης (πάνω – κάτω)  

 

Για να δηµιουργήσετε µια νέα θεµατική ενότητα κάντε κλικ στο σύνδεσµο «προσθήκη 

θεµατικής ενότητας», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικ.20  Προσθήκη Θεµατικής Ενότητας 

• ∆ώστε τον τίτλο και µια σύντοµη περιγραφή για την ενότητα που θέλετε να 

δηµιουργήσετε. 

• Πατήστε «Προσθήκη» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

Για να εισέλθετε στα περιεχόµενα µιας Θεµατικής Ενότητας κάντε κλικ στο όνοµα της. 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται τα περιεχόµενα της θεµατικής ενότητας που 

επιλέξαµε. Παρατηρείτε ότι στο επάνω µέρος εµφανίζονται σύνδεσµοι –εργαλεία για 

προσθήκη εγγράφου, άσκησης, κειµένου, γραµµής µάθησης βίντεο και περιοχής 

συζητήσεων. Ακριβώς από κάτω θα βρείτε συνδέσµους για µετάβαση στην προηγούµενη 

και επόµενη θεµατική ενότητα. 

 

Εικ.21  Υλικό Θεµατικής Ενότητας µαθήµατος (καταρτιζόµενος) 

∆εξιά από κάθε εκπαιδευτικό πόρο (έγγραφο, άσκηση, κείµενο, γραµµή µάθησης, βίντεο 

και περιοχή συζητήσεων) θα εντοπίσετε εργαλεία διαχείρισης για τροποποίηση στοιχείων, 

διαγραφή και αλλαγή θέσης. 
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Για να παρακολουθήσετε τα περιεχόµενα κάποιου εκπαιδευτικού πόρου, µπορείτε να 

κάνετε κλικ στο όνοµα του. 

4.1.2 Επικοινωνία µε τους Εκπαιδευόµενους 

Στην αρχική σελίδα του µαθήµατος όπου παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες για την 

ταυτότητα του, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (προϋποθέτει οι εκπαιδευόµενοι, να έχουν ορίσει διεύθυνση 

email στο προφίλ τους).  

4.1.3 Χρήση του Ενσωµατωµένου Κειµενογράφου 

Για τη µορφοποίηση των κειµένων που εισάγετε στην πλατφόρµα µπορείτε να 

χρησιµοποιείτε τη µπάρα εργαλείων του ενσωµατωµένου κειµενογράφου. Ειδικότερα, οι 

δυνατότητες που σας προσφέρονται είναι οι εξής: 

� επιλέγετε τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος, χρώµα των γραµµάτων και το χρώµα του 

φόντου για το κείµενο που θα πληκτρολογήσετε. 

� επιλέγετε τα γράµµατα να εµφανίζονται έντονα, πλάγια ή υπογραµµισµένα. 

� ορίζετε τη στοίχιση του κειµένου και ν επιλέγετε αν το κείµενο να εµφανίζεται σε 

ταξινοµηµένο ή µη ταξινοµηµένο κατάλογο.  

� µπορείτε να εισάγετε ένα σύνδεσµο ή µια εικόνα στο κείµενό σας, 

� Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κώδικα σε HTML. 

Για να χρησιµοποιήσετε κάποιο από τα εργαλεία του ενσωµατωµένου κειµενογράφου 

πρέπει να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Επίσης, όταν πληκτρολογείτε το κείµενο 

µε το συνδυασµό πλήκτρων «shift + enter» µπορείτε να αλλάζετε γραµµή, ενώ πατώντας 

απλά «enter»  αλλάζετε παράγραφο.  

Αν δεν βλέπετε την µπάρα εργαλείων του κειµενογράφου βεβαιωθείτε ότι έχετε στον 

φυλλοµετρητή σας (browser) ενεργοποιηµένη την Javascript. Αν χρησιµοποιείτε Internet 

Explorer, από τα µενού επιλέξτε διαδοχικά Tools/Internet Options/Security/Custom Level 

/Security Options και µαρκάρετε την επιλογή «Scripting of java applets». Αν 

χρησιµοποιείτε Firefox ή Mozilla, από τα µενού επιλέξτε διαδοχικά Edit / Preferences / 

Advanced / Scripts and Plugins και µαρκάρετε την επιλογή «Enable Java script for 

Navigator» 

Σηµείωση: Κείµενο που αρχίζει µε "http://" ή κείµενο που περιέχει το σύµβολο "@' 

µετατρέπεται αυτόµατα από το σύστηµα σε υπερσύνδεσµο ή διευθύνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου αντίστοιχα. 
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4 . 2  Α τ ζ έ ν τ α  

Το υποσύστηµα Ατζέντα σας επιτρέπει να παρουσιάζετε µε χρονολογική σειρά τα γεγονότα 

σταθµοί του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). Για να προσθέσετε 

ένα νέο γεγονός στην Ατζέντα κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Προσθήκη ενός γεγονότος». 

Στη συνέχεια: 

� Επιλέξτε την ηµεροµηνία και τη διάρκεια (προαιρετικό) του γεγονότος που 

επιθυµείτε να προσθέσετε 

� Εισάγετε έναν τίτλο και τις πληροφορίες (λεπτοµέρειες) για το γεγονός 

� Τέλος κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Προσθήκη" και το νέο γεγονός θα 

εµφανιστεί στον κατάλογο των γεγονότων της Ατζέντας. 

 

 

Εικ.22  Ατζέντα µαθήµατος 

Για να τροποποιήσετε ένα γεγονός κάντε κλικ στο εικονίδιο   δίπλα στο γεγονός που 

θέλετε να αλλάξετε, τροποποιήστε τις λεπτοµέρειες και τέλος κάντε κλικ στο κουµπί µε 

την ένδειξη «Προσθήκη/Τροποποίηση» . 

Για να διαγράψετε ένα γεγονός κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής  δίπλα στο γεγονός 

που θέλετε να διαγράψετε.  
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4 . 4  Έ γ γ ρ α φ α  

Τα Έγγραφα αποτελούν το χώρο όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το 

εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος. Ειδικότερα το υποσύστηµα αυτό παρέχει έναν 

εύχρηστο µηχανισµό για τη διαχείριση, την οργάνωση και την οµαδοποίηση των 

εκπαιδευτικών αρχείων (κείµενα, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράµµατα, κλπ) µέσα από ένα 

σύστηµα καταλόγων και υποκαταλόγων. 

 

Εικ.23  Υποσύστηµα διαχείρισης εγγράφων 

Στο σύστηµα επιτρέπεται να ανεβάζουν έγγραφα µόνον οι εκπαιδευτές και οι διαχειριστές 

του συστήµατος. Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κατεβάζουν ορατά έγγραφα 

(είναι όλα τα έγγραφα που εµφανίζονται στην οθόνη τους). Κάθε γραµµή του πίνακα 

εγγράφων περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία και πληροφορίες για κάθε έγγραφο: εικονίδιο 

που δείχνει τον τύπο του εγγράφου (αντιστοιχεί σε MIME type του αρχείου), τον τίτλο 

του ονόµατος του αρχείου, εικονίδιο κλειδιού για να προειδοποιήσει τον χρήστη ότι το 

έγγραφο προστατεύεται από νόµους πνευµατικής ιδιοκτησίας, σχόλια για το έγγραφο 

µέσα σε παρενθέσεις, το µέγεθος του εγγράφου, την ηµεροµηνία ανεβάσµατος του 

εγγράφου, τις διαθέσιµες ενέργειες. 

Οι διαθέσιµες ενέργειες αφορούν ενέργειες που µπορούν να εκτελεστούν σε κάθε 

έγγραφο. Οι ενέργειες είναι ορατές µόνο στους χρήστες µε τα κατάλληλα δικαιώµατα, 

δηλαδή σε χρήστες-εκπαιδευτές του µαθήµατος και διαχειριστές του συστήµατος. Αυτές 

είναι (µε σειρά εµφάνισης από αριστερά προς τα δεξιά): 

 

Εικ.24  ∆ιαθέσιµες ενέργειες κάθε εγγράφου 

Για να δηµιουργήσετε έναν κατάλογο αρχείων επιλέξετε το σύνδεσµο "∆ηµιουργία 

Καταλόγου". Εισάγετε το όνοµα του καταλόγου αρχείων στο εµφανιζόµενο πεδίο "Όνοµα 

του καινούριου καταλόγου:". Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "∆ηµιουργία 
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Καταλόγου", για να δηµιουργήσετε τον κατάλογο αρχείων. Όταν δηµιουργήσετε 

καινούριο κατάλογο εµφανίζεται στην αρχή της λίστας µαζί µε τα αρχεία.  

Η διαδικασία «ανεβάσµατος» (uploading) ενός νέου εγγράφου στο σύστηµα περιλαµβάνει 

τα εξής βήµατα: 

� Κλικ στον σύνδεσµο «Ανέβασµα αρχείου στον εξυπηρέτη» 

� Κλικ στο κουµπί «Αναζήτηση» ή «Browse» και εντοπισµό του αρχείου που θέλει ο 

χρήστης να ανεβάσει. Σηµείωση: Υπάρχουν τύποι αρχείων που το σύστηµα θεωρεί 

επικινδύνους µε αποτέλεσµα να αρνείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Σε αυτή 

την περίπτωση ο χρήστης ενηµερώνεται µε το κατάλληλο µήνυµα κειµένου. 

Ακόµη, κάθε χρήστης διαθέτει περιορισµένο αποθηκευτικό χώρο που του ορίζει το 

σύστηµα. Σε περίπτωση που ο ελεύθερος χώρος δεν επαρκεί το σύστηµα 

ενηµερώνει το χρήστη µε µήνυµα. 

� Προαιρετικά, εισαγωγή των επιπλέον στοιχείων που βρίσκονται στη φόρµα. 

� Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί 

«Ανέβασµα». 

 

Εικ.25 - Οθόνη για ανέβασµα (uploading) εγγράφου  στον εξυπηρετητή 

Για να διαγράψετε ένα αρχείο κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής που βρίσκεται στη 

στήλη «Ενέργειες» που είναι στην ίδια σειρά µε το αρχείο που πρόκειται να διαγράψετε. 

Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής και εάν 

ο χρήστης απαντήσει θετικά, το έγγραφο διαγράφεται παντελώς από το σύστηµα. 

Προσοχή: τα διαγραµµένα έγγραφα δεν µπορούν να ανακτηθούν. 

Για να µετακινήσετε ένα αρχείο από έναν κατάλογο σε έναν άλλο, κάντε κλικ στο 

εικονίδιο κίνησης  που βρίσκεται στη στήλη «Ενέργειες» που είναι στην ίδια σειρά µε 
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το αρχείο που πρόκειται να µετακινήσετε. Επιλέξετε από τον κατάλογο επιλογής που 

εµφανίζεται τον κατάλογο όπου θέλετε να µετακινηθεί το αρχείο. 

 

Eικ.26  Μετακίνηση Αρχείου 

Για να µετονοµάσετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στο εικονίδιο µολυβιού  που βρίσκεται 

στη στήλη «Ενέργειες» που είναι στην ίδια σειρά µε το αρχείο που επιθυµείτε να 

µετονοµάσετε. Τροποποιήστε το όνοµα του αρχείου και κάντε κλικ στο κουµπί µε την 

ένδειξη «Μετονοµασία» 

Για να "αποκρύψετε" ένα έγγραφο (αόρατο) από τους χρήστες του συστήµατος κάντε κλικ 

στο εικονίδιο . Το εικονίδιο αλλάζει σε κλειστό εικονίδιο µατιών . Το έγγραφο δεν 

εµφανίζεται (δεν είναι διαθέσιµο) πλέον στους χρήστες. Για να "εµφανίσετε" ένα έγγραφο 

στους χρήστες του συστήµατος κάντε κλικ στο κλειστό εικονίδιο µατιών  . Το εικονίδιο 

αλλάζει σε ανοιχτό εικονίδιο µατιών . Το έγγραφο εµφανίζεται πλέον στους χρήστες. 

Για να αλλάξετε τις επιπλέον πληροφορίες ενός εγγράφου κάντε κλικ στο εικονίδιο   

Εµφανίζεται στη συνέχεια µια φόρµα µε πεδία που αντιστοιχούν σε πληροφορίες του 

εγγράφου κατά το ανέβασµα. Λόγω του ότι αυτές οι πληροφορίες είναι προαιρετικές κατά 

το ανέβασµα του εγγράφου στο σύστηµα, ενδέχεται µερικά ή όλα τα πεδία να είναι κενά. 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει τις αλλαγές που επιθυµεί και να τις κατοχυρώσει πατώντας το 

κουµπί µε την ένδειξη «Επικύρωση Αλλαγών». 

 

Εικ.27  Σύνδεσµος "Επισκόπηση ∆ιαθέσιµου Αποθηκευτικού Χώρου" 

Για την προεπισκόπηση της κατάστασης του αποθηκευτικού χώρου, ο χρήστης µπορεί να 

πατήσει τον σύνδεσµο «Επισκόπηση αποθηκευτικού χώρου» και να µεταφερθεί σε µία νέο 

σελίδα όπου µπορεί να δει στατιστικά στοιχεία για τον αποθηκευτικό χώρο που του είναι 

διαθέσιµος. Για να κατεβάσει ο χρήστης ένα από τα έγγραφα στη λίστα αρκεί να πατήσει 

πάνω στο όνοµα του εγγράφου. 
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4 . 5  Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς  

Το υποσύστηµα Ανακοινώσεις επιτρέπει την ενηµέρωση των εγγεγραµµένων χρηστών σε 

θέµατα που αφορούν το συγκεκριµένο µάθηµα. Η πλατφόρµα Open eClass προσφέρει τη 

δυνατότητα διαχείρισης των ανακοινώσεων. Ειδικότερα, για να προσθέσετε µια 

ανακοίνωση κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Προσθήκη Ανακοίνωσης». 

