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1. Δηζαγωγή
Η πιαηθφξκα Open eClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ
Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ (GUnet) γηα ηελ
ππνζηήξημε Τπεξεζηψλ Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. Βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ
ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ην GUnet θαη δηαλέκεηαη
ειεχζεξα.
Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε
ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη ε ειεθηξνληθή
νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ πξνζθέξεηαη
ζήκεξα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε παξαδνζηαθά κέζα (βηβιία, ζεκεηψζεηο, θιπ.), ζε
ςεθηαθή κνξθή άκεζα πξνζβάζηκε απφ ην Γηαδίθηπν.

Η πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ απαίηεζε
εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ.

Δηθ.1 Η πιαηθόξκα Open eClass

Σν παξφλ εγρεηξίδην απνηειεί έλα ρξήζηκν νδεγφ γηα ηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε εθπαηδεπφκελν φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο
πιαηθφξκαο. Δηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ζηελ πιαηθφξκα θαζψο
θαη νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα (πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία, ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ, ζπκκεηνρή ζε
νκάδεο εξγαζίαο θαη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ, επίιπζε αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, θιπ).
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2. Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα
Η ζχλδεζή ζαο ζηελ πιαηθφξκα κε ηε ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζα ζαο επηηξέςεη λα
αμηνπνηήζεηε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο – ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ειεθηξνληθά
καζήκαηα. Δπηπιένλ, ζα κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζε καζήκαηα πνπ απαηηνχλ
εγγξαθή, θαζψο επίζεο θαη ζε θιεηζηά καζήκαηα, ζηα νπνία ζα ζαο εγγξάςεη ν
εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε έλαλ Λνγαξηαζκφ
Δθπαηδεπφκελνπ.
2.1

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Δθπαηδεπόκελνπ

Γηα ηελ απφθηεζε λένπ ινγαξηαζκνχ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ πιαηθφξκα αθνινπζείζηε ηα
παξαθάησ βήκαηα:
1. Δπηιέμηε: απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο ην ζχλδεζκν "Δγγξαθή Υξήζηε" ε
επηινγή ηνπ ζπλδέζκνπ "Δγγξαθή Δθπαηδεπφκελνπ" νδεγεί απηφκαηα ζηελ "Αίηεζε
Γεκηνπξγίαο Λνγαξηαζκνχ Δθπαηδεπφκελνπ" ή ζηελ "Δγγξαθή Δθπαηδεπφκελνπ"
2. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε «Νένο Λνγαξηαζκφο»

Δηθ.2 Νένο Λνγαξηαζκόο Δθπαηδεπόκελνπ

εκείσζε: Η εκθάληζε ηεο θφξκαο γηα αίηεζε δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ ή ηεο απ’ επζείαο
εγγξαθήο (ρσξίο ηελ παξέκβαζε – έγθξηζε ηνπ δηαρεηξηζηή) εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή
πνπ έρεη νξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο πιαηθφξκαο.
2.1.1 Αίηεζε δεκηνπξγίαο Λνγαξηαζκνύ Δθπαηδεπόκελνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο έρεη νξίζεη πνιηηηθή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε
εγγξαθή ησλ Δθπαηδεπφκελσλ ζηελ πιαηθφξκα, ηφηε απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα
ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε,
πιεθηξνινγήζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη. Πην αλαιπηηθά, ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξψζεηε:

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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Σα

πξνζσπηθά

ζαο

ζηνηρεία:

Όλνκα,

Δπψλπκν,

Σειέθσλν

θαη

δηεχζπλζε

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail)


Σν επηζπκεηφ φλνκα ρξήζηε. Πξφθεηηαη γηα ην φλνκα ρξήζηε (username) κε ην
νπνίν ζα ζαο αλαγλσξίδεη ην ζχζηεκα. (Πξνζνρή: ην username πξνηείλεηαη ε
ρξήζε Λαηηληθψλ Υαξαθηήξσλ θαη λα κελ πεξηέρεη εηδηθνχο ραξαθηήξεο, παξά
κφλν αξηζκνχο ή/θαη γξάκκαηα).



ρφιηα, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
επηζπκείηε λα εγγξαθείηε ζηελ πιαηθφξκα σο εθπαηδεπφκελνο.



Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα ηε ρνιή ή ην Σκήκα ζην νπνίν αλήθεηε.



Σέινο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Απνζηνιή" ή "Δγγξαθή"

Δηθ.3 Αίηεζε Γεκηνπξγίαο Λνγαξηαζκνύ Δθπαηδεπόκελνπ (κε πηζηνπνίεζε εηζόδνπ από ηελ Πιαηθόξκα)

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο ζα παξαιάβεη ηελ αίηεζε ζαο θαη αθνχ ηελ επεμεξγαζηεί
ζα απνζηείιεη ζην ειεθηξνληθφ ζαο ηαρπδξνκείν έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο
ζαο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην Όλνκα Υξήζηε (username) θαη ην πλζεκαηηθφ
(password) γηα ηελ πξφζβαζή ζαο ζηελ πιαηθφξκα. Αλ ζηα ζηνηρεία πνπ δειψζαηε δελ
πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ηαπηφηεηα ζαο ή δελ αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
θάλεηε ηελ αίηεζε, ηφηε ν δηαρεηξηζηήο ζα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο ζην e-mail ή ην

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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ηειέθσλν πνπ δειψζαηε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο.
2.1.2 Απηόκαηε Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ (Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ)
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο έρεη νξίζεη πνιηηηθή πνπ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε
εγγξαθή ησλ Δθπαηδεπφκελσλ ζηελ πιαηθφξκα, ηφηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο
εγγξαθήο ζα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα ν ινγαξηαζκφο ζαο (δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή
αίηεζεο). ε απηή ηελ πεξίπησζε, πιεθηξνινγήζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηε θφξκα πνπ
εκθαλίδεηαη. Πην αλαιπηηθά, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε:


Σα

πξνζσπηθά

ζαο

ζηνηρεία:

Όλνκα,

Δπψλπκν,

Σειέθσλν

θαη

δηεχζπλζε

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη Αξηζκφ Μεηξψνπ Δθπαηδεπφκελνπ


Σν επηζπκεηφ φλνκα ρξήζηε (username) θαη ην ζπλζεκαηηθφ (password).
Πξφθεηηαη γηα ην username & password κε ην νπνίν ζα ζαο αλαγλσξίδεη ην
ζχζηεκα. Σν password ζαο δεηείηαη λα ην πιεθηξνινγήζεηε δχν (2) θνξέο γηα
επηβεβαίσζε (Πξνζνρή: ηφζν ην username, φζν θαη ην password πξνηείλεηαη ε
ρξήζε Λαηηληθψλ Υαξαθηήξσλ θαη λα κελ πεξηέρνπλ εηδηθνχο ραξαθηήξεο, παξά
κφλν αξηζκνχο ή/θαη γξάκκαηα.)



Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα ηε ρνιή ή ην Σκήκα ζην νπνίν αλήθεηε.



Σέινο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Δγγξαθή"

Δηθ.4 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ (κε πηζηνπνίεζε εηζόδνπ από ηελ Πιαηθόξκα)

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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Σν ζχζηεκα ζα ειέγμεη ηα ζηνηρεία ζαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη απηφκαηα ην πξνζσπηθφ ζαο
Λνγαξηαζκφ

Δθπαηδεπφκελνπ.

Παξάιιεια

ζα

ζαο

εηζάγεη

ζην

πξνζσπηθφ

ζαο

ραξηνθπιάθην ζηελ πιαηθφξκα θαη ζα ζαο επηηξέςεη λα εγγξαθείηε ζηα ειεθηξνληθά
καζήκαηα πνπ επηζπκείηε.

