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11 ..   ΕΕ ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   

Στις µέρες µας οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών υπαγορεύουν την υιοθέτηση νέων ευέλικτων 

λειτουργικών δοµών που αναβαθµίζουν τα υπάρχοντα συστήµατα εκπαίδευσης και 

βελτιώνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Μάλιστα, είναι κοινή η πεποίθηση πως η 

τεχνολογική προοπτική της Τηλεκπαίδευσης είναι ικανή να αξιοποιήσει στο έπακρο την 

ήδη σε υψηλό βαθµό αφοµοιωµένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία.  

Ειδικότερα, η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση αποτελεί το βασικό ενισχυτικό παράγοντα 

µίας αποτελεσµατικής και εκσυγχρονισµένης οργανωτικής δοµής, συνιστούµενης από 

δρώσες οντότητες (φυσικά πρόσωπα, διαδικασίες, πληροφοριακά συστήµατα κλπ), και 

από τις λειτουργικές τους αλληλεπιδράσεις. Η πλατφόρµα eClass είναι ένα ολοκληρωµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του 

Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί µε προσανατολισµό την ενίσχυση της συµβατικής 

Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα, 

υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέµεται ελεύθερα. 

 

 

Εικ.1. Η πλατφόρµα «eClass» 

Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, 

προσφέροντας ένα µέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή -

εκπαιδευόµενου. Παράλληλα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και 
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παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες 

του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις 

ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. 

Η πλατφόρµα eClass είναι σχεδιασµένη µε στόχο την υλοποίηση νέων δράσεων που 

προάγουν την επιχειρησιακή της ωφελιµότητα στις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοµές. 

Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - καθηγητή ο οποίος µπορεί εύκολα και γρήγορα 

να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, χρησιµοποιώντας το 

εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κείµενα, εικόνες, κλπ). 

Παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι (χρήστες - φοιτητές) αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι 

πρόσβασης στην προσφερόµενη γνώση. 

Η πλατφόρµα eClass υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς 

περιορισµούς και δεσµεύσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισµικού. Η 

πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) 

χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων. 

 

22 ..   ΦΦ ιι λλ οο σσ οο φφ ίί αα   ππ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα ςς   

Με την έκδοση 1.7 η πλατφόρµα εισέρχεται σε µια φάση λειτουργικής και σχεδιαστικής 

ωριµότητας. Βασικός προσανατολισµός παραµένει η ενίσχυση και η υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας µέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον τεχνολογικής αιχµής. 

Στόχος είναι η υποστήριξη δράσεων Τηλεκατάρτισης ενισχυτικών της παραδοσιακής 

διδασκαλίας σε όλους τους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα στον 

εκπαιδευτή προσφέρεται ένα δυναµικό περιβάλλον οργάνωσης και διάχυσης της γνώσης, 

στον εκπαιδευόµενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατοµικευµένης µάθησης ανεξάρτητης από 

χωροχρονικές δεσµεύσεις, στο διαχειριστή ένα ανοικτό ασφαλές κι αξιόπιστο σύστηµα και 

τέλος στον εκπαιδευτικό οργανισµό αποτελεσµατικότητα, αξιοποίηση της συσσωρευµένης 

εµπειρίας, οικονοµία κλίµακας και εποικοδοµητική χρήση της υπάρχουσας δικτυακής 

υποδοµής. 

Παράλληλα, σηµαντικοί σχεδιαστικοί άξονες αποτελούν η προσαρµοστικότητα στις 

απαιτήσεις, η ευελιξία, η ευκολία στη χρήση, η δυνατότητα αναβάθµισης και επέκτασης, η 

ελεύθερη διάθεση χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης και συντήρησης, οι µικρές 

λειτουργικές απαιτήσεις, η ανεξαρτησία από το υποκείµενο Λειτουργικό Σύστηµα, η χρήση 

ανοικτών προτύπων, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλατφόρµας µε άλλες δικτυακές 

υπηρεσίες, οι ξεκάθαρες λειτουργικές δοµές (εγγραφή, πρόσβαση, δηµιουργία µαθήµατος, 

διαχείριση κλπ), καθώς και η συνεχής υποστήριξη από το Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο (GUnet). 
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33 ..   ΣΣ ττ όό χχ οο ιι   ––   ΟΟ φφ έέ λλ ηη     

Βασική επιδίωξη της πλατφόρµας αποτελεί η ανάπτυξη υποδοµών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου 

της συµβατικής διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι που ικανοποιούνται από το 

σχεδιασµό και τα οφέλη που αποκοµίζονται από τη χρήση της πλατφόρµας είναι οι εξής: 

 ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα για την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας µέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον 

τεχνολογικής αιχµής 

 δηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας 

εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου 

 αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και τις συσσωρευµένης 

εκπαιδευτικής εµπειρίας 

 εποικοδοµητική χρήση του ∆ιαδικτύου και της άρτιας δικτυακής υποδοµής των 

ιδρυµάτων 

 ευκολία στη χρήση από εκπαιδευτές – εκπαιδευόµενους για την υποστήριξη 

ατόµων µε διαφορετική τεχνολογική παιδεία και κουλτούρα αλλά µε τις ίδιες 

υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης 

 παροχή µιας αξιόπιστης χαµηλού κόστους υπηρεσίας τηλεµατικής για την 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση  

 προσαρµοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες – απαιτήσεις των Ιδρυµάτων  

 ευκολία στη διαχείριση, την αναβάθµιση και την επέκταση 

 ελεύθερη διάθεση και κεντρική υποστήριξη από το Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο GUnet 

 

44 ..   ΒΒ αα σσ ιι κκ άά   ΧΧ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ππ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα ςς   

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας που συνθέτουν τη λειτουργική της δοµή 

είναι τα εξής:  

1. οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών 

2. οι διακριτές κατηγορίες των µαθηµάτων 

3. η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος 

4. η ευκολία χρήσης & δηµιουργίας µαθήµατος 
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4 . 1  Ρόλο ι  Χρησ τών  

Οι βασικοί ρόλοι χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις, ο χρήστης -

καθηγητής, ο χρήστης-φοιτητής και ο διαχειριστής.  

Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 

δηµιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του 

δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόµενου. Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να 

επικοινωνεί µε τους χρήστες-φοιτητές των µαθηµάτων του, να εισάγει το εκπαιδευτικό 

υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης κλπ), καθώς επίσης να δηµιουργεί οµάδες εργασίας και περιοχές 

συζητήσεων. 

Ο χρήστης - φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να έχει 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συµµετάσχει σε οµάδες 

εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του 

δηµιουργείται είτε αυτόµατα µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα είτε από τους 

διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου. 

Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. 

∆ηµιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασµούς των χρηστών, διαχειρίζεται τα µαθήµατα, καθώς 

επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων. 

 

4 . 2  Κα τη γορ ί ε ς  Μαθηµά των  

Οι διακριτές κατηγορίες µαθηµάτων που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις, τα 

ανοικτά µαθήµατα, τα µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή, και τα κλειστά µαθήµατα. Ο 

τύπος πρόσβασης σε ένα ηλεκτρονικό µάθηµα καθορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή 

κατά τη δηµιουργία του µαθήµατος, ενώ µπορεί να αλλάξει δυναµικά µέσα από την 

διεπαφή διαχείρισης του µαθήµατος. Αναλυτικότερα οι υποστηριζόµενες κατηγορίες  

µαθηµάτων είναι οι εξής: 

Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν πρόσβαση 

ακόµα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασµό στην πλατφόρµα. 

Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα οποία ένας χρήστης µπορεί να έχει 

πρόσβαση µόνο αν διαθέτει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά. 

Τέλος κλειστά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα στα οποία ένας χρήστης που έχει 

λογαριασµό στην πλατφόρµα έχει πρόσβαση µόνο αν του το επιτρέψει ο υπεύθυνος 

καθηγητής. 
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4 . 3  ∆οµή  Ηλεκ τ ρο ν ι κ ού  Μαθήµα τ ο ς  

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρµας 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 καθηγητή, 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). 

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 ο χώρος για το εισαγωγικό κείµενο 

περιγραφής του µαθήµατος, και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υποσυστήµατα καθώς 

και τα εργαλεία διαχείρισης του µαθήµατος. 

 

 

Εικ.2. Στοιχεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα - ∆ιεπαφή Καθηγητή 
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Ειδικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί το ηλεκτρονικό µάθηµα αποτελεί µια αρθρωτή 

δοµή από δώδεκα (14) Υποσυστήµατα και τέσσερα (4) Εργαλεία ∆ιαχείρισης Μαθήµατος. 

Ο υπεύθυνος καθηγητής µπορεί να τα ενεργοποιεί και να τα απενεργοποιεί ανάλογα µε τη 

δοµή και το υλικό του µαθήµατος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται το περιβάλλον του 

εκπαιδευοµένου, και να εµφανίζονται µόνο οι απολύτως απαραίτητες εκπαιδευτικές 

ενότητες. Αναλυτικότερα τα υποστηριζόµενα Υποσυστήµατα που συνθέτουν το 

ηλεκτρονικό µάθηµα στην πλατφόρµα eClass είναι τα εξής: 

1. Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθµοί του µαθήµατος 
(διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). 

