
Βήμα 1

για τη διαχείριση ενός μαθήματος
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Κάντε κλικ                                                     
στο σύνδεσμο κάποιου μαθήματος που 
υποστηρίζετε (Εκπαιδευτής)
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Βήμα 2

περιβάλλον διαχείρισης μαθήματος

Ενεργά 
εργαλεία

Ανενεργά 
εργαλεία

Εργαλεία 
διαχείρισης

στοιχεία 
μαθήματος

περιγραφή 
μαθήματος



Βήμα 3

ενεργοποίηση – απενεργοποίηση εργαλείων
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• Κάντε κλικ στο εργαλείο που επιθυμείτε
• Επιλέξτε δίπλα στο όνομα του εργαλείου,                                           

το σύνδεσμο για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

• Κάντε κλικ στην “Ενεργοποίηση Εργαλείων”
• Επιλέξτε & Μετακινήστε με τα βέλη

κάποιο εργαλείο στην επιθυμητή θέση, 
• Πατήστε “Υποβολή αλλαγών” για την 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση



Βήμα 4

στατιστικά μαθήματος

από την κατηγορία “Εργαλεία Διαχείρισης”
για το μάθημα  (μενού επιλογών αριστερά):
• επιλέξτε “Στατιστικά χρήσης”
• κάντε κλικ την κατηγορία στατιστικών :
o Στατιστικά Επισκεψιμότητας
o Προτίμηση Υποσυστημάτων 
o Επισκέψεις χρηστών στο μάθημα

• διαμορφώστε τα δικά σας κριτήρια για τη 
δημιουργία στατιστικών (φόρμα)

• πατήστε “Υποβολή”



Βήμα 5

Διαχείριση χρηστών

από την κατηγορία “Εργαλεία Διαχείρισης” για το μάθημα :
• επιλέξτε “Χρήστες”
• παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι χρήστες του μαθήματος                             

(εκπαιδευόμενοι,  εκπαιδευτές, διαχειριστές ή επισκέπτες)
• μπορείτε να διενεργήστε: 
o Προσθήκη (ενός χρήστη, πολλών χρηστών, χρήστη επισκέπτη)
o Διαγραφή χρήστη 
o Απόδοση/Αφαίρεση δικαιωμάτων (εκπαιδευτή ή διαχειριστή) σε χρήστη 
o Λήψη καταλόγου χρηστών σε αρχείο



Βήμα 6

διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού (πχ. έγγραφα)

Γενικές 
επιλογές

ενέργειες σε 
συγκεκριμένο 
αρχείο ή κατάλογο

επιλέξτε το υποσύστημα που επιθυμείτε να διαχειριστείτε πχ., “Εγγραφα”

από την οριζόντια  εργαλειοθήκη, επιλέξτε γενικές ενέργειες, όπως: 
o Ανέβασμα αρχείου στον εξυπηρετητή, 
o Δημιουργία καταλόγου, 
o Επισκόπηση αποθηκευτικού χώρου

από τη λίστα με τους καταλόγους και τα αρχεία που έχουν αναρτηθεί για το μάθημα,         
μπορείτε να διενεργήστε στον εκάστοτε κατάλογο ή αρχείο : 
o Διαγραφή
o Μετακίνηση σε άλλο κατάλογο
o Μετονομασία 
o Προσθήκη / Αλλαγή πληροφοριών, όπως: 

(Σχόλιο, Τίτλος, Κατηγορία, Θέμα, Περιγραφή, Συγγραφέας, Πνευματικά Δικαιώματα, Γλώσσα)
o Απόκρυψη ή Εμφάνιση στους εκπαιδευόμενους
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