2.2

Δλαιιαθηηθνί Σξόπνη Δγγξαθήο Δθπαηδεπνκέλωλ

Αλ ε εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο Open eClass πνπ ρξεζηκνπνηείηε ππνζηεξίδεη ηε
ζχλδεζε ρξεζηψλ κέζσ ππεξεζίαο θαηαιφγνπ ρξεζηψλ (LDAP), πηζηνπνίεζε κέζσ POP3,
ΙΜΑΡ, CAS, Shibboleth ή κέζσ άιιεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (MySQL), ηφηε απφ ηελ αξρηθή
ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο ε επηινγή ηνπ ζπλδέζκνπ "Δγγξαθή Δθπαηδεπφκελνπ" νδεγεί
ζηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ εγγξαθήο.

Δηθ.5 Δπηινγή ηξόπνπ εγγξαθήο ρξήζηε-Δθπαηδεπόκελνπ

2.2.1 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ (Πηζηνπνίεζε από Τπεξεζία Καηαιόγνπ LDAP)
Αλ έρεηε ινγαξηαζκφ ζηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ (LDAP) ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν αλήθεηε,
επηιέμηε: ηνλ ηξφπν εγγξαθήο: “Με ρξήζε Τπεξεζίαο Καηαιφγνπ”. ηε νζφλε πνπ ζα
αθνινπζήζεη: “Δγγξαθή Δθπαηδεπφκελνπ κε ρξήζε LDAP”.

Δηθ.6 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ(κε πηζηνπνίεζε εηζόδνπ από Υπεξεζία Καηαιόγνπ LDAP)

Πιεθηξνινγήζηε: ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνχληαη. Πην αλαιπηηθά:


πκπιεξψζεηε ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ (password) πνπ έρεηε ζηελ
ππεξεζία θαηάινγνπ ρξεζηψλ (LDAP). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξείηε λα έρεηε

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ

-9 -

Open eClass - Πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο

πξφζβαζε ζηελ Πιαηθφξκα Open eClass ρξεζηκνπνηψληαο ην ππάξρνλ φλνκα
ρξήζηε ή ζαο θαη ην ππάξρνλ ζπλζεκαηηθφ.


Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα ηνλ LDAP Server ηνπ Ιδξχκαηνο ζαο, θαη



Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα ηε ρνιή ή ην Σκήκα ζην νπνίν αλήθεηε



Σέινο, παηήζηε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Δγγξαθή"

Αλ ηα ζηνηρεία πνπ δψζεηε είλαη ζσζηά ε πιαηθφξκα ζα ζαο δεηήζεη επηβεβαίσζε γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη (εγγξαθή Δθπαηδεπφκελνπ κε
πηζηνπνίεζε εηζφδνπ απφ ππεξεζία θαηαιφγνπ ρξεζηψλ). Γηα επηβεβαίσζε, παηήζηε θιηθ
ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Πξνζζήθε"
ε θάζε πεξίπησζε ζα ιάβεηε κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ζαο ηαρπδξνκείν κε ηελ
επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο ζαο, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη αμηνπνηήζεθε ε πηζηνπνίεζε
ρξήζηε κέζσ LDAP γηα ηελ πξφζβαζή ζαο ζηε Πιαηθφξκα.
2.2.2 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ κε Πηζηνπνίεζε κέζω POP3 ή ΙΜΑΡ
Αλ έρεηε ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηχπνπ POP3 ή IMAP κπνξείηε λα θάλεηε
εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα κε απηφ ην ινγαξηαζκφ. πκπιεξψζηε ζηελ θφξκα ην φλνκα
ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην ειεθηξνληθφ ζαο ηαρπδξνκείν θαη ζηε
ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Δγγξαθή».

Δηθ.7 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ(κε πηζηνπνίεζε εηζόδνπ από Υπεξεζία Καηαιόγνπ POP3)

2.2.3 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ κε Πηζηνπνίεζε κέζω άιιεο βάζεο δεδνκέλωλ
Αλ έρεηε ινγαξηαζκφ πνπ θπιάζζεηαη ζε θάπνην πίλαθα θάπνηαο εμσηεξηθήο βάζεο
(MySQL) κπνξείηε λα θάλεηε εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα κε απηφ ην ινγαξηαζκφ.
πκπιεξψζηε ζηελ θφξκα ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηε
βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Δγγξαθή».
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Δηθ.8 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ(κε Πηζηνπνίεζε κέζσ άιιεο βάζεο δεδνκέλσλ)

2.2.4 Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ κε πηζηνπνίεζε κέζω θεληξηθήο ππεξεζίαο
πηζηνπνίεζεο (CAS ή Shibboleth)
Αλ έρεηε ινγαξηαζκφ ζε κηα θεληξηθή ππεξεζία πηζηνπνίεζεο, γηα ηε πξφζβαζε ζε
δηάθνξεο ππεξεζίεο, θαη ν δηαρεηξηζηήο ηελ έρεη ξπζκίζεη γηα

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ

ρξεζηψλ ηνπ eClass, κπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε. Απιά θάληε θιηθ ζην «Πηζηνπνίεζε
κέζσ CAS» (αληίζηνηρα «Πηζηνπνίεζε κέζσ Shibboleth») θαη ζα κεηαθεξζείηε απηφκαηα
ζηελ θεληξηθή ζειίδα πηζηνπνίεζεο γηα λα δψζεηε ηα ζηνηρεία ζαο. Αθνχ επαιεζεπζνχλ
ζα ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθφξκα (ειεχζεξε εγγξαθή) ή ζα ζηαιεί απηφκαηα αίηεζε
ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
2.2.5 ύλδεζε ρξήζηε /απνζύλδεζε
Αθνχ ινηπφλ απνθηήζεηε ινγαξηαζκφ κε δηθαηψκαηα Δθπαηδεπφκελνπ ζηελ πιαηθφξκα,
ζα πξέπεη θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεζηε ηελ πιαηθφξκα λα πιεθηξνινγείηε ζηελ αξρηθή
ζειίδα ην Όλνκα Υξήζηε (username) θαη ην πξνζσπηθφ ζαο πλζεκαηηθφ (password).

Δηθ.9 Σύλδεζε Φξήζηε

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έρεηε πξφζβαζε σο ρξήζηεο – εθπαηδεπφκελνο ζε φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο Open eClass, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε
ζπλέρεηα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ μεράζαηε ην
ζπλζεκαηηθφ ζαο (password) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ην αλαθηήζεηε απιά επηιέγνληαο
«Ξεράζαηε ην ζπλζεκαηηθφ ζαο» θαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο. Πξνζνρή, νη νδεγίεο
απηέο ζα ζαο ζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε email πνπ έρεηε δειψζεη.
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3. Υαξηνθπιάθην Υξήζηε
Με ηελ ζχλδεζή ζαο ζηελ πιαηθφξκα (εηζαγσγή username θαη password) ζα βξεζείηε
ζην πξνζσπηθφ ζαο ραξηνθπιάθην, έλαλ ρψξν πνπ ζαο επηηξέπεη λα νξγαλψλεηε θαη λα
ειέγρεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα ηεο πιαηθφξκαο.

Δηθ.10 Υαξηνθπιάθην ρξήζηε – Δθπαηδεπφκελνπ (Αλαιπηηθφ)

Δηθ.11 Υαξηνθπιάθην ρξήζηε – Δθπαηδεπφκελνπ (πλνπηηθφ)
ηελ αξηζηεξή ζηήιε, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο κηα ζεηξά απφ επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ
εγγξαθή ζε κάζεκα, ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ζαο, ην πξνζσπηθφ ζαο εκεξνιφγην
καζεκάησλ, ηηο αλαθνηλψζεηο θιπ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
ηελ δεμηά ζηήιε, ζα βξείηε κηα ιίζηα κε ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζείηε εθφζνλ
βέβαηα έρεηε εγγξαθεί ζε θάπνηα απφ απηά. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε επηινγή «Απεγγξαθή» ε
νπνία ζαο επηηξέπεη λα δηαγξάςεηε απφ ηε ιίζηα ην κάζεκα πνπ δελ ζέιεηε πιένλ λα
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παξαθνινπζείηε. Σέινο, θάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ελφο καζήκαηνο απφ ηε ιίζηα
εηζέξρεζηε ζην ειεθηξνληθφ κάζεκα κε δηθαηψκαηα ρξήζηε - Δθπαηδεπφκελνπ. Σέινο,
ζηελ αλαιπηηθή κνξθή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζείηε ηηο δηνξίεο ησλ
εξγαζηψλ, ηα ηειεπηαία έγγξαθα, ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο απφ ζηα καζήκαηα
πνπ ζπκκεηέρεηε.

