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11 ..   ΕΕ ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα eClass, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Στόχος της είναι η παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου 

της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο ένα εναλλακτικό κανάλι 

πρόσβασης στη γνώση.  

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 

χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων.  

 

 
Εικ.1. Αρχική Σελίδα πλατφόρµας  eClass 

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

φοιτητή της πλατφόρµας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι 

δυνατότητες της πλατφόρµας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες εγγραφής στην 

πλατφόρµα καθώς και η δυνατότητες συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµατα (πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό υλικό, ενηµέρωση και επικοινωνία, ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών, 

συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και περιοχές συζητήσεων, επίλυση 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 σας στην πλατφόρµα µε τη ιδιότητα του φοιτητή, θα σας επιτρέψει να 

αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά 

µαθήµατα. Επιπλέον, θα µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µαθήµατα που απαιτούν 

εγγραφή, καθώς επίσης και σε κλειστά µαθήµατα, στα οποία θα σας καλέσει – εγγράψει ο 

καθηγητής του µαθήµατος. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασµό 

Φοιτητή. Για την απόκτηση του: 

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

Χρήστη" 

 

 Στη συνέχεια επιλέξτε:  

 

 

2 . 1  Περ ί π τωση  Α  

Αν η εγκατάσταση της πλατφόρµας eClass που χρησιµοποιείτε δεν υποστηρίζει τη 

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

και µέσω db, τότε από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας η επιλογή του συνδέσµου 

"Εγγραφή Φοιτητή" οδηγεί αυτόµατα:  

 στην "Αίτηση ∆ηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή" ή  

 στην "Εγγραφή Φοιτητή"  

Σηµείωση: Η εµφάνιση της φόρµας για αίτηση δηµιουργίας λογαριασµού ή της απ’ 

ευθείας εγγραφής (χωρίς την παρέµβαση – έγκριση του διαχειριστή) εξαρτάται την 

πολιτική που έχει ορίσει ο διαχειριστής στις ρυθµίσεις της πλατφόρµας. 
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2.1.1 Αίτηση δηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής έχει ορίσει πολιτική που δεν επιτρέπει την 

αυτόµατη εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρµα, τότε απαιτείται η υποβολή αίτησης για 

τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων του αιτούντος. Σε αυτή την περίπτωση: 

 Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο 

αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: 

(1) Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

(2) Το επιθυµητό όνοµα χρήστη. Πρόκειται για το όνοµα χρήστη 

(username) µε το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστηµα.  

Προσοχή: το username προτείνεται η χρήση Λατινικών 

Χαρακτήρων και να µην περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, παρά µόνο 

αριθµούς ή/και γράµµατα. 

(3) Σχόλια, στα οποία θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους 

οποίους επιθυµείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρµα ως φοιτητής. 

(4) Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε.  

 Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Αποστολή" 

 

Εικ.2. Αίτηση ∆ηµιουργίας Λογαριασµού Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) 

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 eClass. Αν στα στοιχεία που 

δηλώσατε δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια η ταυτότητα σας ή δεν αναφέρεται ο λόγος για 

τον οποίο κάνετε την αίτηση, τότε ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει µαζί σας στο e-mail ή 
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το τηλέφωνο που δηλώσατε προκειµένου να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και στη 

συνέχεια να προβεί στη δηµιουργία του λογαριασµού σας. 

2.1.2 Εγγραφή Φοιτητή (Αυτόµατη ∆ηµιουργία Λογαριασµού Φοιτητή) 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής έχει ορίσει πολιτική που επιτρέπει την αυτόµατη 

εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρµα, τότε µε τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής 

θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ο λογαριασµός σας (δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης). Σε 

αυτή την περίπτωση: 

 Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο 

αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: 

1. Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και Αριθµό Μητρώου Φοιτητή 

2. Το επιθυµητό όνοµα χρήστη (username) και το συνθηµατικό (password). 

Πρόκειται για το username & password µε το οποίο θα σας αναγνωρίζει 

το σύστηµα. Το password σας ζητείται να το πληκτρολογήσετε δύο (2) 

φορές για επιβεβαίωση 

Προσοχή: τόσο το username, όσο και το password προτείνεται η 

χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχουν ειδικούς 

χαρακτήρες, παρά µόνο αριθµούς ή/και γράµµατα. 

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

 Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Εγγραφή" 

 

Εικ.3. Εγγραφή Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) 
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Το σύστηµα θα ελέγξει τα στοιχεία σας και θα δηµιουργήσει αυτόµατα το προσωπικό 

σας Λογαριασµό Φοιτητή. Παράλληλα θα σας εισάγει στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο 

στην πλατφόρµα και θα σας επιτρέψει να εγγραφείτε στα ηλεκτρονικά µαθήµατα που 

επιθυµείτε.  

2 . 2  Περ ί π τωση  Β  

Αν η εγκατάσταση της πλατφόρµας eClass που χρησιµοποιείτε υποστηρίζει τη σύνδεση 

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

db,  τότε από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας η επιλογή του συνδέσµου "Εγγραφή 

Φοιτητή" οδηγεί στην επιλογή  εναλλακτικών τρόπων εγγραφής. 

 

Εικ.4. Επιλογή τρόπου εγγραφής χρήστη-Φοιτητή 

2.2.1 Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα  

Επιλέξετε τη «Εγγραφή χρήστη µέσω eClass» 

 Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο 

αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: 

 (1)  Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο, Τηλέφωνο και διεύθυνση 

  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

 (2) Το επιθυµητό όνοµα χρήστη. Πρόκειται για το όνοµα χρήστη (username) µε 

  το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστηµα.  

 Προσοχή: για το username προτείνεται η χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να 

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

 (3) Τα σχόλια στα οποία θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 

  επιθυµείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρµα. 

 (4) Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε.  

 Τέλος, πατήστε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Αποστολή" 
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Εικ.5. Αίτηση Εγγραφής Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) 

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 στην Πλατφόρµα eClass.  

