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1. Δηζαγωγή
Η

ειεθηξνληθή

Γηαρείξηζεο

πιαηθφξκα

Ηιεθηξνληθψλ

Open

eClass,

Μαζεκάησλ.

απνηειεί

ηφρνο

ηεο

έλα
είλαη

νινθιεξσκέλν

χζηεκα

ε

δξάζεσλ

ππνζηήξημε

ηειεθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ
ρξφλνπ

ηεο

θιαζζηθήο

δηδαζθαιίαο,

πξνζθέξνληαο

ζηνλ

εθπαηδεπηή

θαη

ηνλ

εθπαηδεπφκελν έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο.
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 εθπαηδεπηή φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο
πιαηθφξκαο. Δηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, ε νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, ε πεξηγξαθή ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ καζήκαηνο, ε δεκνζίεπζε ηεο αηδέληαο, ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ
αλαθνηλψζεσλ, ε δεκηνπξγία θη νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη πεξηνρψλ ζπδεηήζεσλ, ε
δεκηνπξγία αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο θιπ.
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2. Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα
Η είζνδν ζηελ πιαηθφξκα κε ηε ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή, ζα ζαο επηηξέςεη λα
αμηνπνηήζεηε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο – ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ειεθηξνληθά
καζήκαηα. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη πξψηα λα απνθηήζεηε έλαλ Λνγαξηαζκφ
Δθπαηδεπηή.
2.1

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Δθπαηδεπηή

Γηα ηελ απφθηεζε λένπ ινγαξηαζκνχ εθπαηδεπηή ζηελ πιαηθφξκα αθνινπζείζηε ηα
παξαθάησ βήκαηα:
1. Δπηιέμηε: απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο ην ζχλδεζκν "Δγγξαθή Υξήζηε".
2. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε «Αίηεζε Νένπ Λνγαξηαζκνχ» θάησ απφ ηνλ ηίηιν "Λνγαξηαζκφο
Δθπαηδεπηή" θαη ζα νδεγεζείηε απηφκαηα ζηελ "Αίηεζε Γεκηνπξγίαο Λνγαξηαζκνχ
Δθπαηδεπηή".

Δηθ.2 Νένο Λνγαξηαζκόο Δθπαηδεπηή

3. Πιεθηξνινγήζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη. Πην αλαιπηηθά, ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξψζεηε:

Δηθ.3 Αίηεζε Λνγαξηαζκνύ Δθπαηδεπηή

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή
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Σα

πξνζσπηθά

ζαο

ζηνηρεία.

Όλνκα,

Δπψλπκν,

Σειέθσλν

θαη

Γηεχζπλζε

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email)


Σν επηζπκεηφ φλνκα ρξήζηε (username) κε ην νπνίν ζα ζαο αλαγλσξίδεη ην
ζχζηεκα. Πξνζνρή: ην username ζα πξέπεη λα γξάθεηαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο
θαη λα κελ πεξηέρεη εηδηθνχο ραξαθηήξεο, παξά κφλν γξάκκαηα ή/θαη αξηζκνχο.



Σα ζρφιηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
επηζπκείηε λα εγγξαθείηε σο εθπαηδεπηήο ζηελ πιαηθφξκα.



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



Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ αζθάιεηαο πνπ εκθαλίδεηαη.



Σέινο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Τπνβνιή Αίηεζεο», ψζηε λα
απνζηαιεί ε αίηεζή ζαο ζηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο.

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 ζην ζχζηεκα. Αλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ δειψζαηε δελ
πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ηαπηφηεηα ζαο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αηηείζηε εγγξαθή σο
εθπαηδεπηήο, ν δηαρεηξηζηήο ζα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο ζην email ή ην ηειέθσλν πνπ
δειψζαηε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί
ζηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο.

2.2

Δλαιιαθηηθνί Σξόπνη Δγγξαθήο Δθπαηδεπηή

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

Δηθ.4 Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη εγγξαθήο Δθπαηδεπηή
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2.2.1

Δγγξαθή Δθπαηδεπηή (κε 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: “Έιεγρνο ηνηρείσλ Υξήζηε (LDAP)”. Γίλεηε ην φλνκα ρξήζηε θαη
ζπλζεκαηηθφ πνπ έρεηε ζηνλ LDAP.
Πιεθηξνινγήζηε: ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνχληαη. Πην αλαιπηηθά:


πκπιεξψζεηε ηελ e-mail δηεχζπλζε ζαο θαη ην ζπλζεκαηηθφ (password) πνπ
έρεηε ζηελ ππεξεζία θαηάινγνπ ρξεζηψλ (LDAP). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξείηε
λα έρεηε πξφζβαζε ζηελ Πιαηθφξκα Open eClass ρξεζηκνπνηψληαο ηελ e-mail
δηεχζπλζή ζαο θαη ην ππάξρνλ ζπλζεκαηηθφ.



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



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

Δηθ.5 Δγγξαθή Δθπαηδεπηή (κε πηζηνπνίεζε εηζόδνπ από Τπεξεζία Καηαιόγνπ LDAP)

Αλ ηα ζηνηρεία πνπ δψζαηε 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 κπνξείηε λα θάλεηε
εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα κε απηφ ην ινγαξηαζκφ.