3.1

Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ

Δπηιέμηε

«Αιιαγή

ηνπ

πξνθίι

κνπ»

ζηελ

αξηζηεξή

ζηήιε

ζην

πξνζσπηθφ

ζαο

ραξηνθπιάθην, θαη αιιάμηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, φπσο, φλνκα επψλπκν, ην
ζπλζεκαηηθφ ζαο, ηε δηεχζπλζή e-mail ή ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ζαο θιπ. Γηα λα αιιάμεηε
ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πιεθηξνινγείζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία.
Παξάιιεια ζαο επηηξέπεηε λα πξνζζέζεηε ηελ πξνζσπηθή ζαο θσηνγξαθία ε νπνία ζα
εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ, ζηηο νκάδεο ρξεζηψλ,
θιπ. Δπίζεο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ραξηνθπιαθίνπ
επηιέγνληαο ηελ αλαιπηηθή ή ηελ ζπλνπηηθή, ηηο νπνίεο παξνπζηάζακε ζηελ πξνεγνχκελε
ελφηεηα. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε
«Αιιαγή».
ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θάησ απφ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, εκθαλίδνληαη επίζεο νη
10 ηειεπηαίεο επηζθέςεηο ζαο ζηελ πιαηθφξκα.
εκείωζε γηα ηνπο ρξήζηεο LDAP, IMAP, POP3: Οη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
πηζηνπνίεζε κέζσ LDAP, IMAP ή POP3 γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πιαηθφξκα δελ κπνξνχλ
λα θάλνπλ αιιαγέο ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Οη αιιαγέο απηέο πξέπεη λα γίλνληαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ππεξεζία θαηαιφγνπ ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο.
3.1.1 Αιιαγή ζπλζεκαηηθνύ
αο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ζπλζεκαηηθνχ ζαο γηα ηελ πξφζβαζε ζαο ζηελ
πιαηθφξκα.

Δπηιέμηε

ζηελ

Αιιαγή

ηνπ

πξνθίι,

Αιιαγή

πλζεκαηηθνχ

θαη

πιεθηξνινγείζηε ην παιηφ θαη ην λέν ζπλζεκαηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί
κε ηελ έλδεημε «Αιιαγή».

Δηθ.12 Αιιαγή Σπλζεκαηηθνύ
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3.1.2 Γηαγξαθή Λνγαξηαζκνύ
Σέινο ζαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο απφ ηελ πιαηθφξκα.
Ωζηφζν γηα λα

δηαγξαθείηε πξέπεη πξψηα ηα απεγγξαθείηε απφ φια ηα καζήκαηα πνπ

παξαθνινπζείηε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην ζχλδεζκν «Γηαγξαθή Λνγαξηαζκνχ»
ζηε Αιιαγή ηνπ πξνθίι. Πξηλ δηαγξαθεί ν ινγαξηαζκφο ζαο ζα ζαο δεηεζεί επηβεβαίσζε.

3.2

Δγγξαθή ζε Μάζεκα

Δπηιέγνληαο

«Δγγξαθή

ζε

κάζεκα»

ζηελ

αξηζηεξή

ζηήιε

ζην

πξνζσπηθφ

ζαο

ραξηνθπιάθην, ζα κεηαθεξζείηε ζηε ιίζηα καζεκάησλ ζηελ νπνία κπνξείηε λα επηιέμεηε
πνηα απφ ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ πξνζσπηθή ζαο ιίζηα
παξαθνινχζεζεο.

Δηθ.13 Δγγξαθή ζε Μάζεκα

Ο θαηάινγνο ησλ καζεκάησλ πνπ εκθαλίδεηαη πεξηέρεη ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ρσξηζκέλα
ζε νκάδεο αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ. Δπηιέμηε αξρηθά ην Σκήκα θαη
θαηφπηλ ηα καζήκαηα πνπ επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε καξθάξνληαο (√) ην θνπηί
επηινγήο (checkbox). Έρνληαο ηειεηψζεη κε ηηο επηινγέο ζαο θάληε θιηθ ζην πιήθηξν κε
ηελ έλδεημε «Τπνβνιή αιιαγψλ» ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
νινθιεξψλεηε

ηνλ

θαζνξηζκφ

ηνπ

πξνζσπηθνχ

ζαο

θαηαιφγνπ

καζεκάησλ

πνπ

παξαθνινπζείηε. Σψξα, ζην πξνζσπηθφ ζαο Υαξηνθπιάθην ζα ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ησλ
καζεκάησλ φια ηα καζήκαηα πνπ επηιέμαηε. Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο,
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πνπ

επηζπκείηε,

εηζέξρεζηε

ζην

ρψξν ηνπ

καζήκαηνο

κε

δηθαηψκαηα

ρξήζηε

–

Δθπαηδεπφκελνπ.

3.3

Σν Ηκεξνιόγην κνπ

Δπηιέγνληαο

«Σν

ραξηνθπιάθην,

Ηκεξνιφγην

κπνξείηε

λα

κνπ»
δείηε

ζηελ

έλα

αξηζηεξή

εκεξνιφγην

ζηήιε
κε

ηα

ζην

πξνζσπηθφ

γεγνλφηα

πνπ

ζαο

έρνπλ

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αηδέληα φισλ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία είζηε εγγεγξακκέλνο. Με ην
ηξφπν απηφ κπνξείηε λα νξγαλψζεηε θαιχηεξα ην πξφγξακκά ζαο.

Δηθ.14 Τν Ηκεξνιόγην κνπ

3.4

Πξνζωπνπνηεκέλν Υαξηνθπιάθην (αλαιπηηθό)

Έρνληαο επηιέμεη ηε αλαιπηηθή εκθάληζε ζην πξνζσπηθφ ζαο ραξηνθπιάθην, κπνξείηε λα
δείηε

κηα

ζεηξά

απφ

ρξήζηκεο

πιεξνθνξίεο

πνπ

αθνξνχλ

ηα

καζήκαηά

πνπ

παξαθνινπζείηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο γηα
φια ηα καζήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην πξνζσπηθφ ζαο ραξηνθπιάθην ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
λα ειέγμεηε θαζέλα μερσξηζηά.
Δηδηθφηεξα κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε α) ηηο δηνξίεο ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ πνπ
ζπκκεηέρεηε, β) ηα ηειεπηαία έγγξαθα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ πιαηθφξκα ζηα
καζήκαηα πνπ είζηε εγγεγξακκέλνη,

γ) ηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο θαζψο θαη δ) ηηο

ηειεπηαίεο απνζηνιέο ζηηο πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ ησλ καζεκάησλ πνπ ζπκκεηέρεηε.
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3.5

Αλαδήηεζε

Κάλνληαο θιηθ ζηνλ πεδίν αλαδήηεζεο πάλσ δεμηά, κπνξείηε λα εθηειέζεηε κηα αλαδήηεζε
ζηα καζήκαηα ηεο πιαηθφξκαο κε βάζε ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, ηπρφλ ιέμεηο θιεηδηά,
ηνλ εθπαηδεπηή ή ηνλ θσδηθφ ηνπ καζήκαηνο. εκεηψζηε φηη ε αλαδήηεζε ζα γίλεη κφλν
ζηα καζήκαηα ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε (δειαδή ζηα «αλνηθηά» ή «αλνηθηά κε
εγγξαθή»). Δπηπιένλ κπνξείηε λα εθηειέζεηε κηα απιή αλαδήηεζε πιεθηξνινγψληαο ην
θείκελν πνπ επηζπκείηε θαη θάλνληαο θιηθ ζην «ΟΚ».
Γεληθά, αλαδήηεζε κπνξείηε λα εθηειέζεηε απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο θαη
κέζα απφ ην κάζεκα ην νπνίν παξαθνινπζείηε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε αλαδήηεζε
ζα γίλεη κφλν ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν βξίζθεζηε.