Αν στα στοιχεία που δηλώσατε δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια η ταυτότητα σας ή ο 

λόγος για τον οποίο αιτείστε την εγγραφή σας ως φοιτητής, ο διαχειριστής θα 

επικοινωνήσει µαζί σας στο e-mail ή στο τηλέφωνο που δηλώσατε προκειµένου να λάβει 

τις απαραίτητες διευκρινίσεις και στη συνέχεια να προβεί στη δηµιουργία του λογαριασµού 

σας. 

2.2.2 Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών 

Αν έχετε λογαριασµό στην υπηρεσία καταλόγου του ιδρύµατος στο οποίο ανήκετε: 

 επιλέξτε: τον τρόπο εγγραφής: “Με χρήση Υπηρεσίας Καταλόγου”  

Στη οθόνη που θα ακολουθήσει: “Εγγραφή Φοιτητή µε χρήση LDAP”. 

 Πληκτρολογήστε: τα στοιχεία που σας ζητούνται. Πιο αναλυτικά:  

 (1) 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 eClass χρησιµοποιώντας 

  την e-mail διεύθυνσή σας και το υπάρχον συνθηµατικό.  

 (2) επιλέξτε από τη λίστα τον LDAP Server του Ιδρύµατος σας, και 

 (3) επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο ανήκετε 

 Τέλος, πατήστε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Εγγραφή" 
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Εικ.6. Εγγραφή Φοιτητή (µε πιστοποίηση εισόδου από Υπηρεσία Καταλόγου LDAP) 

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

τη συγκεκριµένη ενέργεια που πρόκειται να εκτελέσει (εγγραφή φοιτητή µε πιστοποίηση 

εισόδου από υπηρεσία καταλόγου χρηστών). 

 Τέλος, 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. 

2.2.3 Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση µέσω POP3 

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 «Εγγραφή».  

 

2.2.4 Εγγραφή Φοιτητή µε Πιστοποίηση µέσω άλλης βάσης δεδοµένων 

Αν έχετε λογαριασµό που φυλάσσεται σε κάποιο πίνακα κάποιας εξωτερικής βάσης 

µπορείτε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρµα και αυτό το λογαριασµό. Συµπληρώστε 

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

συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Εγγραφή». 
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33 ..   ΆΆ δδ εε ιι αα   εε ιι σσ όό δδ οο υυ   // αα ππ οο σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη   

Αφού λοιπόν αποκτήσετε λογαριασµό µε δικαιώµατα φοιτητή 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).  

 

Με τον τρόπο αυτό θα έχετε πρόσβαση ως χρήστης – φοιτητής σε όλες τις λειτουργίες 

της πλατφόρµας eClass, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

44 ..   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 προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να 

ελέγχετε τη συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας.  

 

Εικ.7.Χαρτοφυλάκιο χρήστη - φοιτητή 
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Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας µια σειρά από επιλογές που αφορούν την 

εγγραφή σε µάθηµα, τη διαµόρφωση του προφίλ σας, το προσωπικό σας ηµερολόγιο 

µαθηµάτων, τις ανακοινώσεις κλπ, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Στην δεξιά στήλη, θα βρείτε µια λίστα µε τα µαθήµατα που παρακολουθείτε εφόσον 

βέβαια έχετε εγγραφεί σε κάποια από αυτά. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή «Απεγγραφή» η 

οποία σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη λίστα το µάθηµα που δεν θέλετε πλέον να 

παρακολουθείτε. Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός µαθήµατος από τη λίστα 

εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - φοιτητή. 

 

4 . 1  Αλλαγή  τ ο υ  προφ ί λ  µου  

Επιλέξτε «Αλλαγή του προφίλ µου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας 

χαρτοφυλάκιο, και αλλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως, το όνοµα χρήστη, το 

συνθηµατικό σας, τη διεύθυνσή e-mail ή τον αριθµό µητρώου σας κλπ. 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».  

Παράλληλα στο κάτω µέρος της οθόνης κάτω από τα πεδία µε τα προσωπικά σας 

στοιχεία, εµφανίζονται επίσης οι 10 τελευταίες επισκέψεις σας στην πλατφόρµα eClass.  

 

 
Εικ.8. 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. 
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4.1.1 ∆ιαγραφή Λογαριασµού 

Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασµού σας από την 

πλατφόρµα. Ωστόσο για να  διαγραφείτε πρέπει πρώτα τα απεγγραφείτε από όλα τα 

µαθήµατα που παρακολουθείτε και στην συνέχεια να επιλέξετε το σύνδεσµο «∆ιαγραφή 

Λογαριασµού» στο πάνω µέρος της οθόνης. Πριν διαγραφεί ο λογαριασµός σας θα σας 

ζητηθεί επιβεβαίωση. 

4.1.2 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».  

 

4 . 2  Εγ γραφή  σ ε  µάθηµα  

 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. 

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

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

που επιθυµείτε εισέρχεστε στο χώρο του µαθήµατος µε δικαιώµατα χρήστη – φοιτητή. 
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Εικ.9. Λίστα µαθηµάτων 

4 . 3  Το  Ηµ ε ρ ο λό γ ι ο  µου   

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. 

Με το τρόπο αυτό µπορείτε να οργανώσετε καλύτερα το 

πρόγραµµά σας.  

 
Εικ.10. Ηµερολόγιο 
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4 . 4  Ο ι  Ανακο ι νώσ ε ι ς  µου   

Επιλέγοντας «Οι Ανακοινώσεις µου» στην αριστερή στήλη 

στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, µπορείτε να δείτε τις 

ανακοινώσεις που έχουν δηµοσιευθεί στα µαθήµατά που 

παρακολουθείτε. Με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα 

άµεσης ενηµέρωσης για όλα τα µαθήµατα που βρίσκονται στο 

προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειάζεται να ελέγξετε 

καθένα ξεχωριστά.  

 

4 . 5  Ανα ζή τ ηση  

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 καθηγητή ή τον κωδικό του µαθήµατος. Σηµειώστε 

ότι η αναζήτηση θα γίνει µόνο στα µαθήµατα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση (δηλαδή 

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

 Επιπλέον µπορείτε να εκτέλεσετε µια απλή αναζήτηση πληκτρολογώντας το 

κείµενο που επιθυµείτε και κάνοντας κλικ στο «ΟΚ». 

 Επίσης, 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 στο οποίο βρίσκεστε. 