 

Εικ.28  Ανακοινώσεις 

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον τίτλο της ανακοίνωσης καθώς και το κυρίως σώµα της 

ανακοίνωσης. Επιλέξτε αν επιθυµείτε "Αποστολή (µε email) της ανακοίνωσης στους 

εγγεγραµµένους χρήστες" κάνοντας κλικ στο κουτί επιλογής (checkbox) δίπλα από το 

σχετικό κείµενο. Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη». 

Για να τροποποιήσετε µια υπάρχουσα ανακοίνωση Κάντε κλικ στο εικονίδιο  δίπλα 

στην ανακοίνωση που θέλετε να αλλάξετε. ∆ιορθώστε το κείµενο ανακοίνωσης και κάντε 

κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη». 

Για να διαγράψετε µια υπάρχουσα ανακοίνωση κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής  

δίπλα στην ανακοίνωση που θέλετε να διαγράψετε.  

 

4 . 6  Π ε ρ ι ο χ ή  Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  

Η περιοχή συζητήσεων αποτελεί ένα υποσύστηµα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόµενου. Η πλατφόρµα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές των 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται τις περιοχές συζητήσεων 

του µαθήµατος. Ειδικότερα, αν έχετε δηµιουργήσει οµάδες χρηστών έχει δηµιουργηθεί  
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µια περιοχή συζήτησης για κάθε οµάδα χρηστών µε όνοµα το αντίστοιχο όνοµα της 

οµάδας. 

 

Εικ.29  Περιοχές συζητήσεων 

Για να διαχειριστείτε την Περιοχή Συζητήσεων επιλέξτε το σύνδεσµο «∆ιαχείριση». Στη 

συνέχεια για να προσθέσετε µια νέα κατηγορία συζήτησης: 

Εισάγετε ένα όνοµα για την κατηγορία στο πεδίο «Κατηγορία» και κάντε κλικ στο κουµπί 

µε την ένδειξη «Προσθήκη». Η κατηγορία που µόλις δηµιουργήσατε δεν θα εµφανίζεται 

στους Εκπαιδευόµενοι έως ότου προσθέσετε περιοχές συζητήσεων σε αυτήν.  

Μπορείτε να αλλάξετε το όνοµα µιας κατηγορίας πατώντας το εικονίδιο  ή να 

διαγράψετε κάποια κατηγορία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο διαγραφής .  

 

Εικ.30  Προσθήκη Κατηγορίας 

Για να προσθέσετε νέα περιοχή συζήτησης 

Επιλέξτε το σύνδεσµο «Περιοχές Συζητήσεων» που βρίσκεται στήλη «Λειτουργίες» που 

είναι στην ίδια σειρά µε την κατηγορία που πρόκειται να αλλάξετε τις περιοχές συζήτησης. 
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Μπορείτε να αλλάξετε το όνοµα µιας περιοχής συζήτησης πατώντας το εικονίδιο   ή να 

διαγράψετε κάποια περιοχή συζήτησης πατώντας το εικονίδιο διαγραφής . 

 

Εικ.31 Προσθήκη Περιοχή Συζητήσεων 

Για να αναρτήσετε ένα µήνυµα σε κάποιο ήδη υπάρχων θέµα, επιλέξτε τη συγκεκριµένη 

περιοχή συζήτησης κάνοντας κλικ πάνω στον αντίστοιχο τίτλο  και πατήστε Απάντηση.  

 

 Εικ.32  Θέµατα σε µια περιοχή συζητήσεων 

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο θέµα επιλέξτε τον σύνδεσµο «Νέο θέµα» πληκτρολογήστε 

τον τίτλο του θέµατος στο πεδίο «Θέµα», εισάγετε τις λεπτοµέρειες του θέµατος για 

συζήτηση στο πεδίο «Σώµα Μηνύµατος» και τέλος πατήστε το πλήκτρο µε την ένδειξη 

«Υποβολή». Αν τελικά δεν επιθυµείτε να δηµιουργήσετε το συγκεκριµένο θέµα πατήστε το 

πλήκτρο µε την ένδειξη "Ακύρωση Αποστολής". 

 

   Εικ.33  Νέο Θέµα 
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Για να στείλετε µια απάντηση σε κάποιο υπάρχων θέµα κάντε κλικ στον τίτλο του θέµατος 

και στη συνέχεια επιλέξτε τον σύνδεσµο «Απάντηση». Πληκτρολογήστε την απάντησή σας 

στο πεδίο «Σώµα µηνύµατος» και πατήστε το πλήκτρο µε την ένδειξη «Υποβολή» για να 

καταχωρηθεί η απάντηση σας. Αν τελικά δεν επιθυµείτε να στείλετε απάντηση στο 

συγκεκριµένο θέµα πατήστε το πλήκτρο µε την ένδειξη "Ακύρωση Αποστολής" 

 

   Εικ.34 Σώµα Μηνύµατος 

 

4 . 7  Σ ύ ν δ ε σ µ ο ι  

Το υποσύστηµα Σύνδεσµοι σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε στο ηλεκτρονικό σας 

µάθηµα χρήσιµες πηγές από το ∆ιαδίκτυο και παράλληλα να τις οµαδοποιήσετε σε 

κατηγορίες.  

 

    Εικ.35 Σύνδεσµοι 

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσµο, εισάγετε τη URL διεύθυνση του συνδέσµου (π.χ. 

http://www.google.com/),  το όνοµα του συνδέσµου µε το οποίο θα παρουσιάζεται καθώς 

και µια περιγραφή για το περιεχόµενο του συνδέσµου. Στη συνέχεια επιλέξτε την 

κατηγορία στην οποία θα ανήκει ο σύνδεσµος. Αν δεν επιλέξετε καµία κατηγορία ο 
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σύνδεσµος θα εµφανιστεί στην κατηγορία «Γενικοί σύνδεσµοι». Τέλος κάντε κλικ στο 

κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη». 

 

Εικ.36  Προσθήκη Συνδέσµου 

Μπορείτε να αλλάξετε το όνοµα, την περιγραφή ή την κατηγορία στην οποία ανήκει ένας 

σύνδεσµος πατώντας το εικονίδιο   ή να διαγράψετε ένα σύνδεσµο πατώντας το 

εικονίδιο διαγραφής . 

Για να προσθέσετε µια νέα κατηγορία συνδέσµων, επιλέξτε «Προσθήκη κατηγορίας» 

Πληκτρολογήστε το όνοµα που επιθυµείτε να έχει η κατηγορία, µια περιγραφή της 

κατηγορίας και τέλος πατήστε το πλήκτρο «Προσθήκη».  

Μπορείτε να αλλάξετε το όνοµα ή την περιγραφή µιας κατηγορίας συνδέσµων πατώντας 

το εικονίδιο . Επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής  διαγράφετε την κατηγορία και 

όλους τους συνδέσµους που περιέχει. 

Τέλος υπάρχει η επιλογή "Εµφάνιση" αν θέλετε να εµφανιστούν οι σύνδεσµοι που περιέχει 

κάθε κατηγορία και η επιλογή "Απόκρυψη" αν θέλετε να µην εµφανίζονται. 

 

4 . 8  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Ε κ π α ι δ ε υ ό µ ε ν ω ν  

Το υποσύστηµα Εργασίες Εκπαιδευόµενων είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο µιας και 

επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών του 

µαθήµατος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν οι εκφωνήσεις των 

εργασιών, ο τύπος τους και η ηµεροµηνία υποβολής. Στη συνέχεια επιτρέπει στους 

εγγεγραµµένους εκπαιδευόµενους να ανεβάσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα τις 

εργασίες τους µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο εκπαιδευτής τις 

βαθµολογήσει να δουν το βαθµό τους.  

Αρχικά δεν έχει τοποθετηθεί καµία εργασία. Για να δηµιουργήσετε µια εργασία επιλέξτε 

"∆ηµιουργία Εργασίας" και εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα. 
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Εικ.37  ∆ηµιουργία Εργασίας 

Για να δηµιουργήσετε µια εργασία και να τοποθετηθεί στο δικτυακό τόπο του µαθήµατος 

που διδάσκετε : 

� Πληκτρολογήστε τον τίτλο της εργασίας 

� Πληκτρολογήστε την περιγραφή της εργασίας 

� Πληκτρολογήστε αν επιθυµείτε κάποια σχόλια σχετικά µε την εργασία 

� Επιλέξτε την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της εργασίας. Επιλέξτε ηµέρα, µήνα και  

έτος. 

� Επιλέξτε αν η εργασία είναι ατοµική ή οµαδική 

� Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Προσθήκη" 

Η εργασία  προστέθηκε και εµφανίζεται στη σελίδα των εργασιών µαθήµατος. Οι εργασίες 

που εµφανίζονται µε bold περιέχουν νέες υποβολές Εκπαιδευόµενων τις οποίες δεν έχετε 

βαθµολογήσει ακόµα.  

 

Εικ.38 Εργασίες Εκπαιδευόµενων 
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Για να τροποποιήσετε µια υπάρχουσα εργασία κάντε κλικ στο εικονίδιο στην εργασία 

που θέλετε να αλλάξετε. ∆ιορθώστε την πληροφορία της εργασίας που θέλετε , τον τίτλο, 

την περιγραφή, την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της εργασίας ή αν η εργασία είναι 

οµαδική ή ατοµική. Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "∆ιόρθωση" 

Για να διαγράψετε µια εργασία, κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής . Επιβεβαιώστε την 

επιλογή σας. 

Για να "αποκρύψετε" µια εργασία από τους χρήστες (αόρατη),κάντε κλικ στο εικονίδιο  

που είναι στην ίδια σειρά µε την εργασία που πρόκειται να κρύψετε. Το εικονίδιο αλλάζει 

σε κλειστό εικονίδιο µατιών . Η εργασία δεν εµφανίζεται (δεν είναι διαθέσιµο) πλέον 

στους χρήστες. Για να "εµφανίσετε" µια κρυµµένη εργασία στους χρήστες του συστήµατος 

Κάντε κλικ στο κλειστό εικονίδιο µατιών  που βρίσκετε στη στήλη "Ορατό/Αόρατο" 

που είναι στην ίδια σειρά µε την εργασία που πρόκειται να γίνει ορατό στους χρήστες. Το 

εικονίδιο αλλάζει σε ανοιχτό εικονίδιο µατιών . Η εργασία εµφανίζεται πλέον στους 

χρήστες 

Για να δείτε τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί από τους Εκπαιδευόµενοι κάντε κλικ στον 

τίτλο της εργασίας που επιθυµείτε. 

 

Εικ.39  Περιγραφή Εργασίας 

Στη σελίδα µιας εργασίας υπάρχει λίστα µε τους  Εκπαιδευόµενους που έχουν τοποθετήσει 

τις εργασίες τους στην πλατφόρµα και την ηµεροµηνία αποστολής των εργασιών τους. Για 

να δείτε ή να αποθηκεύσετε την εργασία κάποιου Εκπαιδευόµενου κάντε κλικ στο όνοµα 

του αρχείου. 



Open eClass - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή                        -  37  -  

 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλες τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί 

από τους Εκπαιδευόµενοι σε συµπιεσµένο αρχείο επιλέγοντας τον σύνδεσµο "Κατέβασµα 

όλων των εργασιών σε αρχείο .zip". 

Πληκτρολογήστε το βαθµό της εργασίας  για να τη βαθµολογήσετε. Πληκτρολογήστε 

κάποια σχόλια σχετικά µε την εργασία ενός Εκπαιδευόµενου αν επιθυµείτε. Για να 

καταχωρηθούν οι βαθµολογίες σας και τα σχόλια σας για τις εργασίες των 

Εκπαιδευόµενων κάντε κλικ στο πλήκτρο "Καταχώρηση αλλαγών" 

 

4 . 9  Ο µ ά δ ε ς  Χ ρ η σ τ ώ ν  

Ένα άλλο υποσύστηµα που επιτρέπει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάµεσα 

στους εκπαιδευόµενους είναι η οργάνωσή τους σε οµάδες χρηστών. Μια οµάδα χρηστών 

είναι µια συλλογή εγγεγραµµένων χρηστών του µαθήµατος που µοιράζονται την ίδια 

περιοχή συζητήσεων καθώς και την ίδια περιοχή µεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών.  