3.6

Πξνζωπηθά ζηαηηζηηθά ρξήζεο

Δπηιέγνληαο «Πξνζσπηθά ζηαηηζηηθά ρξήζεο» ζην αξηζηεξφ κελνχ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
δεη ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην.

Δηθ.15 Οη επηζθέςεηο κνπ αλά κάζεκα

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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πγθεθξηκέλα, βιέπεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ πνπ έρεη θάλεη ζηελ πιαηθφξκα, καδί
κε έλα δηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ζηα καζήκαηα.
Παξάιιεια εκθαλίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ αλά κάζεκα θαη αθνινπζεί
έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηηο ηειεπηαίεο εηζφδνπο ηνπ ζηελ πιαηθφξκα.

3.7
Σέινο,

Έμνδνο / απνζύλδεζε
αθνχ

νινθιεξψζεηε

ηε

ζπκκεηνρή

ζαο

ζηα

ειεθηξνληθά

καζήκαηα

πνπ

παξαθνινπζείηε κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε απφ ηελ πιαηθφξκα Open eClass. Κάληε θιηθ
ζηελ επηινγή «Έμνδνο» ε νπνία βξίζθεηαη ζην πάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο νζφλε ζαο, δίπια
ζην φλνκα ρξήζηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ελεκεξψλεηε ηελ πιαηθφξκα γηα ην ηέινο ηεο
ζπλφδνπ θη έηζη απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε κε ηα
δηθά ζαο ζηνηρεία. Η ελέξγεηα απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηε θνηλφρξεζηνπο ππνινγηζηέο.

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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4. Ηιεθηξνληθό Μάζεκα
Σν Ηιεθηξνληθφ Μάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο Open eClass.
Κάζε κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ
ππνζπζηήκαηα. Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθφ κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία
νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή. Δηδηθφηεξα, ε θεληξηθή
νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή.

Δηθ.16 Αξρηθή ζειίδα ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο (εθπαηδεπόκελνο)

ηελ

θεληξηθή

νζφλε

ππάξρεη

ε

ηαπηφηεηα

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

καζήκαηνο

φπνπ

αλαθέξνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο (ηίηινο, θσδηθφο, ζχληνκε πεξηγξαθή, ππεχζπλνο
εθπαηδεπηήο, ηκήκα, ηχπνο πξφζβαζεο, εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, ιέμεηο θιεηδηά, θιπ). ην
αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο ππάξρεη ην κελνχ κε ηα ελεξγά εξγαιεία καζήκαηνο. ην δεμί
ηκήκα ηεο αξρηθήο νζφλεο ππάξρεη έλα κελνχ κε εξγαιεία/ζπληνκεχζεηο ελεξγεηψλ.
Δηδηθφηεξα, α) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή ηνπ
καζήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (πξνυπνζέηεη νη εθπαηδεπφκελνη, λα έρνπλ
νξίζεη δηεχζπλζε email ζην πξνθίι ηνπο), β) ε πξνζζήθε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο
(URL) ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ζηνπο ζειηδνδείθηεο ηνπ
θπιινκεηξεηή (browser) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην κάζεκα είλαη αλνηθηφ, θαη γ) ε
δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε ξνή RSS κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ καζήκαηνο.

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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4.1

Θεκαηηθέο Δλόηεηεο

Η πιαηθφξκα Open eClass παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή λα
νξγαλψλεη έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα κε ηε κνξθή Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. Οπζηαζηηθά
πξφθεηηαη γηα κηα επέιηθηε νκαδνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη
αλαξηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ ηνπ
καζήκαηνο. Αλ απηφ ζπκβαίλεη γηα ην κάζεκα πνπ παξαθνινπζείηε, ηφηε ζην θάησ ηκήκα
ηεο θεληξηθήο νζφλεο ηνπ καζήκαηνο εληνπίδεηε ηα πεξηερφκελα ησλ ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ.

Δηθ.17 Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ζηε αξρηθή ζειίδα καζήκαηνο (θαηαξηηδόκελνο)

Κάληε θιηθ ζην φλνκα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ επηζπκείηε γηα λα εηζέιζεηε ζηα
πεξηερφκελα ηεο. ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο ζεκαηηθήο
ελφηεηαο πνπ επηιέμακε. Παξαηεξείηε φηη ζην επάλσ κέξνο εκθαλίδνληαη ζχλδεζκνη γηα
κεηάβαζε ζηελ πξνεγνχκελε θαη επφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα
πεξηγξαθή θαη αθνινπζνχλ ζχλδεζκνη πνπ ζαο επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ αληηζηνηρηζηεί ζε απηή. Η ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή
ελφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα δηαζέηεη ηέζζεξηο γξακκέο κάζεζεο (SCORM
παθέηα). Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε φπνην SCORM παθέην επηζπκείηε γηα λα μεθηλήζεηε
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ. Σέινο, κπνξείηε λα κεηαβείηε απ’ επζείαο ζε φπνηα άιιε
ζεκαηηθή ελφηεηα επηζπκείηε, αλ επηιέμεηε απφ ηε ιίζηα επηινγψλ.

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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Δηθ.18 Υιηθό Θεκαηηθήο Δλόηεηαο καζήκαηνο (θαηαξηηδόκελνο)

4.2

Πιεξνθνξίεο καζήκαηνο

Αλ ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο ζπκπιεξψλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο, ηφηε ζην
ππνζχζηεκα απηφ ζα κπνξείηε λα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ
ηαπηφηεηα ην καζήκαηνο, ηνπο ζηφρνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν
αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο, ην ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

θαη

νπνηνδήπνηε

άιιν

ζηνηρείν

ν

ππεχζπλνο

εθπαηδεπηήο

θξίλεη

ζεκαληηθφ.
4.3

Αηδέληα

Σν ππνζχζηεκα Αηδέληα ζαο επηηξέπεη λα παξαθνινπζείηε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα
γεγνλφηα ζηαζκνχο ηνπ καζήκαηνο (δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). Η
επηινγή πνπ έρεηε είλαη λα αιιάμεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα γεγνλφηα
(πξφζθαην - παιαηφηεξν), θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν "Αληηζηξνθή ζεηξάο παξνπζίαζεο"
πάλσ δεμηά. Παξάιιεια, ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Αηδέληα κπνξεί λα
πεξηέρνπλ ππεξζπλδέζκνπο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξείηε, θάλνληαο θιηθ, λα κεηαθεξζείηε
ζην ζπλδεδεκέλν πεξηερφκελν.

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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Δηθ.19 Αηδέληα

4.4

Έγγξαθα

Σα Έγγξαθα απνηεινχλ ην ρψξν φπνπ απνζεθεχεηαη, νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. ην ππνζχζηεκα απηφ κπνξείηε λα βξείηε δηαζέζηκα
θείκελα, ζεκεηψζεηο, παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, θιπ πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα
κέζα απφ έλα ζχζηεκα θαηαιφγσλ θαη ππνθαηαιφγσλ. Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
εθπαηδεπηή, κπνξεί ηα δηαζέζηκα αξρεία, λα είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε θαηαιφγνπο.
Υξεζηκνπνηήζηε απηφ ην εξγαιείν, ζαλ έλα θιαζηθφ δηαρεηξηζηή αξρείσλ.