 

4 . 6  Έξοδο ς   

Τέλος, αφού ολοκληρώσετε την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών σας µαθηµάτων 

µπορείτε να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρµα 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.  

55 ..   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 eClass. Κάθε 

µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα η οποία ενσωµατώνει µια σειρά από 

υποσυστήµατα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια αρθρωτή δοµή, η οποία 
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οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Ειδικότερα, η οθόνη του 

µαθήµατος για τον χρήστη – φοιτητή έχει την παρακάτω µορφή. (βλ. Εικ.11) 

 
Εικ.11  Αρχική σελίδα µαθήµατος 

Η αρχική οθόνη του ηλεκτρονικού µαθήµατος απαρτίζεται από 3 κύριες ενότητες. Στην 

κορυφή της οθόνης υπάρχει ο χώρος ταυτότητας του ηλεκτρονικού µαθήµατος όπου 

αναφέρονται βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, υπεύθυνος καθηγητής, τµήµα, κλπ). 

∆ίπλα στο όνοµα του υπεύθυνου καθηγητή υπάρχει η επιλογή «email», η οποία επιτρέπει 

στους εγγεγραµµένους χρήστες – φοιτητές, που έχουν ορίσει email διεύθυνση στο προφίλ 

τους, να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τον υπεύθυνο καθηγητή του 

µαθήµατος. Ακριβώς από κάτω υπάρχει χώρος για το εισαγωγικό κείµενο περιγραφής του 

µαθήµατος. Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει όλα τα ενεργά υποσυστήµατα του 

ηλεκτρονικού µαθήµατος τα οποία θα περιγράψουµε στη συνέχεια αναλυτικά.  

 

5 . 1  Περ ι γ ραφή  τ ο υ  µαθήµα τ ο ς   

Αν ο υπεύθυνος καθηγητής δηµιουργήσει την περιγραφή του µαθήµατος, τότε στο 

υποσύστηµα αυτό θα µπορείτε να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την 

ταυτότητα το µαθήµατος, τους στόχους και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, τον τρόπο 

αξιολόγησης και εξέτασης, το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ο υπεύθυνος καθηγητής κρίνει σηµαντικό.  
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Εικ.12 Περιγραφή µαθήµατος 

5 . 2  Α τ ζ έ ν τ α   

Το υποσύστηµα Ατζέντα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε µε χρονολογική σειρά τα 

γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). Η 

επιλογή που έχετε είναι να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα γεγονότα 

(πρόσφατο - παλαιότερο), κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο "Αντιστροφή σειράς παρουσίασης" 

πάνω δεξιά.  

Παράλληλα, τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην Ατζέντα µπορεί να περιέχουν 

υπερσυνδέσµους από τους οποίους µπορείτε, κάνοντας κλικ, να µεταφερθείτε στο 

συνδεδεµένο περιεχόµενο.  

 
 

Εικ.13 Ατζέντα 

5 . 3  Έγγραφα   

Τα Έγγραφα αποτελούν το χώρο όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται 

το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος. Στο υποσύστηµα αυτό µπορείτε να βρείτε 

διαθέσιµα κείµενα, σηµειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράµµατα, κλπ που αφορούν το 

µάθηµα µέσα από ένα σύστηµα καταλόγων και υποκαταλόγων. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις 
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του καθηγητή, µπορεί τα διαθέσιµα αρχεία, να είναι οµαδοποιηµένα σε καταλόγους. 

Χρησιµοποιήστε αυτό το εργαλείο, σαν ένα κλασικό διαχειριστή αρχείων. 

 

Εικ.14. Έγγραφα 

• Για να «ανοίξετε» ένα κάντε κλικ στο στον τίτλο του αρχείου. 

• Για να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο τοπικό σας 

µηχάνηµα, κάντε κλικ στην δισκέτα που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του 

αρχείου. Επιλέξτε "Αποθήκευση" δώστε ένα όνοµα στο αρχείο και 

πληκτρολογήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί. Η µεταφορά θα 

αρχίσει αµέσως µετά. 

Είναι πιθανόν να υπάρχει ένα επεξηγηµατικό κείµενο (σχόλιο), κάτω από το όνοµα του 

αρχείου, έτσι ώστε να µπορείτε να διαπιστώσετε το περιεχόµενό του χωρίς να χρειάζεται 

να το ανοίξετε πρώτα. 

 

5 . 4  Ανακο ι νώσ ε ι ς   

Το υποσύστηµα Ανακοινώσεις επιτρέπει την ενηµέρωση των εγγεγραµµένων χρηστών 

σε θέµατα που αφορούν το συγκεκριµένο µάθηµα. Παράλληλα επιτρέπει στους 

υπεύθυνους καθηγητές του µαθήµατος να στέλνουν τις ανακοινώσεις µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, στους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα. Βασική προϋπόθεση 

για να λαµβάνετε τα ενηµερωτικά µηνύµατα είναι να έχετε ορίσει σωστή διεύθυνση e-mail 

στο προφίλ σας. ("Αλλαγή του Προφίλ µου" στο χαρτοφυλάκιο χρήστη). 

 
Εικ.15. Ανακοινώσεις 

5 . 5  Περ ι ο χή  Συ ζη τ ήσ εων  

Η περιοχή συζητήσεων αποτελεί ένα υποσύστηµα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόµενου. Η πλατφόρµα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας περιοχών συζητήσεων 
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επιτρέποντας τη συµµετοχή σε όλους τους εγγεγραµµένους στο µάθηµα χρήστες 

(καθηγητές και φοιτητές).  

 
Εικ.16. Περιοχές Συζητήσεων 

Επιπλέον µπορείτε να δείτε την τελευταία προσθήκη σε κάθε θέµα συζητήσεων, το 

πλήθος των θεµάτων συζητήσεων και των αριθµό των µηνυµάτων. Κάνοντας κλικ σε ένα 

θέµα συζήτησης µπορείτε να συµµετέχετε στις θεµατικές ενότητες που περιέχει. 