 

Εικ.40  Οµάδες Χρηστών 

4.9.1 ∆ιαχείριση Οµάδας Χρηστών 

Για να δηµιουργήσετε νέες οµάδες χρηστών επιλέξτε το σύνδεσµο «∆ηµιουργία 

καινούριας οµάδας χρηστών»  

 

Εικ.41  ∆ηµιουργία Οµάδας Χρηστών 
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Εισάγετε τον αριθµό των οµάδων που επιθυµείτε να δηµιουργήσετε και το µέγιστο αριθµό 

συµµετεχόντων σε κάθε οµάδα χρηστών. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την 

ένδειξη «∆ηµιουργία». Στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Αλλαγή ρυθµίσεων» 

 

Εικ.42  Ρυθµίσεις Οµάδας Χρηστών 

Σχετικά µε τις ρυθµίσεις των οµάδων χρηστών µπορείτε να καθορίσετε, εάν οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να εγγράφονται µόνοι τους στις Οµάδες Χρηστών ή προτιµάτε τη 

εγγραφή τους από τον εκπαιδευτή ή το σύστηµα. Εάν κάθε οµάδα χρηστών θα διαθέτει  

Περιοχή Συζητήσεων ή/και Περιοχή Μεταφόρτωσης αρχείων κι εργασιών ("Έγγραφα"). 

Εάν η  Περιοχή Συζητήσεων θα είναι κλειστή (επιτρέπεται η συµµετοχή µόνο σε  µέλη της 

Οµάδας)  ή ανοικτή (οποιοσδήποτε εκπαιδευόµενος θα µπορεί να διαβάσει και να γράψει 

µηνύµατα) Για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη 

«Αλλαγή»  

Για τη συµπλήρωση των Οµάδων Χρηστών η πλατφόρµα σας παρέχει τη δυνατότητα να το 

κάνετε είτε αυτόµατα είτε να επιµεληθείτε προσωπικά κάθε Οµάδα και να εισαγάγετε 

έναν-έναν τους χρήστες που θέλετε. Ειδικότερα: 

Για να ορίσετε τη σύνθεση στις Οµάδες Χρηστών αυτόµατα και µε τυχαίο τρόπο επιλέξτε 

το σύνδεσµο «Συµπλήρωµα των Οµάδων Χρηστών».  

Για να ορίσετε τη σύνθεση στις Οµάδες Χρηστών χειροκίνητα, κάντε κλικ στο εικονίδιο 

 που βρίσκετε στην ίδια σειρά µε την Οµάδα Χρηστών που επιθυµείτε να 

διαχειριστείτε. Μετακινήστε τους εκπαιδευόµενους από τον κατάλογο «Μη εγγεγραµµένοι 

Εκπαιδευόµενοι» στα «Μέλη Οµάδας Χρηστών» επιλέγοντας το όνοµα του χρήστη και 

πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη ">>". Αντίστοιχα αφαιρέστε έναν σπουδαστή από τον 

κατάλογο «Μέλη Οµάδας Χρηστών» επιλέγοντας το όνοµα του χρήστη και πατώντας το 

κουµπί µε την ένδειξη "<<". 

Επιπλέον αν θέλετε µπορείτε να τροποποιήσετε το όνοµα της Οµάδας ή το µέγιστο 

αριθµό  συµµετεχόντων, να αντιστοιχίσετε ένα εκπαιδευτή στην Οµάδα Χρηστών 
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επιλέγοντας ένα χρήστη µε την ιδιότητα αυτή από τον αντίστοιχο κατάλογο και να 

πληκτρολογήσετε µια περιγραφή της Οµάδας Χρηστών. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο 

κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή». 

Για να διαγράψετε µια Οµάδα Χρηστών επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής  που είναι στην 

ίδια σειρά µε την Οµάδα Χρηστών που επιθυµείτε να διαγράψετε. Αν επιθυµείτε να 

διαγράψετε όλες τις Οµάδες Χρηστών που υπάρχουν επιλέξτε το σύνδεσµο «∆ιαγραφή 

όλων των οµάδων χρηστών». 

Επίσης, µπορείτε να διαγράψετε από τις Οµάδες Χρηστών όλους τους εγγεγραµµένους 

Εκπαιδευόµενοι επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Εκκαθάριση όλων των οµάδων χρηστών». Οι 

οµάδες χρηστών θα είναι κενές έπειτα από την εκκαθάριση. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες 

διαγράφονται από τις οµάδες χρηστών αλλά δεν διαγράφονται από το µάθηµα. 

Τέλος, ως υπεύθυνος εκπαιδευτής του µαθήµατος έχετε το δικαίωµα να εισέρχεστε και να 

διαχειρίζεστε όλες τις περιοχές Εγγράφων και Συζητήσεων των Οµάδων Χρηστών. 

4.9.2 Λειτουργίες Οµάδας Χρηστών  

Αρχικά, θα επιλέξτε από το µενού εργαλείων (αριστερά) τις “Οµάδες Χρηστών”. Από εκεί 

θα πρέπει να κάνετε κλικ στο όνοµα της συγκεκριµένης οµάδας για να εισέλθετε. Για κάθε 

ηλεκτρονικό τµήµα υποστηρίζονται µια σειρά από επιλογές – ενέργειες, όπως: 

• ∆ιόρθωση της οµάδας χρηστών 

• Περιοχές Συζητήσεων 

• Έγγραφα  

• Αποστολή e-mail στην οµάδα 

• Στατιστικά Χρήσης 

 

Εικ.43 Περιοχή οµάδας χρηστών 
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4.9.2.1 Συµπλήρωση Ηλεκτρονικού Τµήµατος (Οµάδας Χρηστών) 

Μια βασική ενέργεια που θα πρέπει να εκτελέσετε την πρώτη φορά (πριν ξεκινήσετε τα 

µαθήµατα σας) είναι η προσθήκη των Καταρτιζόµενων στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό τµήµα 

(οµάδα χρηστών). Για το τελευταίο, θα πρέπει από τις επιλογές – ενέργειες της οµάδας 

χρηστών να κάνετε κλικ στη “∆ιόρθωση της οµάδας χρηστών”, 

 

Εικ.44 ∆ιόρθωση οµάδας χρηστών 

Επιλέξτε ένα όνοµα Καταρτιζόµενου από την περιοχή των µη εγγεγραµµένων µελών, 

 

Εικ.45 Επιλογή µη εγγεγραµµένου Καταρτιζόµενου  

Πατήστε το βελάκι που δείχνει δεξιά (>>), για να το µεταφέρετε στην περιοχή των µελών 

της οµάδας, 

 

Εικ.46 Μεταφορά µη εγγεγραµµένου Καταρτιζόµενου 
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Πατήστε το κουµπί “Αλλαγή” για να ολοκληρωθεί η µεταφορά (προσθήκη), 

 

Εικ.47 Εγγραφή Καταρτιζόµενου στην Οµάδα (Ηλεκτρονικό Τµήµα) 

Επιπλέον, µπορείτε να αλλάξετε το µέγιστο αριθµών συµµετεχόντων αν το τµήµα σας έχει 

περισσότερα µέλη από αυτά που έχουν ορισθεί αρχικά για την οµάδα αυτή στην 

πλατφόρµα. 

4.9.2.2 Αποστολή e-mail στους Καταρτιζόµενους 

Από τις επιλογές – ενέργειες της οµάδας χρηστών, κάντε κλικ στην “Αποστολή e-mail 

στην οµάδα”. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το θέµα και το µήνυµα σας, Για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε το κουµπί “Αποστολή”  

 

Εικ.48 Αποστολή email στην οµάδα χρηστών 

4.9.2.3 Ανάρτηση εγγράφων σε οµάδα χρηστών 

Από τις επιλογές – ενέργειες της οµάδας χρηστών, κάντε κλικ στα “Έγγραφα.  
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Εικ.49 Περιοχή εγγράφων Οµάδας Χρηστών 

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο φάκελο, κάντε κλικ στη «∆ηµιουργία καταλόγου» και 

δώστε το όνοµα του «νέου» καταλόγου. Στη συνέχεια πατήστε “∆ηµιουργία” για να 

ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

 

Εικ.50 ∆ηµιουργία Καταλόγου 

Για να ανεβάσετε ένα αρχείο πατήστε “Ανέβασµα αρχείου στον εξυπηρέτη”. Επιλέξτε τον 

κατάλογο που θέλετε να ανεβάσετε το αρχείο και πατήστε “Ανέβασµα αρχείου στον 

εξυπηρέτη 

 

Εικ.51 Ανέβασµα Αρχείου 

4.9.2.4 Στατιστικά Οµάδας Χρηστών  

Από τις επιλογές – ενέργειες της οµάδας χρηστών, κάντε κλικ στα “Στατιστικά Χρήσης”. 

Μπορείτε να επιλέξετε την έναρξη και τη λήξη της χρονικής περιόδου που σας ενδιαφέρει. 

Πατήστε “Υποβολή” για να δηµιουργήσετε µια λίστα µε τη συνολική διάρκεια συµµετοχής 

των Καταρτιζόµενων της συγκεκριµένης οµάδας στο µάθηµα. Εναλλακτικά µπορείτε να 

επιλέξετε την εξαγωγή των στοιχείων σε αρχείο csv (κωδικοποίηση UTF-8 ή κωδικοποίηση 

Windows-1253) 
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Εικ.52 Στατιστικά συµµετοχής χρηστών (Οµάδας – Ηλεκτρονικό Τµήµα) 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τις “Γραµµές Μάθησης” για να δείτε τη συνολική συµµετοχή κάθε 

µέλους της οµάδας στις γραµµές µάθησης του µαθήµατος. 

 

Εικ.53 Πρόοδος των µελών της οµάδας στις Γραµµές Μάθησης 

 

4.9.2.5 Περιοχή Συζητήσεων Οµάδας Χρηστών  

Από τις επιλογές – ενέργειες της οµάδας χρηστών, κάντε κλικ στο σύνδεσµο “Περιοχές 

Συζητήσεων”. Η περιοχή συζητήσεων αποτελεί ένα ακόµη βασικό υποσύστηµα για τη δική 

σας αλληλεπίδραση µε τους Καταρτιζόµενους. Πιο συγκεκριµένα υποστηρίζεται η 

δηµιουργία κλειστών οµάδων συζητήσεων για τα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας 

(Ηλεκτρονικό Τµήµα). Η λειτουργία του συγκεκριµένου υποσυστήµατος περιγράφηκε 

αναλυτικά σε προηγούµενη υποενότητα. 
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4 . 1 0  Υ π ο σ ύ σ τ η µ α  Α σ κ ή σ ε ω ν  

Η περιοχή αυτή παρέχει µια γεννήτρια παραγωγής ασκήσεων αυτοαξιολόγησης για τους 

εκπαιδευόµενους. Επιτρέπει τη δηµιουργία ασκήσεων µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

µε µοναδική απάντηση ή µε πολλαπλή απάντηση. Ακόµα οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

µπορεί να είναι του τύπου "συµπλήρωση κενών" ή "ταιριάσµατος". Οι ασκήσεις 

θεωρούνται βέβαια ανεπίσηµες, καθώς το σύστηµα δεν διαθέτει µηχανισµούς ώστε να 

διασφαλίζει ότι ο σπουδαστής που απάντησε στις ερωτήσεις είναι ο ίδιος µε αυτόν που 

χρησιµοποιεί τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.  

 

Εικ.54 Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Στην αρχική σελίδα των ασκήσεων εµφανίζονται όλες ασκήσεις του µαθήµατος µε 

δυνατότητα διαχείρισής τους (παρουσίασης, αλλαγής ή διαγραφής, ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησής τους ώστε να είναι διαθέσιµες στους Εκπαιδευόµενους). 

Για να δηµιουργήσετε µια άσκηση επιλέξτε το σύνδεσµο "Καινούρια άσκηση" 

 

Εικ.55 ∆ηµιουργία Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 
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Εισάγετε ένα όνοµα για την άσκηση στο πεδίο "Όνοµα Άσκησης". Πληκτρολογήστε αν 

επιθυµείτε µια περιγραφή της άσκησης στο πεδίο "Περιγραφή Άσκησης". Επιλέξτε αν 

θέλετε οι ερωτήσεις να εµφανίζονται όλες σε µια σελίδα ή να εµφανίζεται µια ερώτηση 

ανά σελίδα. Επιλέξτε το χρονικό διάστηµα που θα είναι διαθέσιµη η άσκηση στους 

Εκπαιδευόµενοι. Επιλέξτε αν θα υπάρχει χρονικός περιορισµός για την ολοκλήρωση της 

άσκησης. Καθορίστε πόσες φορές µπορεί ο ίδιος χρήστης να επαναλάβει την άσκηση. 

Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Επικύρωση" για να δηµιουργηθεί η άσκηση ή κάντε 

κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Ακύρωση" αν δεν θέλετε τελικά να δηµιουργήσετε την 

άσκηση και θα µεταφερθείτε στην αρχική σελίδα των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης. 