Γηα λα «αλνίμεηε» έλα αξρείν θάληε θιηθ ζην ζηνλ ηίηιν ηνπ αξρείνπ.



Γηα λα «θαηεβάζεηε» θαη λα απνζεθεχζεηε έλα αξρείν ζην ηνπηθφ ζαο ππνινγηζηή,
θάληε θιηθ ζηελ εηθφλα κε ηε δηζθέηα. Δπηιέμηε "Απνζήθεπζε" δψζηε έλα φλνκα
ζην αξρείν θαη πιεθηξνινγήζηε ην θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα απνζεθεπζεί. Η
κεηαθνξά ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά.

Δηθ.20 Έγγξαθα

Δίλαη πηζαλφλ λα ππάξρεη έλα επεμεγεκαηηθφ θείκελν (ζρφιην), θάησ απφ ην φλνκα ηνπ
αξρείνπ, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε ην πεξηερφκελφ ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
πξνεγνπκέλσο λα ην αλνίμεηε.

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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4.5

Αλαθνηλώζεηο

Σν ππνζχζηεκα Αλαθνηλψζεηο επηηξέπεη ηελ ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Παξάιιεια επηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο
εθπαηδεπηέο ηνπ καζήκαηνο λα ζηέιλνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα
ιακβάλεηε ηα ελεκεξσηηθά κελχκαηα είλαη λα έρεηε νξίζεη ζσζηή δηεχζπλζε email ζην
πξνθίι ζαο. ("Αιιαγή ηνπ Πξνθίι κνπ" ζην ραξηνθπιάθην ρξήζηε). Δπίζεο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ αλαθνηλψζεσλ κε ηε κνξθή ξνήο εηδήζεσλ (RSS) απιά
θάλνληαο θιηθ ζην ζρεηηθφ εηθνλίδην.

Δηθ.21 Αλαθνηλώζεηο

4.6
Η

Πεξηνρή πδεηήζεωλ

πεξηνρή

ζπδεηήζεσλ

απνηειεί

έλα

ππνζχζηεκα

αιιειεπίδξαζεο

εθπαηδεπηή

–

εθπαηδεπφκελνπ. Η πιαηθφξκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηνρψλ ζπδεηήζεσλ
επηηξέπνληαο ηε ζπκκεηνρή ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην κάζεκα ρξήζηεο
(εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο). Παξάιιεια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο κέζσ
email γηα θάζε απνζηνιή απάληεζεο ζε θάπνην ζέκα.

Δηθ.22 Πεξηνρέο Σπδεηήζεσλ

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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Δπηπιένλ κπνξείηε λα δείηε ηελ ηειεπηαία πξνζζήθε ζε θάζε ζέκα ζπδεηήζεσλ, ην πιήζνο
ησλ ζεκάησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ. Κάλνληαο θιηθ ζε έλα ζέκα
ζπδήηεζεο κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηηο ελφηεηεο πνπ πεξηέρεη.

Δηθ.23 Πεξηνρέο Σπδεηήζεσλ2

Δηδηθφηεξα κπνξείηε λα δείηε φια ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, λα δείηε ηνλ απνζηνιέα θάζε
ζέκαηνο,

ηελ

εκεξνκελία

απνζηνιήο,

ηηο

απαληήζεηο

πνπ

έρνπλ

ζηαιεί

γηα

ην

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο θαη πφζεο θνξέο δηαβάζηεθε ην ζέκα θαη πφηε κπήθε ε
ηειεπηαία απάληεζε. Γηα λα δηαβάζεηε ηα κελχκαηα ζε έλα ζέκα, θάληε θιηθ ζην φλνκα
ηνπ ζέκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δείηε ηα πεξηερφκελα ηνπ ζέκαηνο. Σα κελχκαηα
δηαβάδνληαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ δειαδή ηα πην πξφζθαηα είλαη ζην θάησ κέξνο ηεο
ζειίδαο. ε απηφ ην ζηάδην ππάξρνπλ νξηζκέλεο επηινγέο. Γηα λα ζηείιεηε απάληεζε
επηιέμηε ηνλ ζχλδεζκν "Απάληεζε"

Δηθ.24 Απάληεζε ζε έλα ζέκα ζπδήηεζεο

Πιεθηξνινγήζηε ην κήλπκά ζαο κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ θαη θαηφπηλ θάληε θιηθ ζην
"Τπνβνιή" γηα λα ζηείιεηε ην κήλπκα ζαο ή θάληε θιηθ ζην "Αθχξσζε Απνζηνιήο" αλ δελ
ζέιεηε λα ην ζηείιεηε.
Αλ ζέιεηε λα μεθηλήζεηε κηα θαηλνχξηα ζπδήηεζε, ηφηε θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν "Νέν
ζέκα". Πιεθηξνινγήζηε ην ζέκα ζπδήηεζεο θαη ην κήλπκα ζηα αληίζηνηρα πιαίζηα
Δγρεηξίδην Δθπαηδεπφκελνπ
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θεηκέλνπ. Αλ θάλεηε θάπνην ιάζνο ηφηε ζα ζαο παξνπζηαζηεί έλα κήλπκα ιάζνπο. Μεξηθέο
θνξέο είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν επηζηξνθήο ηνπ browser ζαο γηα
λα δηψμεηε ην κήλπκα ιάζνπο. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε «Δλεκέξσζε»
ψζηε λα ζαο απνζηέιιεηαη

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θάζε θνξά πνπ

πξνζηίζεηαη έλα λέν κήλπκα ζηελ πεξηνρή ζπδεηήζεσλ. Αλ επηιέμεηε «Δλεκέξσζε» ζε
επίπεδν θαηεγνξίαο ζπδεηήζεσλ κπνξείηε λα ελεκεξψλεζηε γηα φια ηα λέα κελχκαηα ζηηο
ζπδεηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία.
Σέινο, αλ ν εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο, ζαο έρεη ζπκπεξηιάβεη ζε κηα νκάδα (βι.
Οκάδεο), είλαη πηζαλφλ φηη ππάξρεη έλαο θαηάινγνο κε ηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ. Απηέο
νη ζπδεηήζεηο κπνξεί λα είλαη θιεηζηέο, αλάινγα κε ηελ απφθαζε ηνπ εθπαηδεπηή. Γίπια
ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο ζαο, νη ιέμεηο ("Η νκάδα κνπ") ζα εκθαληζηεί. Αλ νη νκάδεο
είλαη θιεηζηέο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ κφλν ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο πνπ αλήθεηε.

4.7

ύλδεζκνη

Σν ππνζχζηεκα χλδεζκνη ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρξήζηκεο πεγέο απφ ην
Γηαδίθηπν νκαδνπνηεκέλεο ζε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα. Οη ζχλδεζκνη απηνί
έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο. Κάζε ζχλδεζκνο δηαζέηεη
έλαλ ηίηιν, κηα πεξηγξαθή, κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο.