 

Εικ.17 Περιοχές Συζητήσεων2 

Ειδικότερα µπορείτε να δείτε όλα τα θέµατα προς συζήτηση, να δείτε τον αποστολέα του 

θέµατος, την ηµεροµηνία αποστολής, τις απαντήσεις που έχουν σταλεί για το 

συγκεκριµένο θέµα, καθώς και πόσες φορές διαβάστηκε το θέµα και πότε µπήκε η 

τελευταία απάντηση. Για να διαβάσετε τα µηνύµατα σε ένα θέµα, κάντε κλικ στο όνοµα 

του θέµατος. Με αυτό τον τρόπο θα δείτε τα περιεχόµενα του θέµατος. Τα µηνύµατα 

διαβάζονται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή τα πιο πρόσφατα είναι στο κάτω µέρος της 

σελίδας. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν ορισµένες επιλογές. 

Για να στείλετε απάντηση επιλέξτε τον σύνδεσµο "Απάντηση" 
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Εικ.18. Απάντηση σε ένα θέµα συζήτησης  

Πληκτρολογήστε το µήνυµά σας µέσα στο πλαίσιο κειµένου και κατόπιν κάντε κλικ στο 

"Υποβολή" για να στείλετε το µήνυµα σας ή κάντε κλικ στο "Ακύρωση Αποστολής" αν δεν 

θέλετε να το στείλετε. 

Αν θέλετε να ξεκινήσετε µια καινούρια συζήτηση, τότε κάντε κλικ στο σύνδεσµο "Νέο 

θέµα". 

Πληκτρολογήστε το θέµα συζήτησης και το µήνυµα στα αντίστοιχα πλαίσια κειµένου. 

Αν κάνετε κάποιο λάθος τότε θα σας παρουσιαστεί ένα µήνυµα λάθους. Μερικές φορές 

είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο επιστροφής του browser σας για να 

διώξετε το µήνυµα λάθους. 

 
Εικ.19. Υποβολή νέου θέµατος 
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Αν ο καθηγητής του µαθήµατος, σας έχει συµπεριλάβει σε µια οµάδα (βλ. Οµάδες), 

είναι πιθανόν ότι υπάρχει ένας κατάλογος µε τις συζητήσεις των οµάδων. Αυτές οι 

συζητήσεις µπορεί να είναι κλειστές, ανάλογα µε την απόφαση του καθηγητή. ∆ίπλα στις 

συζητήσεις της οµάδας σας, οι λέξεις ("Η οµάδα µου") θα εµφανιστεί. Αν οι οµάδες είναι 

κλειστές, µπορείτε να κάνετε κλικ µόνο στις συζητήσεις της οµάδας που ανήκετε. 

5 . 6  Σύνδ εσµο ι   

Το υποσύστηµα Σύνδεσµοι σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιµες πηγές από 

το ∆ιαδίκτυο οµαδοποιηµένες σε κατηγορίες που αφορούν το µάθηµα. Οι σύνδεσµοι αυτοί 

έχουν επιλεχτεί από τον υπεύθυνο καθηγητή του µαθήµατος. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει 

έναν τίτλο, µια περιγραφή, µε επιπλέον πληροφορίες. 

 
Εικ.20. Σύνδεσµοι 

Οι σύνδεσµοι που έχει επιλέξει ο καθηγητής µπορεί να είναι οµαδοποιηµένοι σε 

κατηγορίες. Υπάρχει η επιλογή "Εµφάνιση" αν θέλετε να εµφανιστούν οι σύνδεσµοι που 

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

5 . 7  Εργασ ί ε ς  Μαθήµα τ ο ς   

Το υποσύστηµα Εργασίες Μαθήµατος είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο του 

ηλεκτρονικού µαθήµατος µιας και επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και βαθµολόγηση 

των εργασιών του µαθήµατος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραµµένους 

χρήστες - φοιτητές να ανεβάσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα τις εργασίες τους µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο καθηγητής τις βαθµολογήσει να δουν 

το βαθµό τους.  

Επιλέγοντας το υποσύστηµα "Εργασίες Μαθήµατος" µπορείτε : 

• Να δείτε τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί από το υπεύθυνο καθηγητή 

• Την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των εργασιών 

• Τη βαθµολογία της εργασίας σας εφόσον έχει βαθµολογηθεί από τον καθηγητή 
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Εικ.21. Εργασίες Φοιτητών 

Κάνοντας κλικ στον τίτλο της εργασίας µπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες για την 

εργασία όπως: 

 

Εικ.22. Πληροφορίες εργασίας 

• Τον τίτλο και την περιγραφή της εργασίας 

• Την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της εργασίας 

• Τον τύπο της εργασίας, αν είναι ατοµική ή οµαδική 

Μπορείτε να ανεβάσετε την εργασία σας, µεταφορτώνοντας (upload) ένα αρχείο από 

τον υπολογιστή σας στην πλατφόρµα. Ειδικότερα: 

 

Εικ.23.Αποστολή εργασίας 

• Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Browse", πλοηγηθείτε στο τοπικό σας 

δίσκο και επιλέξτε το αρχείο που επιθυµείτε να µεταφορτώσετε 

• Πληκτρολογήστε αν επιθυµείτε µια περιγραφή για την εργασία σας 

• Κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη "Αποστολή εργασίας" 

Η διαδικασία µεταφόρτωσης ξεκινάει και σε λίγο θα είστε σε θέση να δείτε το αρχείο 

της εργασίας σας στον κατάλογο των εργασιών που έχουν υποβληθεί. 
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Σηµείωση: ∆εν µπορείτε να διαγράψετε αρχεία τα οποία έχετε ανεβάσει αλλά µπορείτε 

να ανεβάσετε τροποποιηµένες εκδόσεις της εργασίας σας αντικαθιστώντας τις παλαιότερες 

µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής τους. Αν η ηµεροµηνία υποβολής της 

εργασίας έχει περάσει τότε αυτόµατα η πλατφόρµα απενεργοποιεί τη δυνατότητα 

υποβολής εργασίας. 