 

Εικ.56  ∆ιαχείριση Ασκήσεων 

Για να προσθέσετε µια ερώτηση σε µια άσκηση αυτοαξιολόγησης, µπορείτε να προσθέσετε 

µια ερώτηση που ανήκει σε άλλη άσκηση επιλέγοντας το σύνδεσµο "Ερώτηση από άλλη 

άσκηση" 

 

Εικ.57  ∆ιαθέσιµες Ερωτήσεις 

Αν θέλετε να προσθέσετε µια ερώτηση η οποία υπάρχει και σε κάποια άλλη άσκηση 

επιλέξτε το σύνδεσµο "Επαναχρησιµοποίηση" που βρίσκεται στην ίδια γραµµή µε την 
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ερώτηση που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε µόνο τις ερωτήσεις 

µιας συγκεκριµένης άσκησης επιλέγοντας την από τη λίστα µε την ένδειξη "Φιλτράρισµα" 

Για να προσθέσετε µια καινούρια ερώτηση στην άσκηση επιλέξτε  το σύνδεσµο "Καινούρια 

Ερώτηση". Εισάγετε ένα όνοµα για την ερώτηση που επιθυµείτε να καταχωρήσετε στην 

άσκηση στο πεδίο "Ερώτηση". Πληκτρολογήστε αν επιθυµείτε κάποιο σχόλιο για την 

ερώτηση στο πεδίο "Προαιρετικό σχόλιο". Αν επιθυµείται να προσθέσετε κάποια εικόνα 

στην ερώτηση σας κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Browse", πλοηγηθείτε στο 

τοπικό σας δίσκο και επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε. 

 

Εικ.58  Καινούρια Ερώτηση 

Επιλέξτε τον τύπο της ερώτησης. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι: α) Πολλαπλής επιλογής 

µε µια µοναδική απάντηση, β) Πολλαπλής επιλογής µε πολλαπλές απαντήσεις γ) 

Ταίριασµα στηλών, και δ) Συµπλήρωµα κενών 

4.10.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Εξ ορισµού σας δίνονται µόνο 2 πιθανές απαντήσεις (Σωστή/Λάθος). Εάν επιθυµείτε να 

έχετε περισσότερες πιθανές απαντήσεις: 

Πατήστε "+απαντ." για κάθε πρόσθετη απάντηση που απαιτείτε 
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Εικ.59  Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

Εάν επιθυµείτε να µειώσετε τον αριθµό των πιθανών απαντήσεων:  

� Πατήστε "-απαντ" για κάθε απάντηση που αφαιρείται 

� Τσεκάρετε το αριστερό κουµπί  για τη σωστή/σωστές απάντηση/απαντήσεις 

� Στο πεδίο απάντηση, εισάγετε το κείµενο για τις πιθανές απαντήσεις στις ερωτήσεις 

� Στο πεδίο σχόλιο απάντησης, εισάγετε την ανατροφοδότηση που δίνεται εάν ένας 

σπουδαστής επιλέξει εκείνη την απάντηση 

� ∆ώστε ένα βάρος (βαθµό) σε κάθε απάντηση. Το βάρος (βαθµός) µπορεί να είναι 

ένας οποιοσδήποτε θετικός ή αρνητικός αριθµός ή το µηδέν. 

� Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Επικύρωση" όταν ολοκληρώσετε την 

απάντηση 

4.10.2 Ερωτήσεις Ταιριάσµατος 

Στην περίπτωση αυτή µπορείτε να δηµιουργήσετε µια ερώτηση όπου ο Εκπαιδευόµενους 

θα πρέπει να συνδυάσει στοιχεία από δύο σύνολα  ή να ταξινοµήσουν στοιχεία µε κάποια 

σειρά.  

� Πληκτρολογήστε τις ερωτήσεις που θα πρέπει να συνδεθούν µε τις επιλογές.  

� Πληκτρολογήστε τις επιλογές µεταξύ των οποίων οι Εκπαιδευόµενοι θα µπορούν 

να διαλέξουν τη σωστή απάντηση. 

� Αντιστοιχίστε το πρώτο σύνολο µε το δεύτερο σύνολο µέσω του µενού που 

βρίσκεται δεξιά από τις ερωτήσεις.  
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� ∆ώστε ένα βάρος (βαθµό) σε κάθε απάντηση. Το βάρος (βαθµός) µπορεί να είναι 

ένας οποιοσδήποτε θετικός ή αρνητικός αριθµός ή το µηδέν. 

Μερικά στοιχεία από το πρώτο σύνολο µπορούν να δείχνουν στο ίδιο στοιχείο του 

δεύτερου συνόλου. 

 

Εικ.60 Ερωτήσεις Ταιριάσµατος 

Εξ ορισµού σας δίνονται µόνο δύο ερωτήσεις και δύο πιθανές επιλογές για αντιστοίχιση. 

Εάν επιθυµείτε να έχετε περισσότερες ερωτήσεις πατήστε το πλήκτρο "Προσθήκη" για 

κάθε πρόσθετη ερώτηση ή επιλογή αντιστοίχισης . Όταν ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση 

των ερωτήσεων µε τις πιθανές επιλογές πατήστε το πλήκτρο "Επικύρωση" για να 

καταχωρηθούν οι ερωτήσεις ταιριάσµατος στην άσκηση σας. 

4.10.3 Ερωτήσεις συµπληρώµατος κενών 

Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα κείµενο µε κενά. Αυτό έχει σαν σκοπό, να βρουν οι 

Εκπαιδευόµενοι τις λέξεις που λείπουν. 

� Πληκτρολογήστε το κείµενο και για να διαγράψετε µια λέξη από το κείµενο έτσι 

ώστε να δηµιουργηθεί κενό βάλτε τη λέξη µεταξύ αγκυλών [όπως αυτή]. 

� ∆ώστε ένα βάρος (βαθµό). Για παράδειγµα αν θέλετε να ορίσετε στην ερώτηση , 

σαν άριστα το 10 και έχετε 5κενά, µπορείτε να δώσετε σαν βαθµολογία το 2 σε 

κάθε κενό.   

� Για να καταχωρηθεί η ερώτηση συµπληρώµατος κενών στην άσκηση πατήστε το 

πλήκτρο "Επικύρωση" 
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Εικ.61  Ερωτήσεις Συµπληρώµατος Κενών 

Ο πίνακας βαθµολόγησης συντάσσεται καθορίζοντας το κατάλληλο βάρος στον αριθµό 

σωστών απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Παραδείγµατος χάριν, εάν έχετε µια ερώτηση µε 

4 απαντήσεις (µε ενδεχοµένως περισσότερες από µια απαντήσεις σωστές) και ο 

σπουδαστής έχει δύο λανθασµένες απαντήσεις και δύο σωστές, µπορείτε να του δώσετε 

τη µισή από τη µέγιστη βαθµολογία, αλλά µπορείτε επίσης να αποφασίσετε ότι αυτό δεν 

είναι ικανοποιητικό και να δώσετε, παραδείγµατος χάριν, τη µέγιστη βαθµολογίας (20), 

µόνο εάν όλες οι απαντήσεις είναι σωστές και µηδέν (0) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.  

 

4 . 1 1  Υ π ο σ ύ σ τ η µ α  Τ η λ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  

Το υποσύστηµα «Τηλεσυνεργασίας» (conference) περιλαµβάνει τη λειτουργικότητα της 

ανταλλαγής µηνυµάτων (chat). Ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να ανταλλάσσει 

µηνύµατα µε όσους χρήστες είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα πληκτρολογώντας το 

µήνυµα και συνέχεια κάνοντας κλικ στο πλήκτρο '>>'. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

αποθήκευσης των µηνυµάτων στο χώρο των εγγράφων του µαθήµατος επιλέγοντας 

«Αποθήκευση Μηνυµάτων». Τέλος ο εκπαιδευτής µπορεί να διαγράψει όλα τα µηνύµατα 

που υπάρχουν στην ζωντανή συζήτηση επιλέγοντας «Καθάρισµα». 

 

4 . 1 2  Β ί ν τ ε ο  

Πρόκειται για ένα υποσύστηµα διάθεσης οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Υπάρχουν δύο επιλογές. Προσθήκη αρχείου βίντεο και προσθήκη συνδέσµου βίντεο που 

βρίσκεται αποθηκευµένο σε ένα Video On Demand (VOD) Server. 
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Εικ.62  Βίντεο 

Για να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο κάντε κλικ στον πλήκτρο «Browse» για να το 

αναζητήσετε. Επίσης, πληκτρολογήστε στα αντίστοιχα πεδία τον τίτλο του βίντεο και αν 

επιθυµείτε, µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» 

για να γίνει η µεταφόρτωση του αρχείου στην πλατφόρµα. 

Αρχεία βίντεο τα οποία έχετε ήδη µεταφορτώσει, µπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία τους 

επιλέγοντας το εικονίδιο  ή να τα διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο . 

 

Εικ.63  Προσθήκη αρχείου  video 

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσµο, σε αρχεία βίντεο αποθηκευµένα σε έναν VoD Server 

κάντε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του Vod Server στον 

οποίο βρίσκεται το αρχείο βιντεοσκοπηµένου µαθήµατος που επιθυµείτε να προσθέσετε 

στο πεδίο «URL». 

Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και µια περιγραφή για το αρχείο του βιντεοσκοπηµένου 

µαθήµατος και πατήστε το κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη» για να προστεθεί ο 

σύνδεσµος του αρχείου. 
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Εικ.64 Προσθήκη συνδέσµου video (VoD)  

Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία του συνδέσµου προς ένα βιντεοσκοπηµένο µάθηµα 

επιλέγοντας το εικονίδιο  ή διαγράψετε το σύνδεσµο επιλέγοντας το εικονίδιο 

διαγραφής . Για να διαγράψετε όλους τους συνδέσµους προς βιντεοσκοπηµένα 

µαθήµατα που έχετε προσθέσει επιλέγετε «∆ιαγραφή όλων των συνδέσµων».  

 

4 . 1 3  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Μ α θ ή µ α τ ο ς  

Το υποσύστηµα «Περιγραφή Μαθήµατος» σας επιτρέπει να αναρτήσετε χρήσιµες 

πληροφορίες (περιγραφή, στόχοι, δραστηριότητες, βοηθήµατα, τρόποι αξιολόγησης, κλπ) 

για το µάθηµα που διδάσκετε ώστε να ενηµερωθούν οι Εκπαιδευόµενοι που το 

παρακολουθούν. Για να προσθέσετε πληροφορίες για το µάθηµα επιλέξτε το σύνδεσµο 

«∆ηµιουργία και ∆ιόρθωση». 

 

Εικ.65 Εισαγωγή Περιγραφή Μαθήµατος 

Επιλέξτε από τη λίστα την κατηγορία πληροφοριών που επιθυµείτε να προσθέσετε και 

κάντε κλικ στο πλήκτρο µε την ένδειξη «Προσθήκη» για να προστεθεί. Στη συνέχεια 
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πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που επιθυµείτε σχετικά µε την κατηγορία που επιλέξατε 

και κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη». 

Το υποσύστηµα «Περιγραφή Μαθήµατος» σας επιτρέπει να αναρτήσετε χρήσιµες 

πληροφορίες (περιγραφή, στόχοι, δραστηριότητες, βοηθήµατα, τρόποι αξιολόγησης, κλπ) 

για το µάθηµα που διδάσκετε ώστε να ενηµερωθούν οι Εκπαιδευόµενοι που το 

παρακολουθούν. Για να προσθέσετε πληροφορίες για το µάθηµα επιλέξτε το σύνδεσµο 

«∆ηµιουργία και ∆ιόρθωση». Εικ.60.Εισαγωγή Περιγραφή Μαθήµατος . Επιλέξτε από τη 

λίστα την κατηγορία πληροφοριών που επιθυµείτε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο 

πλήκτρο µε την ένδειξη «Προσθήκη» για να προστεθεί. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις 

πληροφορίες που επιθυµείτε σχετικά µε την κατηγορία που επιλέξατε και κάντε κλικ στο 

κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη». 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχει µια κατηγορία επιλέγοντας το 

εικονίδιο  ή να διαγράψετε µια κατηγορία επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής  που 

βρίσκονται στην ίδια σειρά µε την κατηγορία που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε.  

 

 

Εικ.66 ∆ηµιουργία και ∆ιόρθωση 
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4 . 1 4  Χ ώ ρ ο ς  Α ν τ α λ λ α γ ή ς  Α ρ χ ε ί ω ν  

Ο Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής αρχείων µεταξύ 

εκπαιδευτών κι εκπαιδευοµένων. Μπορείτε να ανταλλάξετε οποιοδήποτε τύπο αρχείων 

κειµένου, εικόνων ή παρουσιάσεων. Ειδικότερα, για να στείλετε ένα αρχείο επιλέξτε το 

σύνδεσµο «Αποστολή αρχείου». 

 

 

Εικ.67 Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων 

Στη φόρµα που εµφανίζεται επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το 

πλήκτρο «Browse». Προαιρετικά µπορείτε να πληκτρολογήστε µια σύντοµη περιγραφή. 

Στη συνέχεια, επιλέξτε από τον κατάλογο των χρηστών τον παραλήπτη του αρχείου και 

κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αποστολή». Αν θέλετε το αρχείο να σταλεί σε περισσότερους 

χρήστες, επιλέξτε τους επιθυµητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ µε το ποντίκι σας στο 

όνοµά του καθενός κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο CTRL (Control)  

Το υποσύστηµα περιλαµβάνει δύο κατάλογους Ανταλλαγής Αρχείων. Στον κατάλογο 

Εισερχόµενα Αρχεία εµφανίζονται τα αρχεία που έχετε παραλάβει από τους 

εκπαιδευόµενους καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που αφορούν το αρχείο, το 

όνοµα του χρήστη και την ηµεροµηνία που το παραλάβατε. Στον κατάλογο Απεσταλµένα 

Αρχεία εµφανίζονται τα αρχεία που έχετε στείλει στους εκπαιδευόµενους µε τις 

αντίστοιχες πληροφορίες. 