Δηθ.25 Σύλδεζκνη

Οη ζχλδεζκνη πνπ έρεη επηιέμεη ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα είλαη νκαδνπνηεκέλνη ζε
θαηεγνξίεο. Τπάξρεη ε επηινγή "Δκθάληζε" αλ ζέιεηε λα εκθαληζηνχλ αλαιπηηθά ζε ιίζηα
νη ζχλδεζκνη πνπ πεξηέρεη κηα θαηεγνξία, θαη ε επηινγή "Απφθξπςε" αλ ζέιεηε λα κελ
εκθαλίδνληαη.
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4.8

Δξγαζίεο Μαζήκαηνο

Σν ππνζχζηεκα Δξγαζίεο Μαζήκαηνο είλαη ην εξγαιείν ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο πνπ
επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ
ζην κάζεκα. Δηδηθφηεξα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο
λα αλεβάζνπλ ειεθηξνληθά ηηο εξγαζίεο ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο θαη ζηε
ζπλέρεηα αθνχ ν εθπαηδεπηήο ηηο βαζκνινγήζεη λα δνπλ ην βαζκφ ηνπο.
Δπηιέγνληαο ην ππνζχζηεκα "Δξγαζίεο Μαζήκαηνο" κπνξείηε :


Να δείηε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ην ππεχζπλν εθπαηδεπηή



Σελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ



Σε βαζκνινγία ηεο εξγαζίαο ζαο εθφζνλ έρεη βαζκνινγεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή

Δηθ.26 Δξγαζίεο Δθπαηδεπόκελσλ

Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο κπνξείηε λα δείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εξγαζία φπσο:


Σνλ ηίηιν θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο



Σελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο



Σνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο, αλ είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή

Μπνξείηε λα αλεβάζεηε ηελ εξγαζία ζαο, κεηαθνξηψλνληαο (upload) έλα αξρείν απφ ηνλ
ππνινγηζηή ζαο ζηελ πιαηθφξκα. Δηδηθφηεξα:

Δηθ.27 Απνζηνιή εξγαζίαο
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Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Browse", πινεγεζείηε ζην ηνπηθφ ζαο δίζθν
θαη επηιέμηε ην αξρείν πνπ επηζπκείηε λα κεηαθνξηψζεηε



Πιεθηξνινγήζηε αλ επηζπκείηε κηα πεξηγξαθή γηα ηελ εξγαζία ζαο



Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Απνζηνιή εξγαζίαο"

Η δηαδηθαζία κεηαθφξησζεο μεθηλάεη θαη ζε ιίγν ζα είζηε ζε ζέζε λα δείηε ην αξρείν ηεο
εξγαζίαο ζαο ζηνλ θαηάινγν ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί.

Δηθ.28 Σηνηρεία Δξγαζίαο

Σημείωση: Γελ κπνξείηε λα δηαγξάςεηε αξρεία ηα νπνία έρεηε αλεβάζεη αιιά κπνξείηε
λα αλεβάζεηε ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο ηεο εξγαζίαο ζαο αληηθαζηζηψληαο ηηο παιαηφηεξεο
κέρξη ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Αλ ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
εξγαζίαο έρεη πεξάζεη ηφηε απηφκαηα ε πιαηθφξκα απελεξγνπνηεί ηε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο εξγαζίαο.

4.9

Οκάδεο Υξεζηώλ

Έλα άιιν ππνζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη νη νκάδεο ρξεζηψλ. Μηα νκάδα ρξεζηψλ είλαη κηα
ζπιινγή εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ καζήκαηνο πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα πεξηνρή
ζπδεηήζεσλ θαζψο θαη ηελ ίδηα πεξηνρή κεηαθφξησζεο αξρείσλ θαη εξγαζηψλ. Αλ ν
ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο έρεη νξίζεη νκάδεο ρξεζηψλ ηφηε επηιέγνληαο ην ζρεηηθφ
ππνζχζηεκα κπνξείηε ηα δείηε ηα εμήο :


Λίζηα κε ηηο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή



Πφζα άηνκα είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ θάζε νκάδα



Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ εγγξαθή ζηελ
θάζε νκάδα
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Δηθ.29 Οκάδεο Φξεζηώλ

Αλ αλήθεηε ζε κηα νκάδα δίπια ζην φλνκα ηεο νκάδαο ζα ππάξρεη ε έλδεημε "ε νκάδα
κνπ". Αλ δίπια ζηα νλφκαηα ησλ νκάδσλ ππάξρεη ε έλδεημε "Δγγξαθή" ηφηε νη νκάδεο
απηέο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλεο θαη κπνξείηε λα θάλεηε εγγξαθή. Αλ δελ είζηε
εγγεγξακκέλνο ζε θάπνηα νκάδα γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηή εθφζνλ δελ έρεη
ζπκπιεξσζεί :


Kάληε θιηθ ζηελ έλδεημε "Δγγξαθή" δίπια ζην φλνκα ηεο νκάδαο ζηελ νπνία
επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε



ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην "Πξoζζέζηε κε ζηελ νκάδα"



Ακέζσο κεηά ζα ζαο ελεκεξψζεη φηη είζηε κέινο ηεο νκάδαο

Δηθ.30 Πξνζζήθε ρξήζηε ζε κηα νκάδα ρξεζηώλ

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ είζηε κέινο κηαο νκάδαο, ζαο παξέρεηε έλαο θνηλφρξεζηνο ρψξνο
εγγξάθσλ γηα λα κνηξάδεζηε αξρεία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαζψο θη έλαο
ρψξνο ζπδεηήζεσλ ηεο νκάδαο. Ο ρψξνο ησλ αξρείσλ ζαο επηηξέπεη λα κεηαθνξηψλεηε,
λα κεηνλνκάδεηε, λα δηαγξάθεηε θαη λα κεηαθηλείηε αξρεία, λα δεκηνπξγείηε θαηαιφγνπο
θαη ππνθαηαιφγνπο ψζηε λα νκαδνπνηείηε θαιχηεξα ηα αξρεία ζαο.
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4.9.1 Οκαδηθή εξγαζία
Απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν εγγξάθσλ ηεο νκάδαο κπνξείηε λα αλεβάδεηε ηηο νκαδηθέο
εξγαζίεο ηνπ καζήκαηνο. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην "Απνζηνιή
νκαδηθήο εξγαζίαο" θαη ζπκπιεξψζηε πξνζεθηηθά φια ηα πεδία.

Δηθ.31 Υπνβνιή Οκαδηθήο Δξγαζίαο

4.10 Αζθήζεηο
Σν

ππνζχζηεκα

απηφ

ελζσκαηψλεη

έλα

κεραληζκφ

ζπκκεηνρήο

ζε

Αζθήζεηο

Απηναμηνιφγεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγήζεη ν ππεχζπλνο
εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ
χιε ηνπ καζήκαηνο. ε θάπνηεο αζθήζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί φπσο ρξνληθφο
πεξηνξηζκφο ή πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ.

Δηθ.32 Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο

Δηδηθφηεξα, γηα λα επηιχζεηε κηα άζθεζε απηναμηνιφγεζεο επηιέμηε απηή πνπ επηζπκείηε,
θάλνληαο θιηθ ζην φλνκά ηεο. Απηφκαηα εκθαλίδνληαη νη εξσηήζεηο είηε ζε κνξθή
πνιιαπιψλ επηινγψλ είηε ζε θάπνηα άιιε κνξθή αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ππεχζπλνπ
εθπαηδεπηή.
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Δηθ.33 Άζθεζε Πνιιαπιήο Δπηινγήο

ηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ επηινγψλ, επηιέγεηε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξείηε ζσζηή,
θάλνληαο θιηθ ζην θνπηί επηινγήο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ επηινγή ζαο.
ηελ πεξίπησζε ζπκπιεξψκαηνο θελψλ, πιεθηξνινγείηε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξείηε
ζσζηή ζην θελφ θαη ζηελ πεξίπησζε εξσηήζεσλ ηαηξηάζκαηνο επηιέγεηε ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο απφ ηηο ιίζηεο επηινγψλ. Όηαλ απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο, θάληε θιηθ ζηελ
"Δπηθχξσζε" θαη πεξηκέλεηε ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ.
ηελ ζειίδα απνηειεζκάησλ εκθαλίδνληαη νη ζσζηέο θαη νη ιάζνο απαληήζεηο πνπ έρεηε
δψζεη ζε θάζε εξψηεζε θαζψο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία ζαο. Μπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηα
πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ γξακκή πινήγεζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Να
ζεκεησζεί πσο κπνξείηε λα επηιχζεηε κηα άζθεζε απηναμηνιφγεζεο φζεο θνξέο επηζπκείηε
ελψ ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο δελ ελεκεξψλεηαη γηα ηηο επηδφζεηο ζαο.
Όηαλ απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο, θάληε θιηθ ζηελ "Δπηθχξσζε" θαη πεξηκέλεηε ηε ζειίδα
ησλ απνηειεζκάησλ.
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Δηθ.34 Απνηειέζκαηα Άζθεζεο

4.11 Βίληεν
Πξφθεηηαη

γηα

έλα

ππνζχζηεκα

δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ

πιηθνχ.