2. Έγγραφα 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.. 

3. Ανακοινώσεις που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν τους εγγεγραµµένους 
χρήστες - φοιτητές. 

4. Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέµατα σχετικά 
µε το µάθηµα. Αποτελεί ένα υποσύστηµα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – 
εκπαιδευόµενου. 

5. Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) αποτελούν µια συλλογή από 
εγγεγραµµένους χρήστες (φοιτητές και καθηγητές) που µοιράζονται την ίδια 
περιοχή συζητήσεων καθώς και την ίδια περιοχή µεταφόρτωσης αρχείων και 
εργασιών, και προάγουν  τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάµεσα στους 
εκπαιδευόµενους.  

6. Σύνδεσµοι – χρήσιµες πηγές από το ∆ιαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα και 
οµαδοποιούνται σε κατηγορίες. 

7. Εργασίες Φοιτητών, ένα χρήσιµο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική 
διαχείριση, υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών του µαθήµατος. 

8. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δηµιουργεί ο καθηγητής µε στόχο την εξάσκηση 
των φοιτητών στην ύλη του µαθήµατος. Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει µια 
γεννήτρια παραγωγής Ασκήσεων µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, καθώς κι 
ασκήσεις του τύπου «συµπληρώµατος κενών» ή «ταιριάσµατος στηλών». 

9. Περιγραφή Μαθήµατος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε 
την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα βοηθήµατα, τους 
τρόποι αξιολόγησης, κλπ του µαθήµατος. 

10. Βίντεο Μαθήµατος, χώρος αποθήκευσης και διάθεσης οπτικοακουστικού 
εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν δύο επιλογές: προσθήκη αρχείου βίντεο και 
προσθήκη συνδέσµου βίντεο που βρίσκεται αποθηκευµένο σε ένα Video On 
Demand (VOD) Server και αφορούν το µάθηµα. 

11. Γραµµή Μάθησης παρέχει τη δυνατότητα οι  εκπαιδευόµενοι να ακολουθούν µια 
σειρά από βήµατα ως δραστηριότητες µάθησης. 

12. Τηλεσυνεργασία είναι ένα υποσύστηµα που παρέχει λειτουργικότητες 
τηλεδιασκέψεων, µετάδοσης βίντεο, παρουσιάσεων και ανταλλαγής µηνυµάτων 

13. Ερωτηµατολόγια είναι ένα υποσύστηµα που παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 
δηµοσκοπήσεων και ερευνών µαθησιακού προφίλ 
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14. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανάδραση στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα µε την ανταλλαγή αρχείων µεταξύ των υπεύθυνων καθηγητών και 
των εγγεγραµµένων φοιτητών του µαθήµατος.  

Τα ενεργά υποσυστήµατα του µαθήµατος εµφανίζονται µε έντονο χρώµα στο πάνω 

µέρος της κεντρικής σελίδας του µαθήµατος, και είναι ορατά και από τους 

εκπαιδευόµενους (χρήστες - φοιτητές). Τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα 

εµφανίζονται µε αχνό χρώµα στο κάτω µέρος της κεντρικής σελίδας του µαθήµατος και 

δεν είναι ορατά από τους εκπαιδευόµενους (χρήστες - φοιτητές). Αξίζει να σηµειωθεί πως 

τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα του µαθήµατος παραµένουν λειτουργικά 

διατηρώντας την πληροφορία που τυχόν έχει εισαχθεί, απλά δεν είναι ορατά από τους 

εκπαιδευόµενους (χρήστες - φοιτητές).  

Αντίστοιχα τα Εργαλεία ∆ιαχείρισης Μαθήµατος επιτρέπουν την αλλαγή των 

πληροφοριών και του τύπου πρόσβασης του µαθήµατος, τη διαγραφή - ανανέωση, τη 

διαχείριση των εγγεγραµµένων χρηστών καθώς και την εισαγωγή νέων υποσυστηµάτων 

στη δοµή του µαθήµατος. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο καθηγητή να 

παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή στο µάθηµα. 

 

4 . 4  ∆ ι ε παφέ ς  Χρησ τών  

Όλες οι διεπαφές της πλατφόρµας στην έκδοση 2.0 έχουν ανασχεδιαστεί µε σκοπό να 

γίνουν περισσότερο λειτουργικές και να αποκτήσουν συνέπεια. Στη συνέχεια 

περιγράφονται συνοπτικά όλες οι βασικές διεπαφές της πλατφόρµας. Περισσότερες 

πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήστη καθηγητή, φοιτητή και 

διαχειριστή. 