Αν ο κατάλογος µε τα αρχεία που έχετε παραλάβει ή τα αρχεία που έχετε αποστείλει, γίνει 

αρκετά µεγάλος µπορείτε να τον ελαττώσετε διαγράφοντας όλα ή µερικά από τα αρχεία 

του. Σηµειώστε, ότι το αρχείο δεν διαγράφεται από τη βάση δεδοµένων της πλατφόρµας 

πάρα µόνο από τον κατάλογο.  
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4 . 1 5  Ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ό γ ι α  

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται το υποσύστηµα ερωτηµατολογίων – δηµοσκοπήσεων 

στα πλαίσια του µαθήµατος. Για την δηµιουργία µιας ∆ηµοσκόπησης επιλέγουµε 

«∆ηµιουργία ∆ηµοσκόπησης» από την κεντρική οθόνη του υποσυστήµατος των 

Ερωτηµατολογίων. 

 

Εικ.68 ∆ηµιουργία ∆ηµοσκόπησης 

Στην φόρµα δηµιουργίας εισάγεται ένα όνοµα καθώς και το χρονικό διάστηµα που 

επιθυµείτε να είναι ενεργή - διαθέσιµη στους χρηστές (εξ ορισµού 365 µέρες). Στην 

επόµενη σελίδα µπορείτε να δηµιουργήσετε καινούργιες ερωτήσεις. 

 

Εικ.69 Εισαγωγή Ερωτήσεων 

Στην κεντρική σελίδα των Ερωτηµατολογίων µπορείτε να δείτε τη λίστα µε τις διαθέσιµες 

δηµοσκοπήσεις.  

 

Εικ.70  Κεντρική Οθόνη Ερωτηµατολογίων 
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Για να διαγράψετε µια δηµοσκόπηση, επιλέξτε το εικονίδιο  δίπλα στην δηµοσκόπηση 

που θέλετε να διαγράψετε. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. 

Για να "αποκρύψετε" µια δηµοσκόπηση από τους χρήστες του συστήµατος, κάντε κλικ στο 

εικονίδιο µατιών που βρίσκετε στη στήλη "Ενεργοποίηση" που είναι στην ίδια σειρά µε 

την έρευνα που πρόκειται να κρύψετε. Το εικονίδιο αλλάζει σε κλειστό εικονίδιο µατιών 

. Η δηµοσκόπηση δεν εµφανίζεται (δεν είναι διαθέσιµο) πλέον στους χρήστες. Για να 

"εµφανίσετε" µια κρυµµένη δηµοσκόπηση στους χρήστες του συστήµατος. Κάντε κλικ στο 

κλειστό εικονίδιο µατιών  που βρίσκετε στη στήλη "Ενεργοποίηση" που είναι στην ίδια 

σειρά µε την δηµοσκόπηση που πρόκειται να γίνει ορατό στους χρήστες. Το εικονίδιο 

αλλάζει σε ανοιχτό εικονίδιο µατιών . Η δηµοσκόπηση εµφανίζεται πλέον στους 

χρήστες. 

 

4 . 1 6  Γ ρ α µ µ ή  Μ ά θ η σ η ς  

Το υποσύστηµα «Γραµµή Μάθησης» (Learning Path) ενσωµατώνει στην πλατφόρµα Open 

eClass στοιχεία από την πρότυπη τεχνολογία Sharable Content Object Reference Model 

(SCORM), η οποία θεωρεί τα εργαλεία ενός µαθήµατος ως ανεξάρτητα αντικείµενα 

µάθησης (learning objects) και επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση τους. Το υποσύστηµα 

παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας ακολουθίας από βήµατα ως δραστηριότητες 

µάθησης, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι εκπαιδευόµενοι.  

Ο εκπαιδευτής  µπορεί να προτείνει στους εκπαιδευόµενους τη µελέτη ορισµένων 

εγγράφων, τη διεξαγωγή ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, την αναδίφηση σε συγκεκριµένες 

αναφορές στο ∆ιαδίκτυο (links), την ανάγνωση της περιγραφής του µαθήµατος ή την 

πλοήγηση σε ένα εισηγµένο αντικείµενο τύπου SCORM, ως µία συγκεκριµένη ακολουθία 

ενεργειών µάθησης στα πλαίσια ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος.  

Ο εκπαιδευόµενος µέσω του υποσυστήµατος µπορεί να πλοηγηθεί στις διαθέσιµες 

γραµµές µάθησης και να ακολουθήσει τα βήµατα που έχει ορίσει ο εκπαιδευτής µε 

συγκεκριµένη σειρά. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται το υποσύστηµα παρακολουθεί 

την πρόοδο του εκπαιδευόµενου στα διάφορα βήµατα της εκάστοτε γραµµής µάθησης.  

Τέλος, το υποσύστηµα επιτρέπει την εξαγωγή των γραµµών µάθησης και των στοιχειών 

τους σε πακέτα συµβατά µε τα πρότυπα SCORM 2004 και 1.2 µε σκοπό την 

επαναχρησιµοποίησή τους σε άλλες πλατφόρµες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 

(Learning Management Systems). 
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4.16.1 Γραµµή Μάθησης 

Ειδικότερα, το εργαλείο «Γραµµή Μάθησης» της πλατφόρµας Open eClass σας επιτρέπει 

να δηµιουργήσετε µια πλήρη ακολουθία από µαθησιακά βήµατα ή δραστηριότητες, τις 

οποίες µπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόµενοί σας. Η κύρια ιδέα αυτού του 

εργαλείου είναι να µπορείτε να προτείνετε (ή να επιβάλλετε) στους εκπαιδευόµενούς σας 

να διαβάσουν κάποια έγγραφα, να περάσουν κάποιες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ή να 

ακολουθήσουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα δηµιουργήσατε σε καθορισµένη 

σειρά (την οποία θα αποκαλούµε σε αυτό το εγχειρίδιο ως «γραµµή µάθησης»). 

Η γραµµή µάθησης αποτελείται από ενότητες (τουλάχιστον µία). Οι ενότητες είναι 

ανεξάρτητα µαθησιακά αντικείµενα. Στην τρέχουσα έκδοση της πλατφόρµας, τα 

αντικείµενα αυτά µπορούν να ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

Έγγραφα: Τα έγγραφα που είναι διαθέσιµα στο εργαλείο «Έγγραφα» της πλατφόρµας 

eClass. Μπορεί να είναι οτιδήποτε έχετε δηµιουργήσει εσείς αρκεί να είναι ανεβασµένο και 

προσβάσιµο µέσω του εργαλείου «Έγγραφα». 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης: Ασκήσεις που είναι διαθέσιµες στο εργαλείο «Ασκήσεις» 

της πλατφόρµας. 

Σύνδεσµοι: Σύνδεσµοι που είναι διαθέσιµοι µέσω του εργαλείου «Σύνδεσµοι» της 

πλατφόρµας. 

Περιγραφή Μαθήµατος:Η περιγραφή που είναι διαθέσιµη µέσω του εργαλείου 

«Περιγραφή Μαθήµατος» της πλατφόρµας. 

Περιεχόµενο τύπου SCORM: οι ενότητες αυτές είναι το αποτέλεσµα της εισαγωγής 

µαθησιακών πακέτων συµβατών µε το πρότυπο SCORM. Τα περιεχόµενά τους εξαρτώνται 

από το τι έχει τοποθετήσει µέσα τους ο δηµιουργός τους, δηλαδή έγγραφα, ασκήσεις, 

συνδέσµους, κείµενο και οτιδήποτε άλλο είναι προσπελάσιµο σύµφωνα µε το πρότυπο 

SCORM ώστε να µπορέσει η πλατφόρµα eClass να το χρησιµοποιήσει κατάλληλα. 

4.16.2 ∆ηµιουργία Νέας Γραµµής Μάθησης 

Για τη δηµιουργία µιας νέας γραµµής µάθησης στο ηλεκτρονικό σας µάθηµα, κάντε κλικ 

στο σύνδεσµο «∆ηµιουργία νέας γραµµής µάθησης». Πληκτρολογείστε το όνοµα και µια 

περιγραφή (σχόλιο) της γραµµής µάθησης που επιθυµείτε να δηµιουργήσετε. 
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Εικ.71  ∆ηµιουργία Γραµµής Μάθησης 

Στη συνέχεια θα εµφανιστεί ως µία νέα κενή γραµµή µάθησης στη λίστα των διαθέσιµων 

γραµµών µάθησης στην ίδια σελίδα µε αυτήν που βρίσκεστε. 

 

Εικ.72 Λίστα Γραµµών Μάθησης-2 

Μπορείτε να δηµιουργήσετε όσες γραµµές µάθησης επιθυµείτε στα πλαίσια του 

µαθήµατος. Χρησιµοποιήστε αυτή τη δυνατότητα ώστε για παράδειγµα να εµφανίσετε 

διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας στους εκπαιδευόµενούς σας ή απλώς διαφορετικά είδη 

µαθησιακής εµπειρίας. Η οργάνωση της λίστας των γραµµών µάθησης εξαρτάται από 

εσάς, όπως επίσης και ποιο περιεχόµενο θα χρησιµοποιήσετε σε αυτές. 

4.16.3 Επιλογές σε µια γραµµή µάθησης 

Υπάρχει µια σειρά διαθέσιµων επιλογών για τον εκπαιδευτή στη λίστα των γραµµών 

µάθησης.  

   

  

Εικ.73  Λίστα Γραµµών Μάθησης - Επιλογές 
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Αν έχετε περισσότερες από µία γραµµή µάθησης, το παρακάτω κείµενο δίνει µια 

περιγραφή των ενεργειών όλων των συνδέσµων που εµφανίζονται µαζί µε τη λίστα των 

γραµµών µάθησης. Κάποιοι από αυτούς θα σας είναι ήδη γνωστοί αν έχετε προηγούµενη 

εµπειρία µε την πλατφόρµα eClass: 

Φραγή  :  Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πλήρως αυτήν τη 

γραµµή µάθησης ώστε να προχωρήσουν στις επόµενες. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την 

επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

Αποδέσµευση : Οι εκπαιδευόµενοι δε χρειάζεται να έχουν ολοκληρώσει πλήρως αυτήν 

τη γραµµή µάθησης ώστε να προχωρήσουν στις επόµενες, αλλά µπορούν να επιλέξουν 

οποιαδήποτε γραµµή µάθησης θέλουν. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας 

κλικ στο εικονίδιο. 

∆ιαγραφή : αυτή η εντολή σας επιτρέπει να διαγράψετε µια γραµµή µάθησης. Αν το 

κάνετε αυτό, θα διαγραφεί η ακολουθία των ενοτήτων, αλλά όχι και οι ίδιες οι ενότητες 

(εξαιρούνται οι ενότητες SCORM), οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύνολο 

ενοτήτων και τις οποίες µπορείτε ακόµα να χρησιµοποιήσετε. 

Ορατό : Η γραµµή µάθησης είναι ορατή στους εκπαιδευόµενους. Η λειτουργία είναι 

ακριβώς η ίδια όπως και στο εργαλείο «Έγγραφα» της πλατφόρµας eClass. Μπορείτε να 

αλλάξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

Αόρατο : Η γραµµή µάθησης δεν είναι ορατή στους εκπαιδευόµενους, αλλά µόνο στον 

εκπαιδευτή και στον administrator της πλατφόρµας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την 

επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

Μετακίνηση  προς τα πάνω/κάτω στη λίστα ώστε να αλλάξετε τη σειρά µε την 

οποία οι γραµµές µάθησης εµφανίζονται στους εκπαιδευόµενους. 

∆ιόρθωση : Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το περιεχόµενο της γραµµής µάθησης. 

Εξαγωγή : Εξαγωγή της γραµµής µάθησης σε πακέτο συµβατό µε το πρότυπο SCORM. 

Το 1ο εικονίδιο έχει ως αποτέλεσµα πακέτο συµβατό µε το SCORM 2004, ενώ το 2ο µε το 

SCORM 1.2. 

Παρακολούθηση  :Για να παρακολουθήσετε την πρόοδο των εκπαιδευόµενων για τη 

γραµµή µάθησης. 

Αν κάνετε κλικ στο όνοµα της γραµµής µάθησης θα επισκεφθείτε τη σελίδα που σας 

επιτρέπει να τροποποιήσετε το περιεχόµενο της γραµµής µάθησης. 
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4.16.4 Ενότητα µιας Γραµµής Μάθησης 

Οι ενότητες που βρίσκονται µέσα σε µια γραµµή µάθησης µπορούν να τροποποιηθούν µε 

σχεδόν τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο τροποποιούνται οι γραµµές µάθησης στη λίστα 

γραµµών µάθησης.  

 

Εικ.74 ∆ιαχείριση Γραµµών Μάθησης 

Μπορείτε να µετονοµάσετε το όνοµα της γραµµής µάθησης χρησιµοποιώντας το εικονίδιο   

(   ). Μπορείτε να τροποποιήσετε το εισαγωγικό κείµενο που θα βλέπουν οι 

εκπαιδευόµενοι µόλις επισκέπτονται τη σελίδα αυτή ή να το διαγράψετε τελείως. 