Τπάξρνπλ αξρεία βίληεν θαη ζχλδεζκνη ζε εμσηεξηθά αξρεία βίληεν πνπ βξίζθνληαη
απνζεθεπκέλα ζε έλα Video On Demand (VOD) Server.

Δηθ.35 Βίληεν

ην ππνζχζηεκα απηφ ζα βξείηε κία ιίζηα κε φια ηα αξρεία βίληεν (ηχπνπ mpeg, avi
θ.ιπ.) ή ζχλδεζκνη ζε εμσηεξηθά αξρεία βίληεν πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θη έρεη αλεβάζεη
ζηελ πιαηθφξκα ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο. Γηα λα δείηε ινηπφλ ην νπηηθναθνπζηηθφ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θάληε θιηθ ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ ή ηνπ ζπλδέζκνπ βίληεν πνπ
ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε.
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4.12 Υώξνο Αληαιιαγήο Αξρείωλ
Ο Υψξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ είλαη έλα εξγαιείν αληαιιαγήο αξρείσλ κεηαμχ ησλ
Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ ππεχζπλνπ Δθπαηδεπηή. Μπνξείηε λα αληαιιάμεηε νπνηνδήπνηε
ηχπν αξρείσλ θεηκέλνπ, εηθφλσλ ή παξνπζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, γηα λα ζηείιεηε έλα αξρείν
επηιέμηε ην ζχλδεζκν «Αλέβαζκα αξρείνπ».
Γηα λα ζηείιεηε έλα αξρείν ζηνλ εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο, αξρηθά επηιέμηε ην αξρείν
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν "Browse" θαη πξναηξεηηθά κπνξείηε λα
πιεθηξνινγήζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε απφ ηνλ θαηάινγν ησλ
εθπαηδεπηψλ ηνπ καζήκαηνο ηνλ παξαιήπηε ηνπ αξρείνπ θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν
"Απνζηνιή". Αλ ζέιεηε ην αξρείν λα ζηαιεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εθπαηδεπηέο
(εθφζνλ ππάξρνπλ), επηιέμηε ηνπο επηζπκεηνχο παξαιήπηεο θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη
ζαο ζην φλνκά ηνπ θαζελφο θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL (Control)

Δηθ.36 Φώξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ

Σν ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη δχν θαηάινγνπο Αληαιιαγήο Αξρείσλ. ηνλ θαηάινγν
Δηζεξρφκελα Αξρεία εκθαλίδνληαη ηα αξρεία πνπ έρεηε παξαιάβεη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ
καζήκαηνο, κε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην αξρείν, φπσο ην φλνκα
ηνπ ρξήζηε, ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ην έζηεηιε. ηνλ θαηάινγν
Απεζηαικέλα Αξρεία εκθαλίδνληαη ηα αξρεία πνπ έρεηε ζηείιεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηνπ
καζήκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο.
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Αλ ν θαηάινγνο κε ηα αξρεία πνπ έρεηε παξαιάβεη ή ηα αξρεία πνπ έρεηε απνζηείιεη, γίλεη
αξθεηά κεγάινο κπνξείηε λα ηνλ ειαηηψζεηε δηαγξάθνληαο φια ή κεξηθά απφ ηα αξρεία
ηνπ αθνχ πξψηα ηα απνζεθεχζεηε ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. εκεηψζηε, φηη ην αξρείν
δελ δηαγξάθεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο πάξα κφλν απφ ηνλ θαηάινγν.

4.13 Δξωηεκαηνιόγηα
Σν ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνην
εξσηεκαηνιφγην αξθεί λα επηιέμεηε ηνλ ζχλδεζκν «πκκεηνρή».

Δηθ.37 Κεληξηθή Οζόλε Δξσηεκαηνινγίσλ

Όηαλ

έρεηε

ήδε

ζπκκεηάζρεη

ζε

θάπνην

εξσηεκαηνιφγην

δελ

κπνξείηε

λα

μαλαζπκκεηάζρεηε θαη εκθαλίδεηαη ε έλδεημε «Έρεηε ήδε ζπκκεηάζρεη»

Δηθ.38 Σπκκεηνρή ζε Έξεπλα Μαζεζηαθνύ Πξνθίι

4.14 Σειεζπλεξγαζία
Σν

ππνζχζηεκα

«Σειεζπλεξγαζία»

(conference)

πεξηιακβάλεη

ηε

ιεηηνπξγηθφηεηα

αληαιιαγήο κελπκάησλ θεηκέλνπ (chat). Ο εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
αληαιιάζζεη

κελχκαηα

κε

φζνπο

ρξήζηεο

είλαη

εγγεγξακκέλνη

ζην

κάζεκα

πιεθηξνινγψληαο ην κήλπκα ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν '>>'. Σν
ππνζχζηεκα πξνυπνζέηεη φηη έρεηε ζπλδεζεί ζηελ πιαηθφξκα.
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4.15

Γξακκή Μάζεζεο

Σν ππνζχζηεκα «Γξακκή Μάζεζεο» (Learning Path) ελζσκαηψλεη ζηελ πιαηθφξκα Open
eClass ζηνηρεία απφ ηελ πξφηππε ηερλνινγία Sharable Content Object Reference Model
(SCORM), ε νπνία νξγαλψλεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελφο καζήκαηνο ζε εθπαηδεπηηθά
παθέηα απνηεινχκελα απφ αλεμάξηεηα αληηθείκελα κάζεζεο (learning objects) θαη
επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Σν ππνζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νη
εθπαηδεπφκελνη λα αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο.
Ο εθπαηδεπηήο πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε κειέηε νξηζκέλσλ εγγξάθσλ, ηε
δηεμαγσγή αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, ηελ αλαδίθεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην
Γηαδίθηπν (links), ηελ αλάγλσζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ καζήκαηνο ή ηελ πινήγεζε ζε έλα
εηζεγκέλν αληηθείκελν ηχπνπ SCORM, σο κία ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία ελεξγεηψλ κάζεζεο
ζηα πιαίζηα ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο.
Ο εθπαηδεπφκελνο κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο κπνξεί λα πινεγεζεί ζηηο δηαζέζηκεο
γξακκέο κάζεζεο θαη λα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα πνπ έρεη νξίζεη ν εθπαηδεπηήο κε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ην ππνζχζηεκα παξαθνινπζεί
ηελ πξφνδν, ην ρξφλν θαη ηε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηα δηάθνξα βήκαηα ηεο
εθάζηνηε γξακκήο κάζεζεο.
Η γξακκή κάζεζεο απνηειείηαη απφ ελόηεηεο (ηνπιάρηζηνλ κία). Οη ελφηεηεο είλαη
αλεμάξηεηα καζεζηαθά αληηθείκελα. ηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο Open eClass,
ηα αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε κία εθ ησλ εμήο πέληε θαηεγνξηψλ:


Έγγξαθα: Σα έγγξαθα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην εξγαιείν «Έγγξαθα» ηεο
πιαηθφξκαο eClass. Μπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε έρεηε δεκηνπξγήζεη εζείο αξθεί λα
είλαη αλεβαζκέλν θαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Έγγξαθα».



Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο: Αζθήζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην εξγαιείν
«Αζθήζεηο» ηεο πιαηθφξκαο.



ύλδεζκνη: χλδεζκνη πνπ είλαη δηαζέζηκνη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «χλδεζκνη» ηεο
πιαηθφξκαο.