 

5 . 8  Οµάδ ε ς  Χρησ τών   

Ένα άλλο υποσύστηµα που επιτρέπει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάµεσα 

στους εκπαιδευόµενους είναι οι 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. Αν ο 

υπεύθυνος καθηγητής έχει ορίσει οµάδες χρηστών τότε επιλέγοντας το σχετικό 

υποσύστηµα µπορείτε τα δείτε : 

 
Εικ.24. Οµάδες Χρηστών 

• Τις οµάδες χρηστών που έχουν δηµιουργηθεί από τον καθηγητή 

• Πόσα άτοµα είναι εγγεγραµµένα στην κάθε οµάδα 

• Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός ατόµων που µπορούν να κάνουν εγγραφή στην 

κάθε οµάδα  

• Αν ανήκετε σε µια οµάδα δίπλα στο όνοµα της οµάδας θα υπάρχει η ένδειξη "η 

οµάδα µου" 

Αν δίπλα στα ονόµατα των οµάδων υπάρχει η ένδειξη "Εγγραφή" τότε οι οµάδες αυτές 

δεν είναι συµπληρωµένες και µπορείτε να κάνετε εγγραφή. Αν δεν είστε εγγεγραµµένος 

σε κάποια οµάδα για να συµµετάσχετε σε αυτή εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί : 

• κάντε κλικ στην ένδειξη "Εγγραφή" δίπλα στο όνοµα της οµάδας στην οποία 

επιθυµείτε να συµµετάσχετε 

• Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Πρoσθέστε µε στην οµάδα" 

• Αµέσως µετά θα σας ενηµερώσει ότι είστε µέλος της οµάδας 
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Εικ.25. Προσθήκη χρήστη σε  µια οµάδα χρηστών - 1 

 
Εικ.26. Προσθήκη χρήστη σε  µια οµάδα χρηστών - 2 

Από την στιγµή που είστε µέλος µιας οµάδας, σας παρέχετε ένας κοινόχρηστος χώρος 

εγγράφων για να µοιράζεστε αρχεία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας καθώς κι ένας  

χώρος συζητήσεων της οµάδας. Ο χώρος των αρχείων σας επιτρέπει να µεταφορτώνετε, 

να µετονοµάζετε, να διαγράφετε και να µετακινείτε αρχεία, να δηµιουργείτε καταλόγους 

και υποκαταλόγους ώστε να οµαδοποιείτε καλύτερα τα αρχεία σας.  

5.8.1 Οµαδική εργασία 

Από τον κοινόχρηστο αυτό χώρο µπορείτε να ανεβάζετε τις οµαδικές εργασίες του 

µαθήµατος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή "∆ηµοσίευση" και 

συµπληρώστε προσεκτικά όλα τα πεδία. 
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Εικ.27. Οµαδική Εργασία 

5 . 9  Ασκήσ ε ι ς   

Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει ένα µηχανισµό διαχείρισης Ασκήσεων 

Αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευόµενους, τι οποίες έχει δηµιουργήσει ο υπεύθυνος 

καθηγητής του µαθήµατος. Βασικός στόχος είναι οι εξάσκηση των φοιτητών στην ύλη του 

µαθήµατος. Σε κάποιες ασκήσεις µπορεί να υπάρχει επιπλέον χρονικός περιορισµός ή 

περιορισµός στον αριθµό συµµετοχών. 

 

Εικ.28. Ασκήσεις 

Ειδικότερα, για να επιλύσετε µια άσκηση αυτοαξιολόγησης επιλέξτε αυτή που 

επιθυµείτε, κάνοντας κλικ στο όνοµά της. Αυτόµατα εµφανίζονται οι ερωτήσεις είτε σε 

µορφή πολλαπλών επιλογών είτε σε κάποια άλλη µορφή ανάλογα µε την επιλογή του 

υπεύθυνου καθηγητή. 

 
Εικ.29. Άσκηση Πολλαπλής Επιλογής 

Στην περίπτωση πολλαπλών επιλογών, επιλέγετε την απάντηση που θεωρείτε σωστή, 

κάνοντας κλικ στο κουτί επιλογής που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή σας.  

Στην περίπτωση συµπληρώµατος κενών, πληκτρολογείτε την απάντηση που θεωρείτε 

σωστή στο κενό και στην περίπτωση ερωτήσεων ταιριάσµατος επιλέγετε τις σωστές 

απαντήσεις από τις λίστες επιλογών. Όταν απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην 

"Επικύρωση" και περιµένετε τη σελίδα των αποτελεσµάτων. 

Στην σελίδα αποτελεσµάτων εµφανίζονται οι σωστές και οι λάθος απαντήσεις που έχετε 

δώσει σε κάθε ερώτηση καθώς και η τελική βαθµολογία σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στα 

περιεχόµενα του µαθήµατος από την µπάρα πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας. Να 
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σηµειωθεί πως µπορείτε να επιλύσετε µια άσκηση αυτοαξιολόγησης όσες φορές επιθυµείτε 

ενώ ο υπεύθυνος καθηγητής δεν ενηµερώνεται για τις επιδόσεις σας. 

 

Εικ.30.  Άσκηση Συµπληρώµατος κενών 

 

Εικ.31.  Άσκηση Ταιριάσµατος  

Όταν απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην "Επικύρωση" και περιµένετε τη 

σελίδα των αποτελεσµάτων. 
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Εικ.32. Αποτελέσµατα  Άσκησης 

5 . 1 0  Β ί ν τ ε ο  

Πρόκειται για ένα υποσύστηµα διάθεσης οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Υπάρχουν αρχεία βίντεο και σύνδεσµοι σε εξωτερικά αρχεία βίντεο που βρίσκονται 

αποθηκευµένα σε ένα Video On Demand (VOD) Server.  

 
Εικ.33. Βίντεο 

Στην επιλογή αυτή θα βρείτε αρχεία βίντεο (τύπου mpeg, avi κ.λπ.) που αφορούν το 

µάθηµα κι έχει ανεβάσει στην πλατφόρµα ο υπεύθυνος καθηγητής.  Επιλέγετε, κάνοντας 

κλικ στο όνοµα του αρχείου, το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.  

Αντίστοιχα, για να δείτε το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται 

αποθηκευµένο σε εξωτερικούς εξυπηρετητές αποθήκευσης βίντεο (VOD server), κάντε 

κλικ στον σύνδεσµο που δηλώνει τον αριθµό των συνδέσµων σε εξωτερικά αρχεία βίντεο. 