Παρακάτω ακολουθεί µια αναφορά σε κάθε εικονίδιο της λίστας των ενοτήτων γραµµής 

µάθησης: 

 Φραγή  : Η ενότητα είναι φραγµένη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς από τους 

εκπαιδευόµενους για να µπορέσουν να συνεχίσουν στις επόµενες ενότητες της γραµµής 

µάθησης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. Ο 

µηχανισµός που επιτρέπει ή όχι στους εκπαιδευόµενους να προχωρήσουν µετά την 

φραγµένη ενότητα εξαρτάται από τον τύπο της ενότητας: 

Στην περίπτωση των εγγράφων, των συνδέσµων και της περιγραφής µαθήµατος, οι 

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να φορτώσουν τουλάχιστον µία φορά το έγγραφο, το σύνδεσµο 

ή την περιγραφή µαθήµατος αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς την άσκηση (η εξ ορισµού ελάχιστη βαθµολογία στις ασκήσεις 

είναι το 50%). 

Στην περίπτωση της ενότητας τύπου SCORM, ο µηχανισµός έχει τεθεί από το περιεχόµενο 

της ενότητας κατά τη δηµιουργία της και ανάλογα µε την υλοποίηση της ενότητας 

SCORM. Σε αυτήν την περίπτωση δε δύναται να αλλάξει. 
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 Αποδέσµευση : Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε ενότητα 

θέλουν χωρίς να χρειαστεί να ολοκληρώσουν επιτυχώς την τρέχουσα. Μπορείτε να 

αλλάξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

 ∆ιαγραφή :Για να διαγράψετε µια ενότητα από µια γραµµή µάθησης. Η ενότητα δεν θα 

διαγραφεί τελείως από την πλατφόρµα (εξαιρούνται οι ενότητες τύπου SCORM), αλλά θα 

είναι διαθέσιµη για επαναχρησιµοποίηση µέσω του συνόλου ενοτήτων. 

Ορατό : Η ενότητα είναι ορατή στους εκπαιδευόµενους. Λειτουργεί ακριβώς µε τον ίδιο 

τρόπο όπως και στο εργαλείο «Έγγραφα» της πλατφόρµας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν 

την επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

 Αόρατο : Η ενότητα δεν είναι ορατή στους εκπαιδευόµενους, αλλά µόνο στον 

εκπαιδευτή και στον administrator της πλατφόρµας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την 

επιλογή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

 Μετακίνηση   της ενότητας πάνω/κάτω στη λίστα ενοτήτων µε τα εικονίδια  

ώστε να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία οι ενότητες εµφανίζονται στους 

εκπαιδευόµενους. 

 ∆ιόρθωση : Για να τροποποιήσετε τις επιλογές της ενότητας. 

Αν κάνετε κλικ στο όνοµα της ενότητας θα επισκεφθείτε τη σελίδα που σας επιτρέπει 

ενδεχοµένως να τροποποιήσετε τις επιλογές της ενότητας. 

4.16.5 ∆ηµιουργία Ενότητας Γραµµής Μάθησης 

Μπορείτε να προσθέσετε τα εξής είδη ενοτήτων σε µια γραµµή µάθησης: 

� Έγγραφα από το εργαλείο εγγράφων της πλατφόρµας 

� Ασκήσεις από το εργαλείο ασκήσεων της πλατφόρµας 

� Συνδέσµους από το εργαλείο συνδέσµων της πλατφόρµας 

� Περιγραφή Μαθήµατος από το αντίστοιχο εργαλείο της πλατφόρµας 

� Πλήρη λίστα ενοτήτων αποθηκευµένων σε αρχείο zip τύπου SCORM 

Για να προσθέσετε κάποια από τις ενότητες στη γραµµή µάθησης από τα υποσυστήµατα 

που υπάρχουν στην πλατφόρµα πρέπει πρώτα να έχετε προσθέσει υλικό στο 

συγκεκριµένο υποσύστηµα.  

Στη συνέχεια θα πρέπει να τις προσθέσετε ως ενότητες σε µια ήδη υπάρχουσα γραµµή 

µάθησης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο σύνδεσµο που αντιστοιχεί στη χρήση 

Υποσυστήµατος στη λίστα των ενοτήτων της γραµµής µάθησης που δηµιουργήσατε. 
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Θα σας εµφανιστεί µια λίστα µε τις περιεχόµενα του υποσυστήµατος που έχετε 

δηµιουργήσει. Επιλέξτε την άσκηση ή το σύνδεσµο κ.λ.π. που θέλετε να προσθέσετε και 

κάντε κλικ στο κουµπί «Προσθήκη επιλεγµένων». 

 

Εικ.75 Εισαγωγή εγγράφου 

Η επιλογή σας θα προστεθεί αυτόµατα στη λίστα ενοτήτων της τρέχουσας γραµµής 

µάθησης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µία φορά. 

4.16.6 Σύνολο ενοτήτων γραµµής µάθησης 

Στην πρώτη σελίδα του εργαλείου «Γραµµή Μάθησης», αν κάνετε κλικ στο σύνδεσµο 

«Σύνολο ενοτήτων», θα σας εµφανιστεί µια λίστα µε τις ενότητες που ήδη 

χρησιµοποιούνται σε διάφορες γραµµές µάθησης του τρέχοντος µαθήµατος.  

 

Εικ.76  Σύνολο Ενοτήτων 

Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε ενότητα από αυτή τη σελίδα και σε αυτήν την 

περίπτωση θα αποµακρυνθεί αυτόµατα από όλες τις γραµµές µάθησης που πιθανόν να 

χρησιµοποιείται. Επίσης από αυτή τη σελίδα µπορείτε να µετονοµάσετε τις ενότητες και να 

αλλάξετε το εισαγωγικό τους κείµενο. Αυτές οι αλλαγές θα εφαρµοστούν αυτόµατα και σε 

όλες τις γραµµές µάθησης που οι ενότητες χρησιµοποιούνται. 

Μπορείτε επίσης να προσθέτετε ενότητες από αυτό το σύνολο στις γραµµές µάθησης. Για 

να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής απαραίτητα βήµατα όταν είστε στη σελίδα µε τη 
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λίστα ενοτήτων µιας γραµµής µάθησης. Κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Χρήση ενότητας αυτού 

του µαθήµατος». Θα σας εµφανιστεί µια λίστα µε τις ενότητες που δεν χρησιµοποιούνται 

ήδη στην τρέχουσα γραµµή µάθησης. Επιλέξτε αυτές που θέλετε και κάντε κλικ στο 

κουµπί «Προσθήκη επιλεγµένων». Οι ενότητες που επιλέξατε θα προστεθούν στη γραµµή 

µάθησης. 

 

Εικ.77  Εισαγωγή Ενότητας 

4.16.7 Χρήση του πρότυπου SCORM για εισαγωγή Γραµµής Μάθησης 

Πακέτα συµβατά µε τα πρότυπα SCORM 2004 και SCORM 1.2 µπορούν να εισαχθούν στο 

εργαλείο «Γραµµή Μάθησης» της πλατφόρµας Open eClass. Για να το κάνετε αυτό: 

� Κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Εισαγωγή γραµµής µάθησης» από την πρώτη σελίδα 

του εργαλείου «Γραµµή µάθησης». 

� Ανεβάστε το συµπιεσµένο αρχείο τύπου zip που περιέχει το µαθησιακό υλικό 

συµβατό µε τα πρότυπα SCORM 2004 ή SCORM 1.2, χρησιµοποιώντας τη φόρµα 

που θα σας εµφανιστεί και κάνοντας κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή». 

 

Εικ.78 Εισαγωγή γραµµής µάθησης SCORM 

Το ανέβασµα του αρχείου SCORM µπορεί να πάρει κάποια ώρα ανάλογα µε το µέγεθός 

του και την πολυπλοκότητα της οργάνωσης του υλικού που περιέχει. Μετά από λίγο θα 

σας εµφανιστούν πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή των ενοτήτων σε µια νέα γραµµή 

µάθησης. 
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Αν το ανέβασµα και η εισαγωγή έγιναν επιτυχώς, θα σας εµφανιστεί ένας σύνδεσµος για 

να επισκεφθείτε απευθείας το νέο περιεχόµενο. Μία νέα γραµµή µάθησης θα έχει 

δηµιουργηθεί έχοντας ως ενότητες τα περιεχόµενα του υλικού που µόλις ανεβάσατε. 

 

Εικ.79 Επιτυχής εισαγωγή γραµµής µάθησης 

4.16.8 ∆ηµιουργία περιεχοµένου τύπου SCORM 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να δηµιουργήσετε το δικό σας 

αλληλεπιδραστικό και διαλειτουργικό µαθησιακό υλικό χρησιµοποιώντας το πρότυπο 

SCORM έτσι ώστε το υλικό να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε πλατφόρµα συµβατή µε το 

πρότυπο SCORM, όπως το Open eClass. ∆ηµιουργήστε λοιπόν µία γραµµή µάθησης και 

επιλέξτε εξαγωγή σε πακέτο SCORM 1.2 ή SCORM 2004.  

 

4 . 1 7  Σ ύ σ τ η µ α  W i k i  

Το σύστηµα Wiki είναι ένα συνεργατικό εργαλείο µάθησης που ενσωµατώνεται στην 

τρέχουσα έκδοση της πλατφόρµας Open eClass. Επιτρέπει στους συµµετέχοντες στο 

µάθηµα εκπαιδευτές κι εκπαιδευόµενους να επεξεργάζονται από κοινού το περιεχόµενο 

διαφόρων κειµένων. 

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο wiki κάντε κλικ στην επιλογή «∆ηµιουργήστε ένα νέο 

wiki», και στη φόρµα δώστε έναν τίτλο και µία σύντοµη περιγραφή για το wiki. Το νέο 

αυτό wiki θα εµφανιστεί αυτόµατα στη λίστα wiki του µαθήµατος. 

Για να επεξεργαστείτε ένα Wiki κάντε κλικ στον τίτλο του Wiki. Μετά επιλέξτε «Αλλαγή 

της σελίδας». Αµέσως σας εµφανίζεται το κείµενο το οποίο µπορείτε να συµπληρώσετε ή 

να διορθώσετε. Χρησιµοποιήστε τα εικονίδια για να µορφοποιήσετε το κείµενό σας. 

Σηµειώστε ότι µπορείτε να δηµιουργήστε σύνδεσµο (επιλέγοντας το κείµενο σας και 

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο) προς µια καινούρια σελίδα του wiki την οποία θα 

δηµιουργήσετε στη συνέχεια. Η ίδια ενέργεια µπορεί να γίνει απλά βάζοντας τη λέξη που 
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θέλετε να είναι σύνδεσµος σε αγκύλες (πχ. Η [λύση] του προβλήµατος είναι απλή). Η 

λέξη λύση είναι σύνδεσµος και κάνοντας κλικ σε αυτή δηµιουργείται αυτόµατα από το 

σύστηµα µια νέα σελίδα στο wiki µε το όνοµα λύση. 

 

Εικ.809  Ενότητες Γραµµής Μάθησης 

Για να δείτε τον κατάλογο των τελευταίων τροποποιηµένων σελίδων κάντε κλικ στο 

σύνδεσµο «Ιστορικό Σελίδας». 
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55 ..   ΕΕ ρρ γγ αα λλ εε ίί αα   ∆∆ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ΜΜ αα θθ ήή µµ αα ττ οο ςς   

Η πλατφόρµα Open eClass παρέχει στον εκπαιδευτή µια σειρά από εργαλεία για τη 

διαχείριση του ηλεκτρονικού µαθήµατος τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια 

αναλυτικά. 

5 . 1  Υ π ο σ ύ σ τ η µ α  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  Ε ρ γ α λ ε ί ω ν  

Το εργαλείο ∆ιαχείριση Εργαλείων παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να 

ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τα εργαλεία του µαθήµατος του. Στην στήλη 

«κατάσταση» παρουσιάζεται η κατάσταση του εργαλείου, δηλαδή αν είναι ενεργό ή 

ανενεργό. 

5.1.1 Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση εργαλείων µαθήµατος 

Τα εργαλεία του µαθήµατος µπορούν να βρίσκονται σε τρεις δυνατές καταστάσεις 

 

Εικ.81 Υποσύστηµα  διαχείρισης εργαλείων 

Οι καταστάσεις αυτές είναι: 

� Ενεργό (περίπτωση Α). Σε αυτή την κατάσταση το εργαλείο είναι ορατό από τους 

εκπαιδευόµενους του µαθήµατος. 

� Ανενεργό (περίπτωση Β) Σε αυτή την κατάσταση το εργαλείο δεν είναι ορατό από 

τους εκπαιδευόµενους του µαθήµατος. 

� Ενεργό χωρίς δυνατότητα απενεργοποίησης (περίπτωση Γ). Αυτή τη κατάσταση 

αφορά τα εργαλεία διαχείρισης του µαθήµατος τα οποία είναι ορατά µόνο στον 

εκπαιδευτή. 
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5.1.2 Ανέβασµα ιστοσελίδας 

Ακολουθώντας τον σύνδεσµο «Ανέβασµα Ιστοσελίδας» ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα 

να ανεβάσει αρχείο (µορφής HTML) σχετικό µε το µάθηµα του. Το αρχείο αυτό θα 

αποθηκευτεί στον εξυπηρετητή του Open eClass. Θα δηµιουργηθεί σύνδεσµος προς αυτό 

στο αριστερό µενού του µαθήµατος που θα ανοίγει σε νέο παράθυρο του φυλλοµετρητή 

(web browser) του χρήστη. Προσοχή η σελίδα αυτή θα πρέπει να περιέχει µόνο κείµενο 

µορφοποιηµένο σε HTML κι όχι εικόνες ή άλλα αρχεία. 