Πιεξνθνξίεο Μαζήκαηνο:Η πεξηγξαθή πνπ είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ
«Πιεξνθνξίεο Μαζήκαηνο» ηεο πιαηθφξκαο.



Πεξηερόκελν ηύπνπ SCORM: νη ελφηεηεο απηέο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
εηζαγσγήο καζεζηαθψλ παθέησλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM 1.2 & 2004. Σα
πεξηερφκελά ηνπο εμαξηψληαη απφ ην ηη έρεη ηνπνζεηήζεη κέζα ηνπο ν δεκηνπξγφο
ηνπο, δειαδή έγγξαθα, αζθήζεηο, ζπλδέζκνπο, θείκελν θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη
πξνζπειάζηκν ζχκθσλα κε ην πξφηππν SCORM ψζηε λα κπνξέζεη ε πιαηθφξκα
Open eClass λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια.
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Γηα λα μεθηλήζεηε κηα γξακκή κάζεζεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηήο θάληε θιηθ
ζηνλ ηίηιν ηεο γξακκήο κάζεζεο. Αξρηθά ε πξφνδνο θάζε γξακκήο κάζεζεο θαη ε
πξφνδνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζην 0%. Όηαλ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη γξακκέο
κάζεζεο ηνπ καζήκαηνο ε ζπλνιηθή πξφνδνο ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη ζην 100%.
ηε ζπλέρεηα γηα λα νινθιεξσζεί ε γξακκή κάζεζεο πξέπεη λα επηιέμεηε φιεο ηηο
ελφηεηεο πνπ έρεη πξνζζέζεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή κάζεζεο.
Αξρηθά ε πξφνδνο ηεο θάζε ελφηεηαο γξακκήο κάζεζεο είλαη ζην 0%.

Δηθ.39 Δλόηεηεο Γξακκήο Μάζεζεο

Ξεθηλψληαο κηα γξακκή κάζεζεο, ε πιαηθφξκα αλνίγεη ην πεξηερφκελν ηεο ζε πιήξε
νζφλε κε κηα ζεηξά απφ εξγαιεία λα εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.

Δηθ.40 Δλόηεηεο Γξακκήο Μάζεζεο

Δπηιέγνληαο ηα βειάθηα

κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο

γξακκήο κάζεζεο ή λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνχκελε.
Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην

κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα επηζηξέςεη ζηε ιίζηα κε ηηο

γξακκέο κάζεζεο θαη λα κελ νινθιεξψζεη ηε γξακκή κάζεζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή.
Όηαλ έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε ελφηεηα ππάξρεη ε έλδεημε επηηπρίαο δίπια ζην
φλνκα ηεο ελφηεηαο.
Δπίζεο θαζψο νινθιεξψλεηαη κηα ελφηεηα ηεο γξακκήο κάζεζεο ε πξφνδνο θαίλεηαη ζηελ
ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη φηαλ έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη ελφηεηεο ε πξφνδνο έρεη
ζπκπιεξσζεί πιήξσο (έλδεημε 100%).
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4.16

ύζηεκα Wiki

Σν ζχζηεκα Wiki είλαη έλα ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
ειεθηξνληθφ κάζεκα εθπαηδεπηέο θη εθπαηδεπφκελνπο λα επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ ην
πεξηερφκελν δηαθφξσλ θεηκέλσλ.
Γηα λα ζπκκεηέρεηε ζε έλα Wiki θάληε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ Wiki. Μεηά επηιέμηε «Αιιαγή
ηεο ζειίδαο». Ακέζσο ζαο εκθαλίδεηαη ην θείκελν ην νπνίν κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ή
λα δηνξζψζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα εηθνλίδηα ηνπ editor γηα λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελφ
ζαο. εκεηψζηε φηη κπνξείηε λα δεκηνπξγήζηε ζχλδεζκν (επηιέγνληαο ην θείκελν ζαο θαη
θάλνληαο θιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην) πξνο κηα θαηλνχξηα ζειίδα ηνπ wiki ηελ νπνία ζα
δεκηνπξγήζεηε ζηε ζπλέρεηα. Η ίδηα ελέξγεηα κπνξεί λα γίλεη απιά βάδνληαο ηε ιέμε πνπ
ζέιεηε λα είλαη ζχλδεζκνο ζε αγθχιεο (πρ. Η [ιχζε] ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απιή). Η
ιέμε ιχζε είλαη ζχλδεζκνο θαη θάλνληαο θιηθ ζε απηή δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα κηα λέα ζειίδα ζην wiki κε ην φλνκα ιχζε.

Δηθ.41 Δλόηεηεο Γξακκήο Μάζεζεο

Γηα λα δείηε ηνλ θαηάινγν ησλ ηειεπηαίσλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζειίδσλ θάληε θιηθ ζην
ζχλδεζκν «Ιζηνξηθφ ειίδαο»

4.17 Γιωζζάξη
Πξφθεηηαη

γηα

έλα

ππνζχζηεκα

παξνπζίαζεο

νξηζκψλ

γηα

φξνπο

–

ιέμεηο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ κάζεκα. Δηδηθφηεξα νη φξνη ησλ νπνίσλ ε επεμήγεζε
– νξηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζην γισζζάξην ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο εκθαλίδνληαη ζε
κία ιίζηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά.
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Δηθ.42 Γισζζάξη

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην έρεη επηηξέςεη ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο, λα
εκθαλίδνληαη

κέζα

ζην

θείκελν

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

καζήκαηνο

κε

δηαθνξεηηθή

κνξθνπνίεζε απφ ην ππφινηπν θείκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί
εχθνια λα βιέπεη ηηο επεμεγήζεηο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, κε ην πέξαζκα ηνπ δείθηε ηνπ
πνληηθηνχ πάλσ απφ έλαλ φξν. Σέινο αλ ε επεμήγεζε ηνπ φξνπ πεξηιακβάλεη θάπνην
ζχλδεζκν απφ ην Γηαδίθηπν παηψληαο πάλσ ζ’ απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ αληίζηνηρε
ζειίδα ζην Γηαδίθηπν ε νπνία πεξηέρεη ηνλ πιήξε νξηζκφ.

4.18 Ηιεθηξνληθό Βηβιίν
Πξφθεηηαη γηα έλα ππνζχζηεκα παξνπζίαζεο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ πξνζβάζηκσλ κε ηε
ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή (web browser). Δηδηθφηεξα ηα ειεθηξνληθά βηβιία πνπ
αλαξηψληαη ζηελ πιαηθφξκα είλαη αξρεία ηχπνπ html, ηα νπνία είλαη πξνζπειάζηκα απφ
θάζε θνηλή ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.

Δηθ.43 Ηιεθηξνληθό Βηβιίν

Σν πεξηβάιινλ πινήγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ είλαη απιφ ζηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα
ζπζηάδνληαη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ βηβιίνπ είλαη
πξνζπειάζηκεο κέζσ εχρξεζησλ εξγαιείσλ (buttons, drop down lists) πνπ βξίζθνληαη ζε
επδηάθξηηα ζεκεία

πάλσ ζηελ νζφλε, έηζη ψζηε ε πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζα

ζην ειεθηξνληθφ βηβιίν λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εχθνιν θαη θηιηθφ ηξφπν.
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5. Τπνζηήξημε πιαηθόξκαο
Η πιαηθφξκα Open eClass αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαη
δηαλέκεηαη

ειεχζεξα ρσξίο ηελ απαίηεζε αδεηψλ ρξήζεο θαη

ζπληήξεζεο. Κάζε

εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο δηαρεηξηζηέο ηνπ
ηδξχκαηνο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο, θαζψο θαη
ηελ

εμππεξέηεζε

ησλ

αηηεκάησλ

ησλ

εγγεγξακκέλσλ

εθπαηδεπνκέλσλ).
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ρξεζηψλ

(εθπαηδεπηψλ,