Με την επιλογή αυτή θα εµφανιστεί η λίστα µε τους συνδέσµους προς το 

οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν το µάθηµα, το οποίο βρίσκεται 

αποθηκευµένο σε εξωτερικούς εξυπηρετητές, κι έχει προστεθεί από τον υπεύθυνο 
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καθηγητή. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει έναν τίτλο και µια σύντοµη περιγραφή. Για να 

παρακολουθήσετε ένα βίντεο, απλά κάντε κλικ στον τίτλο του συνδέσµου. 

5 . 1 1  Χώρο ς  Αν τ α λ λα γή ς  Αρχ ε ίων  

Ο Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής αρχείων µεταξύ των 

φοιτητών και του υπεύθυνου Μπορείτε να ανταλλάξετε οποιοδήποτε τύπο αρχείων 

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

σύνδεσµο «Ανέβασµα αρχείου».    

Για να στείλετε ένα αρχείο στον καθηγητή του µαθήµατος, αρχικά επιλέξτε το αρχείο 

στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το πλήκτρο "Browse" και προαιρετικά µπορείτε να 

πληκτρολογήστε µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια επιλέξτε από τον κατάλογο των 

καθηγητών του µαθήµατος τον παραλήπτη του αρχείου και κάντε κλικ στο πλήκτρο 

"Αποστολή". Αν θέλετε το αρχείο να σταλεί σε περισσότερους από έναν καθηγητές 

(εφόσον υπάρχουν), επιλέξτε τους επιθυµητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ µε το ποντίκι 

σας στο όνοµά του καθενός κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο CTRL (Control) 

 

Εικ.34. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων 

Για να στείλετε ένα αρχείο στον καθηγητή του µαθήµατος, αρχικά επιλέξτε το αρχείο 

στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το πλήκτρο "Browse" και προαιρετικά µπορείτε να 

πληκτρολογήστε µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια επιλέξτε από τον κατάλογο των 

καθηγητών του µαθήµατος τον παραλήπτη του αρχείου και κάντε κλικ στο πλήκτρο 

"Αποστολή". Αν θέλετε το αρχείο να σταλεί σε περισσότερους από έναν καθηγητές 

(εφόσον υπάρχουν), επιλέξτε τους επιθυµητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ µε το ποντίκι 

σας στο όνοµά του καθενός κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο CTRL (Control)  
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Το υποσύστηµα περιλαµβάνει δύο κατάλογους Ανταλλαγής Αρχείων. Στον κατάλογο 

Εισερχόµενα Αρχεία εµφανίζονται τα αρχεία που έχετε παραλάβει από τον καθηγητή του 

µαθήµατος, µε κάποιες επιπλέον πληροφορίες που αφορούν το αρχείο, όπως το όνοµα 

του χρήστη, το µέγεθος του αρχείου και την ηµεροµηνία που το έστειλε. Στον κατάλογο 

Απεσταλµένα Αρχεία εµφανίζονται τα αρχεία που έχετε στείλει στον καθηγητή του 

µαθήµατος 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. 

5 . 1 2  Ερωτηµα τ ο λό γ ι α  

Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα συµµετοχής σε δύο (2) διαφορετικού τύπου 

ερωτηµατολογίων: 

1. Έρευνας Μαθησιακού Προφίλ, 

2. ∆ηµοσκόπησης 

Για την συµµετοχή σε οποιουδήποτε τύπου ερωτηµατολογίου αρκεί να επιλέξετε τον 

σύνδεσµο «Συµµετοχή». 

 

Εικ.35. Κεντρική Οθόνη Ερωτηµατολογίων 

Όταν επιλέξετε κάποια έρευνα επιλέξτε την απάντηση που επιθυµείτε µαρκάροντας το 

κουτί επιλογής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο µε την ένδειξη «Συνέχεια». 
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Εικ.36. Συµµετοχή σε Έρευνα Μαθησιακού Προφίλ 

 

Εικ.37. Συµµετοχή σε ∆ηµοσκόπηση 

 Όταν έχετε ήδη συµµετάσχει σε κάποια έρευνα ή δηµοσκόπηση δεν µπορείτε να 

ξανασυµµετάσχετε και εµφανίζεται η ένδειξη «Έχετε ήδη συµµετάσχει» 

 

 

5 . 1 3  Τηλ εσυν ερ γασ ί α  

Το υποσύστηµα «Τηλεσυνεργασία» (conference) περιλαµβάνει τρεις λειτουργικότητες: 

• λειτουργικότητα τηλεδιασκέψεων 

• λειτουργικότητα  µετάδοσης βίντεο 

• λειτουργικότητα παρουσίασης 

• λειτουργικότητα ανταλλαγής µηνυµάτων 
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5.13.1 Λειτουργικότητα Τηλεδιασκέψεων 

 

Απαιτήσεις σε Εξοπλισµό και Λογισµικό 

Οι απαιτήσεις για τους τελικούς χρήστες (εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι) της 

λειτουργικότητας τηλεδιασκέψεων είναι: 

Σε εξοπλισµό 

• απαραίτητα η ύπαρξη ηχείων και µικροφώνου για τη λήψη και τη µετάδοση 

ήχου (συµµετοχή στην τηλεδιάσκεψη) 

• προαιρετική η ύπαρξη κάµερας, µόνο για τη µετάδοση εικόνας 

 

Σε λογισµικό  

• η ύπαρξη του NetMeeting στην τελευταία του έκδοση 3.0.1 στον προσωπικό 

υπολογιστή, πράγµα που συµβαίνει αυτόµατα σε υπολογιστές µε λειτουργικό 

σύστηµα WinXP, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε 

Win2000,Win98,WinNT κ.λ.π. 