Για να ανεβάσετε λοιπόν την ιστοσελίδα πατήστε το πλήκτρο 'Browse', επιλέξτε το αρχείο 

που θέλετε να ανεβάσετε, δώστε ένα τίτλο στο πεδίο 'Τίτλος σελίδας' και πιέστε το 

πλήκτρο 'Προσθήκη' (Εικ. 3). 

Ο σύνδεσµος του αρχείου που ανεβάζετε µπορεί να απενεργοποιηθεί και να διαγραφεί από 

το εργαλείο '∆ιαχείριση εργαλείων'. Η επιλογή διαγραφής παρουσιάζεται αφού πρώτα 

απενεργοποιηθεί ο σύνδεσµος του αρχείου. 

 

Εικ.82  Οθόνη ανεβάσµατος ιστοσελίδας 

5.1.3 Προσθήκη εξωτερικού συνδέσµου 

Ακολουθώντας τον σύνδεσµο «Προσθήκη εξωτερικού συνδέσµου στο αριστερό µενού» ο 

εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει συνδέσµους στην αρχική σελίδα του 

µαθήµατος προς ιστοσελίδες που υπάρχουν ήδη κάπου αλλού στο διαδίκτυο (ή ακόµα 

κάπου αλλού στον δικό σας δικτυακό τόπο). Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε το 

σύνδεσµο και τον τίτλο του συνδέσµου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο 'Προσθήκη'. 

Οι σελίδες που προσθέτετε εσείς στην αρχική σελίδα µπορούν να απενεργοποιηθούν και 

να διαγραφούν. Η επιλογή διαγραφής παρουσιάζεται αφού πρώτα απενεργοποιηθεί ο 

εξωτερικός σύνδεσµος. 

 

Εικ.83  Οθόνη προσθήκης εξωτερικού συνδέσµου 
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5 . 2  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Μ α θ ή µ α τ ο ς  

Το υποσύστηµα ∆ιαχείριση Μαθήµατος σας επιτρέπει να τροποποιήσετε µερικές βασικές 

παραµέτρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μαθήµατος, όπως τα στοιχεία της ταυτότητάς 

του, τον τύπο της πρόσβασης (ανοικτό, απαιτείται εγγραφή, κλειστό) καθώς και τη 

γλώσσα που υποστηρίζει. Επιπλέον επιτρέπει στον εκπαιδευτή να διαγράψει το µάθηµα, 

να το ανανεώσει καθώς και να πάρει αντίγραφο ασφαλείας. 

 

Εικ.84  Αλλαγή Πληροφοριών σχετικά µε το µάθηµα 

Αναλυτικότερα, µπορείτε να τροποποιήσετε την ταυτότητα του µαθήµατος, δηλαδή να 

τροποποιήσετε τα ονόµατα των εκπαιδευτών που υποστηρίζουν το µάθηµα και 

εµφανίζονται στη λίστα, να τροποποιήσετε τον τίτλο του µαθήµατος καθώς και να 

αλλάξετε το τµήµα ή την κατηγορία στην οποίο ανήκει.  Επίσης µπορείτε να αλλάξετε τον 

τύπο πρόσβασης στο µάθηµα. Έχετε τις εξής επιλογές: 

� Ελεύθερη Πρόσβαση (χωρίς συνθηµατικό): οποιοσδήποτε µπορεί να επισκεφτεί το 

µάθηµά σας χωρίς να πληκτρολογήσει κάποιο κωδικό πρόσβασης.  

� Ελεγχόµενη Πρόσβαση µε ανοιχτή εγγραφή: για να επισκεφτεί κάποιος χρήστης το 

µάθηµά σας πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως χρήστης του µαθήµατος. Για 
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µεγαλύτερη ασφάλεια µπορείτε να εισάγετε συνθηµατικό (password) για την 

εγγραφή στο µάθηµα. 

� Ελεγχόµενη Πρόσβαση (κλειστό µάθηµα):  στο µάθηµα έχουν πρόσβαση µόνο οι 

χρήστες που βρίσκονται στη λίστα Χρηστών του Μαθήµατος 

Εξ ορισµού, το µάθηµα έχει ελεύθερη πρόσβαση. Αν θέλετε ελεγχόµενη πρόσβαση, µία 

συνήθης πρακτική είναι να επιλέξετε «Ελεγχόµενη Πρόσβαση µε ανοιχτή εγγραφή» και να 

ζητήσετε από τους εκπαιδευόµενους να εγγραφούν. Μόλις τελειώσει η εγγραφή µπορείτε 

να επιλέξετε «Ελεγχόµενη Πρόσβαση» και κατόπιν να αποβάλλεται από το µάθηµα τους 

χρήστες που δεν επιθυµείτε να συµµετάσχουν. Εναλλακτικά µπορείτε να βάλετε 

συνθηµατικό στην εγγραφή και να δώσετε το password µόνο στους εκπαιδευόµενους. 

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις τροποποιήσεις πατήστε το κουµπί µε την ένδειξη "Εκτέλεση 

Εργασιών". 

5.2.1 ∆ιαγραφή ολόκληρου του µαθήµατος  

Εάν επιλέξετε το σύνδεσµο µε τον τίτλο «∆ιαγραφή ολόκληρου του µαθήµατος» σας 

δίνεται η δυνατότητα να διαγράψετε από την πλατφόρµα το µάθηµα.  

∆ιαγράφοντας ένα µάθηµα διαγράφονται µόνιµα κι όλα τα περιεχόµενα του καθώς και 

όλοι οι Εκπαιδευόµενοι που είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αποσαφηνίσουµε ότι οι χρήστες δεν διαγράφονται από την πλατφόρµα µιας και µπορεί να 

συµµετέχουν σε άλλα µαθήµατα.  

 

Εικ.85  ∆ιαγραφή Μαθήµατος 

Προσοχή: Εάν ένα µάθηµα διαγραφεί, δεν υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί. Χρησιµοποιήστε 

λοιπόν τη διαγραφή µε προσοχή! 

5.2.2 ∆ηµιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας του µαθήµατος  

Εάν επιλέξετε το σύνδεσµο µε τον τίτλο «Αντίγραφο Ασφαλείας του µαθήµατος» σας 

δίνεται η δυνατότητα να "κατεβάσετε" (download) στον υπολογιστή σας ένα αρχείο που 

περιλαµβάνει ολόκληρο το περιεχόµενο του µαθήµατος σας µε σκοπό να το 

χρησιµοποιήσετε σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του µαθήµατος. Να 
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σηµειωθεί πως η διαδικασία ανάκτησης µαθήµατος γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή 

της πλατφόρµας, κι όχι από τον ίδιο τον εκπαιδευτή, αφού πρώτα του αποστείλετε το 

αρχείο αντίγραφο ασφαλείας.  

Η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας ξεκινάει µε την επιλογή «Αντίγραφο 

Ασφαλείας του µαθήµατος» όπου εµφανίζεται µια ιστοσελίδα µε το αποτέλεσµα της 

ενέργειας. Εάν όλα πάνε καλά, στο κάτω µέρος της σελίδας αυτής θα βρείτε την εξής 

παράγραφο:  

� ∆ηµιουργία του αρχείου αντίγραφου ασφαλείας  

� ∆ηµιουργήθηκε µε επιτυχία το αντίγραφο ασφαλείας! Κατεβάστε το  

Επιλέξτε το σύνδεσµο «Κατεβάστε το»  για να κατεβάσετε το αντίγραφο ασφαλείας του 

µαθήµατος στον υπολογιστή σας. Το αντίγραφο  ασφαλείας είναι ένα συµπιεσµένο αρχείο. 

Επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο διαχειριστή του συστήµατος, εάν επιθυµείτε να 

επαναφέρετε το µάθηµα µε τη χρήση του αντιγράφου ασφαλείας. 

5.2.3 Ανανέωση µαθήµατος  

Εάν επιλέξετε το σύνδεσµο «Ανανέωση Μαθήµατος» σας δίνεται η δυνατότητα να 

προετοιµάσετε το µάθηµα για µια νέα οµάδα Εκπαιδευόµενων. Αυτό θα σας φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιµο, όταν κατά την έναρξη της καινούριας ακαδηµαϊκής χρονιάς (ή του 

εξαµήνου), θέλετε να διατηρήσετε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, αλλά να διαγράψετε τους 

χρήστες και τη συνολική τους δραστηριότητα στο µάθηµα. Επιλέξτε τις ενέργειες που 

επιθυµείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Εκτέλεση ενεργειών».  

 

Εικ.86 Ανανέωση µαθήµατος 

Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: 

� Να διαγράψετε τους χρήστες που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα. 

� Να διαγράψετε όλες τις ανακοινώσεις του µαθήµατος. 
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� Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές από την ατζέντα του µαθήµατος. 

� Να αποκρύψετε από τους Εκπαιδευόµενοι τα έγγραφα που έχετε ανεβάσει στο 

µάθηµα. 

� Να αποκρύψετε από τους Εκπαιδευόµενοι τις εργασίες που έχετε δηµιουργήσει στο 

µάθηµα.  

 

5 . 3  Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  Μ α θ ή µ α τ ο ς  

Το υποσύστηµα των στατιστικών του µαθήµατος είναι ένα νέο πολύ σηµαντικό εργαλείο 

στην πλατφόρµα Open eClass. Ο εκπαιδευτής ενός µαθήµατος µπορεί να δει τα στατιστικά 

στοιχεία ενός µαθήµατος µπαίνοντας στο µάθηµα και επιλέγοντας «Στατιστικά χρήσης» 

από το αριστερό µενού επιλογών. Εµφανίζεται η οθόνη µε τα στατιστικά χρήσης του 

µαθήµατος. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ένα διάγραµµα που περιέχει είτε τον αριθµό 

εισόδων στα υποσυστήµατα του µαθήµατος είτε τον προσεγγιστικό χρόνο παραµονής των 

χρηστών στα υποσυστήµατα για ένα χρονικό διάστηµα. Το διάγραµµα που παρουσιάζεται 

εξαρτάται από τα στοιχεία που είναι συµπληρωµένα στη φόρµα και είναι τα εξής: 

� Είδος στατιστικών: Είναι είτε ο αριθµός των εισόδων σε ένα υποσύστηµα, είτε ο 

χρόνος επίσκεψης στο υποσύστηµα. Σηµειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση τα 

στατιστικά στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή, καθώς ο χρόνος επίσκεψης 

υπολογίζεται κατά προσέγγιση, λόγω εγγενούς αδυναµίας του πρωτοκόλλου http. 

� Ηµεροµηνία έναρξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αποτελεί την αρχή του 

χρονικού διαστήµατος για το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να δει στατιστικά. 

� Ηµεροµηνία λήξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αποτελεί το τέλος του 

χρονικού διαστήµατος για το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να δει στατιστικά. 

� Υποσύστηµα: Αν ο χρήστης επιλέξει «Όλα τα υποσυστήµατα» τότε θα δει 

στατιστικά για όλα τα υποσυστήµατα. Αλλιώς µπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριµένο 

και να δηµιουργήσει ένα διάγραµµα µόνο γι αυτό. 

� ∆ιάστηµα: Ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οµαδοποιούνται και παρουσιάζονται τα 

στατιστικά. Η οµαδοποίηση µπορεί να είναι ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, 

ετήσια, ή είναι δυνατό να εµφανίζονται συγκεντρωτικά στατιστικά για το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το οποίο έχει προσδιοριστεί παραπάνω. 

Αφού ο εκπαιδευτής επιλέξει τις επιθυµητές µεταβλητές, πατάει στο κουµπί «Υποβολή» 

και στην οθόνη του εµφανίζεται το αντίστοιχο διάγραµµα.   

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου τα στατιστικά στοιχεία είναι µηδενικά για µία 

συγκεκριµένη επιλογή παραµέτρων (π.χ. δεν έχει επισκεφθεί κανένας ένα υποσύστηµα 
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για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα), τότε αντί για διάγραµµα εµφανίζεται µήνυµα που 

ενηµερώνει γι αυτή την περίπτωση.   

 

Εικ.87  Στατιστικά χρήσης µαθήµατος 

Ένα άλλο είδος στατιστικών που προσφέρονται στον εκπαιδευτή ενός µαθήµατος είναι η 

«Προτίµηση υποσυστηµάτων», το οποίο αφορά το ποσοστό προτίµησης των χρηστών του 

µαθήµατος προς τα υποσυστήµατα του µαθήµατος. Αυτή η πληροφορία παρουσιάζεται µε 

ένα διάγραµµα – πίτα. Ο χρήστης (εκπαιδευτής) µπορεί να δει την αντίστοιχη σελίδα 

επιλέγοντας πάλι «Στατιστικά Χρήσης» από τα Εργαλεία ∆ιαχείρισης στο αριστερό µενού 

και πατώντας στο «Προτίµηση Υποσυστηµάτων» στο µενού των στατιστικών στο κέντρο 

της σελίδας.  