4.4.1 Αρχική Σελίδα πλατφόρµας 

Η Αρχική Σελίδα της πλατφόρµας περιλαµβάνει: τον κατάλογο των µαθηµάτων που 

φιλοξενούνται, τις διεπαφές δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη (φοιτητή και καθηγητή), 

όλα τα χρήσιµα εγχειρίδια, την ταυτότητα της πλατφόρµας όπου παρουσιάζονται χρήσιµα 

στατιστικά για τη χρήση της πλατφόρµας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τους 

υπεύθυνους διαχειριστές της πλατφόρµας.  
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Εικ.3. Αρχική σελίδα πλατφόρµας eClass 

Παράλληλα, υπάρχει η βασική φόρµα εισόδου για την εισαγωγή στα ηλεκτρονικά 

µαθήµατα, καθώς κι ένα σύνδεσµος για την υπενθύµιση του συνθηµατικού των 

εγγεγραµµένων χρηστών.   

4.4.2 Χαρτοφυλάκιο Χρήστη 

Με την είσοδό ενός εγγεγραµµένου χρήστη στην πλατφόρµα µεταφέρεται στο 

προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που του επιτρέπει να οργανώνει και να ελέγχει 

τη συµµετοχή του στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας.  

 
Εικ.4α  Χαρτοφυλάκιο χρήστη - καθηγητή 
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Εικ.4β Χαρτοφυλάκιο χρήστη - φοιτητή 

 

Στην αριστερή στήλη, υπάρχουν µια σειρά από επιλογές που αφορούν τη δηµιουργία 

µαθήµατος, την εγγραφή σε µάθηµα, τη διαµόρφωση του προφίλ, τη διαχείριση των 

µαθηµάτων κλπ. 

Στην δεξιά στήλη, υπάρχει µια λίστα µε τα µαθήµατα που υποστηρίζετε (χρήστης – 

καθηγητής) καθώς και µία λίστα µε τα µαθήµατα που παρακολουθείτε (χρήστη - 

φοιτητής). Στα µαθήµατα που υποστηρίζετε ως καθηγητής υπάρχει δεξιά η επιλογή 

«∆ιαχείριση» του µαθήµατος ενώ κάνοντας κλικ στον τίτλο του µαθήµατος εισέρχεστε στο 

ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - καθηγητή. Αντίστοιχα στα µαθήµατα που 

παρακολουθείτε έχοντας κάνει εγγραφή υπάρχει δεξιά η επιλογή «Απεγγραφή» ώστε να 

το διαγράψετε από τη λίστα, ενώ κάνοντας κλικ στον τίτλο του µαθήµατος εισέρχεστε στο 

ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - φοιτητή. 

4.4.3 Ηλεκτρονικό Μάθηµα 

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τη βασική λειτουργική οντότητα της πλατφόρµας 

eClass. Κάθε µάθηµα ενσωµατώνει µια σειρά από υποσυστήµατα, τα οποία οργανώνονται 

και διαχειρίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Ειδικότερα, η κεντρική οθόνη του 

µαθήµατος εξαρτάται από το ρόλο του στην πλατφόρµας (φοιτητής, καθηγητής ) και 

παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες.  
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Εικ.5α  Κεντρική σελίδα µαθήµατος (Χρήστη - Καθηγητή) 

 

 
Εικ.5β  Κεντρική σελίδα µαθήµατος (Χρήστη - Φοιτητή) 

4.4.4 Περιοχή ∆ιαχείρισης πλατφόρµας 

Τέλος η Περιοχή ∆ιαχείρισης της πλατφόρµας ενσωµατώνει εργαλεία διαχείρισης των 

εγγεγραµµένων χρηστών, των µαθηµάτων της πλατφόρµας, του εξυπηρετητή, της βάσης 

δεδοµένων καθώς και σειρά υποστηρικτικών εργαλείων που επιτρέπουν στους 

διαχειριστές να έχουν µια συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. 
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Εικ.6. ∆ιαχειριστικό εργαλείο eClass 2.0 

55 ..   ΥΥ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   ππ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα ςς   

Η πλατφόρµα 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 οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία της πλατφόρµας, καθώς και την εξυπηρέτηση 

των αιτηµάτων των εγγεγραµµένων χρηστών (καθηγητών, φοιτητών).  

Παράλληλα η πλατφόρµα υποστηρίζεται ενεργά από την κεντρική οµάδα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUnet, η οποία είναι υπεύθυνη για το 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων εκδόσεων, την ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών, 

την τεχνική υποστήριξη σε θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τη διόρθωση 

λαθών όπου αυτά διαπιστώνονται.  

 

 