• η χρήση αποκλειστικά του Microsoft Internet Explorer, λόγω θέµατος 

συµβατότητας µε το NM ActiveX Control 

• η χρήση λειτουργικού συστήµατος Windows, λόγω της συµβατότητας µε τον 

Internet Explorer και το NM ActiveX Control 

Εναλλακτικές για άλλα λειτουργικά συστήµατα είναι όλες οι λύσεις για H.323 

τηλεδιασκέψεις (Ekiga για Linux, XMeeting για Mac), αλλά οι χρήστες αυτοί χάνουν τη 

δυνατότητα ενεργοποίησης του λογισµικού τηλεδιάσκεψης µέσα από τις ιστοσελίδες της 

πλατφόρµας eClass και θα πρέπει να δοθούν ειδικές οδηγίες σε αυτούς για την κλήση 

των τηλεδιασκέψεων που τους αφορούν, ανάλογα µε τα µαθήµατα στα οποία έχουν 

εγγραφεί.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαφορετικοί H.323 clients καλούν µε διαφορετικό τρόπο το MCU, 

ζητώντας τη σύνδεση σε συγκεκριµένο εικονικό δωµάτιο, οπότε δεν µπορούν να δοθούν 

γενικές οδηγίες για κάτι τέτοιο. Απαιτούνται δοκιµές για την κάθε περίπτωση H.323 

client και MCU εξυπηρετητή. 

Ρυθµίσεις Λογισµικού σε Συµµετέχοντες  

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις ειδικά για τη λειτουργικότητα των τηλεδιασκέψεων, 

ο µέσος τελικός χρήστης της πλατφόρµας πρέπει να έχει στον υπολογιστή του 

λειτουργικό Windows, να χρησιµοποιεί τον Internet Explorer σαν browser και να έχει 

εγκατεστηµένο το NetMeeting στην τελευταία του έκδοση.  
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Οι ρυθµίσεις που πρέπει να κάνει ο κάθε τελικός χρήστης του NetMeeting θα γίνουν 

µόνο πριν από την πρώτη χρήση του NetMeeting και δεν απαιτείται τροποποίηση ξανά. 

Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν τη χρήση του gatekeeper του φορέα, όπως θα στηθεί µαζί 

µε το OpenMCU στο ίδιο µηχάνηµα. Συγκεκριµένα, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να 

ρυθµίσουν την επιλογή "Advanced Calling" για ενεργοποίηση της χρήσης του 

Gatekeeper. Ξεκινώντας από τις επιλογές:  

 

Εικ.5 Ρύθµιση επιλογών NetMeeting 

στην “Advanced Calling” επιλογή: 

 

Εικ.38 Κουµπί Advanced Calling 

θα δείτε πιθανά το παράθυρο µε απενεργοποιηµένη τη χρήση του gatekeeper: 

 

Εικ.39 Έλεγχος επιλογών Advanced Calling 
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Προχωρήστε σε ενεργοποίηση του gatekeeper µε συµπλήρωση της διεύθυνσης του 

gatekeeper του φορέα σας, όπως οι διαχειριστές σας προτείνουν και όχι απαραίτητα 

όπως βλέπετε στο παρακάτω παράδειγµα. Επίσης, συµπληρώστε την e-mail διεύθυνσή 

σας µε την οποία θα σας γνωρίζει πλέον ο gatekeeper: 

 

Μετά από αυτή τη ρύθµιση, ο χρήστης µπορεί να κλείσει το NetMeeting, χωρίς να 

χρειαστεί να ρυθµίσει ξανά οτιδήποτε άλλο εκεί.  

Κατά την λειτουργία της τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρµα eClass, ο χρήστης δεν 

θα βλέπει καθόλου την εφαρµογή NetMeeting να ανοίγει, καθώς θα χρησιµοποιείται το 

ActiveX Control της µέσα από τις ιστοσελίδες, ενώ θα χρησιµοποιούνται οι προ-

αποθηκευµένες στο NetMeeting ρυθµίσεις του gatekeeper, όπως υποδείξαµε παραπάνω. 

Η κλήση γίνεται από το NM προς το MCU µε τη χρήση της IP διεύθυνσης του 

εξυπηρετητή, η οποία δηλώνεται από τον διαχειριστή της πλατφόρµας eClass κατά την 

εγκατάστασή της. Μόλις ο χρήστης εισέλθει στο υποσύστηµα Κουβέντα, η κλήση προς το 

MCU ξεκινάει αυτόµατα. 

Ειδικά κάτω από τις τελευταίες ενηµερωµένες εκδόσεις των WinXP, η Microsoft έχει 

προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, που αναγκάζει το χρήστη να αποδεχθεί την 

προσπάθεια κλήσης από την JavaScript του NetMeeting ActiveX Control και έτσι ο 

χρήστης θα δει ένα παράθυρο του NetMeeting που τον ειδοποιεί για την επικείµενη 

κλήση και τη σύνδεσή του µε την τηλεδιάσκεψη του µαθήµατος, στη συγκεκριµένη 

περίπτωση στο µάθηµα TMA107 και στον MCU server rts.grnet.gr: 
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Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κουµπιά σε αυτό το παράθυρο δεν ανταποκρίνονται 

(πιθανώς λόγω bug στα WindowsXP) και χρειάζεται ο χρήστης να ενεργοποιήσει κάποια 

άλλη εφαρµογή (click σε άλλο παράθυρο) και να επιστρέψει αµέσως µετά σε αυτό το 

διάλογο, όπου τα κουµπιά έχουν πλέον ενεργοποιηθεί. Μετά την αποδοχή του µε OK, 

στον browser του θα εµφανιστεί η σελίδα µε το παράθυρο της τηλεδιάσκεψης: 

 

Προαιρετικά, ο χρήστης µπορεί ανοίγει και το NetMeeting του, ώστε να έχει καλύτερο 

έλεγχο κάποιων επιλογών που δεν του δίνονται µέσα από το ActiveX Control, όπως η 

χρήση του “Audio Tuning Wizard” και η εµφάνιση του ονόµατος του άλλου µέρους της 

τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση, στο παράθυρο του NetMeeting του, αν το έχει 

ανοιχτό, θα δει το πλήρες περιβάλλον τηλεδιάσκεψης µε όλες τις επιλογές: 

 

Καλή πρακτική για την αποφυγή προβληµάτων κατά την διεξαγωγή των 

τηλεδιασκέψεων είναι η χρήση του "Audio Tuning Wizard" σε φάση προετοιµασίας για 

την τηλεδιάσκεψη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη στο µενού "Tools" του NM:  
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Εικ.40 Εκκίνηση Audio Tuning Wizard 

και επιτρέπει στον χρήστη να επιβεβαιώσει µε απλό τρόπο την καλή λειτουργία των 

ηχείων (για να λαµβάνει τον ήχο των υπολοίπων). Πατήστε το κουµπί “Test” και 

βεβαιωθείτε ότι ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο δοκιµής από τα ηχεία σας: 

 

Εικ.41 Έλεγχος Έντασης Ηχείων 

και του µικροφώνου του (για να µπορεί να παίρνει και ο ίδιος τον λόγο). Βεβαιωθείτε 

ότι η µπάρα της έντασης του µικροφώνου παίζει καθώς µιλάτε µέσα στο µικρόφωνό σας: 

 

Εικ.42 Έλεγχος Έντασης Μικροφώνου 
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Αν κάποιο από τα δύο αυτά βήµατα δεν είναι επιτυχές, υπάρχει πρόβληµα µε τα ηχεία 

σας ή το µικρόφωνό σας, το οποίο είναι απαραίτητο να λύσετε πριν να επιχειρήσετε τη 

σύνδεση µε την τηλεδιάσκεψη. 