Οι ακόλουθες παράµετροι συµπληρώνονται στην αντίστοιχη φόρµα έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί το διάγραµµα-πίτα: 

� Είδος στατιστικών: Είναι είτε ο αριθµός των εισόδων σε ένα υποσύστηµα, είτε ο 

χρόνος επίσκεψης στο υποσύστηµα. Σηµειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση τα 

στατιστικά στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή, καθώς ο χρόνος επίσκεψης 

υπολογίζεται κατά προσέγγιση, λόγω εγγενούς αδυναµίας του πρωτοκόλλου http. 

� Ηµεροµηνία έναρξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αποτελεί την αρχή του 

χρονικού διαστήµατος για το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να δει στατιστικά. 

� Ηµεροµηνία λήξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αποτελεί το τέλος του 

χρονικού διαστήµατος για το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να δει στατιστικά. 
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� Χρήστης: Αν ο χρήστης επιλέξει «Όλοι οι χρήστες» τότε θα δει τις προτιµήσεις για 

όλους τους χρήστες συνολικά. Αλλιώς µπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριµένο χρήστη 

µέσα από µία λίστα. Σηµειώνεται ότι, επειδή ο αριθµός των χρηστών µπορεί να 

είναι αρκετά µεγάλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής του πρώτου γράµµατος του 

ονόµατος του χρήστη, έτσι ώστε να περιοριστεί το µέγεθος της λίστας. 

� ∆ιάστηµα: Ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οµαδοποιούνται και παρουσιάζονται τα 

στατιστικά. Η οµαδοποίηση µπορεί να είναι ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, 

ετήσια, ή είναι δυνατό να εµφανίζονται συγκεντρωτικά στατιστικά για το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το οποίο έχει προσδιοριστεί παραπάνω. 

 

Εικ.88  Προτίµηση υποσυστηµάτων µαθήµατος 

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δει συγκεντρωτικά στατιστικά για το 

µάθηµα, τα οποία είναι παλιότερα των οκτώ µηνών. Η πληροφορία η οποία είναι 

παλιότερη των οκτώ µηνών διατηρείται µόνο σε µηνιαία συγκεντρωτική µορφή και γι αυτό 

το λόγο παρουσιάζεται σε ξεχωριστή σελίδα. Ο εκπαιδευτής µπορεί να έχει πρόσβαση στη 

σελίδα επιλέγοντας «Στατιστικά Χρήσης» από το αριστερό µενού και µετά πατώντας στο 

«Εµφάνιση παλιών στατιστικών». 

Σε σχέση µε την εµφάνιση του διαγράµµατος για παλιά στατιστικά, υπάρχουν οι εξής 

επιλογές οι οποίες θα πρέπει να συµπληρωθούν στη φόρµα: 
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� Είδος στατιστικών: Είναι είτε ο αριθµός των εισόδων σε ένα υποσύστηµα, είτε ο 

χρόνος επίσκεψης στο υποσύστηµα. Σηµειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση τα 

στατιστικά στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή, καθώς ο χρόνος επίσκεψης 

υπολογίζεται κατά προσέγγιση, λόγω εγγενούς αδυναµίας του πρωτοκόλλου http. 

� Ηµεροµηνία έναρξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αποτελεί την αρχή του 

χρονικού διαστήµατος για το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να δει στατιστικά. 

� Ηµεροµηνία λήξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αποτελεί το τέλος του 

χρονικού διαστήµατος για το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να δει στατιστικά. 

� Υποσύστηµα: Αν ο χρήστης επιλέξει «Όλα τα υποσυστήµατα» τότε θα δει 

στατιστικά για όλα τα υποσυστήµατα. Αλλιώς µπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριµένο 

και να δηµιουργήσει ένα διάγραµµα µόνο γι αυτό. 

Σηµειώνεται ότι τα στατιστικά παλιότερα από οκτώ µήνες διατηρούνται στη βάση 

δεδοµένων συνολικά για κάθε µήνα. Αυτό σηµαίνει ότι και στο διάγραµµα παρουσιάζονται 

οµαδοποιηµένα κατά µήνα. Στην περίπτωση όπου τα στατιστικά στοιχεία είναι µηδενικά 

για µία συγκεκριµένη επιλογή παραµέτρων στη φόρµα, τότε αντί για διάγραµµα 

εµφανίζεται µήνυµα που ενηµερώνει γι αυτό. 

Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά στατιστικές αναφορές για τη συµµετοχή των 

εκπαιδευοµένων στο µάθηµα τόσο σχετικά µε το χρόνο συµµετοχής όσο και µε την 

πρόοδό τους στις γραµµές µάθησης (SCORM πακέτα) του µαθήµατος. Τέλος οι ίδιες 

αναφορές παρουσιάζουν τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα µέσα από τις 

οµάδες χρηστών που ανήκουν. 

Τέλος υποστηρίζεται η δηµιουργία στατιστικών που σχετίζονται µε τη 

• Συµµετοχή χρηστών ανά µάθηµα 

• Συµµετοχή χρηστών στις Γραµµές µάθησης και  

• Συγκεντρωτικά Στατιστικά των οµάδων χρηστών 

 

5 . 4  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Χ ρ η σ τ ώ ν  

Το υποσύστηµα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τους χρήστες που είναι 

εγγεγραµµένοι στο µάθηµά σας. Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώµατα κάποιου χρήστη 

ώστε να του δώσετε τη δυνατότητα να γίνει: 

1. Εκπαιδευτής – Επιµορφωτής του µαθήµατος 

2. ∆ιαχειριστής του µαθήµατος 
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Εικ.89  Λίστα Χρηστών 

5.4.1 Προσθήκη Χρήστη 

Για να προσθέσετε έναν χρήστη στο µάθηµά σας, επιλέξτε το σύνδεσµο «Προσθήκη ενός 

χρήστη», συµπληρώστε ένα από τα πεδία που εµφανίζονται (Επίθετο, Όνοµα, Όνοµα 

Χρήστη) και κάντε κλικ στο πλήκτρο µε την ένδειξη «Αναζήτηση». 

 

Εικ. 90  Προσθήκη Χρήστη 

Αν ο χρήστης έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα θα σας εµφανιστούν τα στοιχεία του και 

στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσµο µε την ένδειξη  «Εγγραφή χρήστη στο µάθηµα» 

για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

 

Εικ.91  Εγγραφή χρήστη στο µάθηµα 

 Σηµείωση: Τονίζεται ότι για να γίνει η προσθήκη ενός χρήστη-σπουδαστή σε ένα 

µάθηµα είναι απαραίτητο ο χρήστης αυτός να έχει ήδη λογαριασµό στην πλατφόρµα. 

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες στο µάθηµά σας τότε επιλέξτε «Προσθήκη 

πολλών χρηστών». Θα σας ζητηθεί ένα αρχείο µε τα ονόµατα χρηστών (usernames). Το 
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αρχείο αυτό πρέπει να είναι ένα απλό αρχείο κειµένου, µε τα ονόµατα χρηστών 

(usernames), ένα ανά γραµµή. Και στην περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να έχουν 

λογαριασµό στην πλατφόρµα. Κάνοντας κλικ στο «Browse» κι επιλέγοντας το αρχείο 

κάντε κλικ στο «Προσθήκη» για να γίνει η εισαγωγή των χρηστών. Στην οθόνη σας θα 

εµφανιστούν µηνύµατα σχετικά µε το αν η προσθήκη έγινε µε επιτυχία ή όχι. 

5.4.2 Προσθήκη χρήστη επισκέπτη 

Για να ενεργοποιήσετε το χρήστη επισκέπτη στο µάθηµά σας, επιλέξτε το σύνδεσµο 

«Προσθήκη χρήστη επισκέπτη», εισάγετε ένα συνθηµατικό για τον εν λόγω χρήστη. 

Σηµειώστε το όνοµα χρήστη του επισκέπτη (π.χ. guest TEST156) και κάντε κλικ στο 

κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη». 

 

Εικ.92  Προσθήκη Χρήστη Επισκέπτη 

Αν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το χρήστη επισκέπτη τότε επιλέγοντας το σύνδεσµο 

«Προσθήκη χρήστη επισκέπτη», µπορείτε να αλλάξετε το συνθηµατικό του χρήστη 

επισκέπτη και να πατήσετε το κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή» για να ολοκληρώσετε τη 

διαδικασία. Όπως και στη διαδικασία ενεργοποίησης αν όλα λειτουργήσουν σωστά θα 

ειδοποιηθείτε µε κατάλληλο µήνυµα από το σύστηµα. 

Σηµείωση: Ο χρήστης επισκέπτης έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήµατα του 

µαθήµατος που έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευόµενοι. Η διαφορά είναι ότι µπορεί να 

παρακολουθεί αλλά δεν µπορεί να συµµετέχει ενεργά στα διάφορα υποσυστήµατα του 

µαθήµατος. Για παράδειγµα δεν του επιτρέπεται να αποστέλλει εργασίες ή να συµµετέχει 

σε κουβέντα. Τέλος, δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα στοιχεία του προφίλ του. Μόλις 

λοιπόν, ενεργοποιήσετε το χρήστη επισκέπτη µπορείτε να ενηµερώσετε όλους όσους 

επιθυµείτε να έχουν πρόσβαση στο µάθηµά σας µε τα δικαιώµατα του συγκεκριµένου 

χρήστη για το όνοµα χρήστη (π.χ. guestDI200) και το συνθηµατικό του. 
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5.4.3 ∆ιαγραφή Χρήστη 

Για να διαγράψετε έναν χρήστη από τη λίστα χρηστών του µαθήµατος επιλέξτε το 

εικονίδιο διαγραφής  που βρίσκεται στην ίδια σειρά  µε το όνοµα του χρήστη που 

θέλετε να διαγράψετε. Ο χρήστης θα διαγραφεί από το µάθηµα (δεν θα µπορεί να το 

παρακολουθήσει), ωστόσο θα παραµείνει ο λογαριασµός του στην πλατφόρµα. 

 

Εικ.93  ∆ιαγραφή Χρήστη 

Σηµείωση:  Αν επιλέξετε το σύνδεσµο «∆ιαγραφή» για τον χρήστη επισκέπτη απλά 

απενεργοποιείτε το συγκεκριµένο χρήστη και για να τον επαναφέρετε δεν έχετε παρά να 

ακολουθήσετε την προαναφερθείσα διαδικασία ενεργοποίησης του χρήστη επισκέπτη. Να 

σηµειωθεί επίσης πως δεν µπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία των χρηστών πχ. το 

όνοµα ή τον κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία του κάθε λογαριασµού είναι προσωπικά και 

αλλάζουν αποκλειστικά από τον ίδιο το χρήστη. 

5.4.4 Προσθήκη δικαιώµατος διαχειριστή 

Μπορείτε να αποδώσετε την ιδιότητα του εκπαιδευτή σε ένα χρήστη επιλέγοντας το 

σύνδεσµο «Προσθήκη ∆ικαιώµατος» που βρίσκεται στη στήλη "Εκπαιδευτής" στην ίδια 

σειρά µε το όνοµα του χρήστη στον οποίο επιθυµείτε να αποδώσετε αυτή την ιδιότητα. Η 

απόδοση της ιδιότητας "Εκπαιδευτής" δεν δίνει στο χρήστη δικαιώµατα διαχείρισης, αλλά 

του επιτρέπει να είναι µέλος σε περισσότερες από µία "Οµάδες Χρηστών" (ο 

εκπαιδευόµενος µπορεί να είναι µέλος µόνο µιας οµάδας τη φορά). Αυτό µπορεί να φανεί 

πολύ χρήσιµο όταν δηµιουργείτε τις Οµάδες Χρηστών και ειδικότερα όταν προσπαθήσετε 

να αντιστοιχήσετε Οµάδα Χρηστών και Εκπαιδευτών. 

Επίσης µπορείτε να αποδώσετε δικαιώµατα διαχειριστή  σε ένα χρήστη επιλέγοντας το 

σύνδεσµο «Προσθήκη ∆ικαιώµατος» που βρίσκεται στη στήλη "∆ικαιώµατα ∆ιαχειριστή" 

στην ίδια σειρά µε το όνοµα του χρήστη στον οποίο επιθυµείτε να αποδώσετε αυτό το 

δικαίωµα. Η ενέργεια αυτή δίνει στο χρήστη τα ίδια δικαιώµατα στο συγκεκριµένο µάθηµα 

µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτή (προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή όλου του 

περιεχοµένου ή ακόµη και ολόκληρου του µαθήµατος). Επιλέγοντας τον σύνδεσµο 

«Κατάλογος χρηστών σε αρχείο Excel» µπορείτε να "κατεβάσετε" τοπικά τον πλήρη 

κατάλογο µε τους χρήστες του µαθήµατος σε µορφή αρχείου Excel. 
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66 ..   ΥΥ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   ππ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα ςς   

Η πλατφόρµα Open eClass ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα και 

διανέµεται ελεύθερα χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης και συντήρησης. Κάθε 

εγκατάσταση της πλατφόρµας υποστηρίζεται από τους τοπικούς διαχειριστές του 

ιδρύµατος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία της πλατφόρµας, καθώς και 

την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των εγγεγραµµένων χρηστών (εκπαιδευτών, 

εκπαιδευοµένων).  

 