Τηλεδιάσκεψη  

Ειδικά για τη λειτουργία τηλεδιάσκεψης, ο εκπαιδευόµενος θα αποκτήσει τη 

δυνατότητα µέσα από τις ιστοσελίδες του υποσυστήµατος εφόσον το έχει ενεργοποιήσει 

ο εκπαιδευτής µε την επιλογή του κατά την είσοδό του στο υποσύστηµα «Κουβέντα». Η 

κλήση σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη γίνεται αυτόµατα µε την είσοδο του εκπαιδευόµενου 

στο υποσύστηµα «Κουβέντα», εφόσον έχει ρυθµιστεί σωστά την πρώτη φορά το 

NetMeeting για χρήση του gatekeeper, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το κάθε µάθηµα 

της πλατφόρµας διαθέτει το δικό του "εικονικό δωµάτιο τηλεδιάσκεψης", στο οποίο 

βρίσκονται συνδεδεµένοι όλοι οι συµµετέχοντες. Καλή πρακτική είναι η διατήρηση 

κλειστού µικροφώνου (muting) µέχρι την ανάγκη επαφής µε τον εκπαιδευτή, ώστε 

θόρυβοι ή οµιλίες να µην µεταδίδονται άκαιρα στους υπόλοιπους συµµετέχοντες. 

5.13.2 Λειτουργικότητα Μετάδοσης Βίντεο 

Ο εκπαιδευόµενος από την πλευρά του δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αυτόµατα θα 

φορτώσει το ανάλογο πρόγραµµα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού αναλόγως το 

βίντεο που επέλεξε ο εκπαιδευτής.  

5.13.3 Λειτουργικότητα Παρουσίασης 

Στον εκπαιδευόµενο παρουσιάζεται ο σύνδεσµος που επέλεξε ο καθηγητής και στη 

συνέχεια πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που τους λέει ο καθηγητής ώστε να ακολουθεί 

τους συνδέσµους που πατάει.  

5.13.4 Λειτουργικότητα Ανταλλαγής Μηνυµάτων  

Ο εκπαιδευόµενος έχει την δυνατότητα να ανταλλάσσει µηνύµατα µε όσους χρήστες 

είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα πληκτρολογώντας το µήνυµα σας και συνέχεια κάνοντας 

κλικ στο πλήκτρο '>>'. 

5 . 1 4  Γραµ µή  Μάθηση ς  

Το υποσύστηµα «Γραµµή Μάθησης» (Learning Path) ενσωµατώνει στο 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 στα πλαίσια άλλων ηλεκτρονικών 

µαθηµάτων. Το υποσύστηµα παρέχει τη δυνατότητα οι  εκπαιδευόµενοι να ακολουθουν 

µια σειρά από βήµατα ως δραστηριότητες µάθησης. 
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Ο εκπαιδευτής 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, το χρόνο και τη βαθµολογία του εκπαιδευόµενου στα διάφορα βήµατα της 

εκάστοτε γραµµής µάθησης.  

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

ανεξάρτητα µαθησιακά αντικείµενα. Στην τρέχουσα πλατφόρµα eClass, τα αντικείµενα 

αυτά µπορούν να ανήκουν σε µία εκ των εξής πέντε κατηγοριών: 

• 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 τί 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. 

Για να ξεκινήσετε µια γραµµή µάθησης που έχει δηµιουργήσει ο εκπαιδευτής κάντε κλικ 

στον τίτλο της γραµµής µάθησης. Αρχικά η πρόοδος κάθε γραµµής µάθησης και η 

πρόοδος του µαθήµατος είναι είναι στο 0%. Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι γραµµές 

µάθησης του µαθήµατος η πρόοδος του µαθήµατος θα είναι στο 100%. 
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Εικ.43 Γραµµή Μάθησης 

Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η γραµµή µάθησης πρέπει να επιλέξετε όλες τις 

ενότητες που έχει προσθέσει ο εκπαιδευόµενος για τη συγκεκριµένη γραµµή µάθησης. 

Αρχικά η πρόοδος της κάθε ενότητας γραµµής µάθησης είναι στο 0%. 

 

Εικ.44 Ενότητες Γραµµής Μάθησης 

Ξεκινώντας γραµµή µάθησης, επιλέγετε µια ενότητα, 

 

Υοπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες και επιλογές: 

• Επιλέγοντας τα βελάκια µπορείτε να προχωρήσετε στην επόµενη 

ενότητα της γραµµής µάθησης ή να επιστρέψετε στην προηγούµενη. 

• Τα εικονίδια  επιτρέπουν στον φοιτητή να εµφανίσει την ενότητα σε 

ολόκληρη την οθόνη ή να παραµείνει σε πλαίσια αντίστοιχα. 

• Επιλέγοντας το εικονίδιο  µπορεί ο εκπαιδευόµενος να επιστρέψει στη λίστα 

µε τις γραµµές µάθησης και να µην ολοκληρώσει τη γραµµή µάθησης τη 

συγκεκριµένη στιγµή. 

• Όταν έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία η ενότητα υπάρχει στο τσεκ δίπλα στο 

όνοµα τηε ενότητας. 

• Επίσης καθώς ολοκληρώνεται µια ενότητα της γραµµής µάθησης η πρόοδος 

φαίνεται στην αντίστοιχη µπάρα και όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενότητες 

οι µπάρα είναι στην ένδειξη 100%. 