Δηθ.6 Δγγξαθή Δθπαηδεπηή (κε πηζηνπνίεζε εηζόδνπ από Τπεξεζία Καηαιόγνπ POP3)

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή
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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
«Τπνβνιή».

2.2.3

Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ κε Πηζηνπνίεζε κέζω άιιεο βάζεο δεδνκέλωλ

Αλ έρεηε ινγαξηαζκφ ζε θάπνην πίλαθα θάπνηαο εμσηεξηθήο βάζεο (MySQL) ζπλδεδεκέλε
κε ηελ πιαηθφξκα κπνξείηε λα θάλεηε εγγξαθή κε ην ινγαξηαζκφ απηφ. πκπιεξψζηε
ζηελ θφξκα ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηε βάζε θαη ζηε
ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Τπνβνιή».
2.2.4

Δγγξαθή Δθπαηδεπόκελνπ κε Πηζηνπνίεζε κέζω Shibboleth ή CAS

Αλ νη ππνδνκέο ζαο ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε Shibboleth ή CAS εμππεξεηεηή ηφηε ν
δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ψζηε λα ζαο επηηξέπεηαη
ε πξφζβαζε κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο.

2.3

ύλδεζε ρξήζηε

Αθνχ ινηπφλ απνθηήζεηε ινγαξηαζκφ κε δηθαηψκαηα Δθπαηδεπηή 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.7 ύλδεζε Υξήζηε

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έρεηε πξφζβαζε σο εθπαηδεπηήο 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 ζπλζεκαηηθό
ζαο» θαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο. Πξνζνρή, νη νδεγίεο απηέο ζα ζαο ζηαινχλ
ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε email πνπ έρεηε δειψζεη.

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή
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3. Υαξηνθπιάθην Υξήζηε
Με ηελ είζνδφ ζαο ζηελ πιαηθφξκα (εηζαγσγή username θαη password) ζα βξεζείηε ζην
ραξηνθπιάθην ζαο, έλαλ ρψξν πνπ ζαο επηηξέπεη λα νξγαλψλεηε θαη λα ειέγρεηε ηε
ζπκκεηνρή ζαο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα ηεο πιαηθφξκαο.

Δηθ.8 Πξνζωπηθό Υαξηνθπιάθην Δθπαηδεπηή (πλνπηηθό)

ηελ αξηζηεξή ζηήιε, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο κηα ζεηξά απφ επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηε
δεκηνπξγία καζήκαηνο, ηελ εγγξαθή ζε κάζεκα, ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ζαο, ην
πξνζσπηθφ ζαο εκεξνιφγην καζεκάησλ, ηηο αλαθνηλψζεηο θιπ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.
ηελ δεμηά ζηήιε, ζα βξείηε κηα ιίζηα κε ηα καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδεηε σο εθπαηδεπηήο
θαζψο θαη ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζείηε εθφζνλ βέβαηα έρεηε εγγξαθεί ζε θάπνηα
απφ απηά. ηα καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδεηε ππάξρεη δεμηά ε επηινγή «Γηαρείξηζε» ψζηε λα
ειέγρεηε εχθνια ηηο ξπζκίζεηο, ελψ ζηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζείηε έρνληαο θάλεη
εγγξαθή ππάξρεη δεμηά ε επηινγή «Απεγγξαθή» ψζηε λα ην δηαγξάςεηε απφ ηε ιίζηα.
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Σέινο, θάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ελφο καζήκαηνο απφ ηε ιίζηα καζεκάησλ εηζέξρεζηε ζην
ειεθηξνληθφ κάζεκα κε δηθαηψκαηα Δθπαηδεπηή.
3.1

Αλαιπηηθό Πξνζωπηθό Υαξηνθπιάθην

ηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο ην πξνζσπηθφ ραξηνθπιάθην θάζε ρξήζηε έρεη
λέα αλαιπηηθή κνξθή πνπ ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη φιε ηελ ζεκαληηθή
πιεξνθνξία γηα ηα καζήκαηα ηνπ ζε κηα ζειίδα. Γηα λα βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ην
αλαιπηηθφ πξνζσπηθφ ραξηνθπιάθην, ζα ειέγμεηε ζηελ πεξηνρή «Αιιαγή ηνπ πξνθίι
κνπ», ζην αξηζηεξφ κελνχ ζηελ επηινγή εκθάληζε ραξηνθπιαθίνπ λα έρεη επηιεγεί
«αλαιπηηθή». Με ην ηξφπν απηφ ζα βιέπεηε ζηελ δεμηά ζηήιε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζαο έμη
πεξηνρέο (ηα καζήκαηά κνπ, νη δηνξίεο κνπ, νη ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο, νη ζπδεηήζεηο
κνπ, ηα ηειεπηαία κνπ έγγξαθα, ε αηδέληα κνπ) ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα.

Δηθ.9 Πξνζωπηθό Υαξηνθπιάθην Δθπαηδεπηή (Αλαιπηηθό)

3.1.1

Πεξηνρή «Σα καζήκαηα κνπ»

ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη φια ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη ζπκκεηέρεηε. Κάζε
κάζεκα απνηειείηαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, αθνινπζνχκελν ζηελ επφκελε γξακκή
απφ ηνπ εθπαηδεπηέο ηνπ καζήκαηνο. Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ελφο καζήκαηνο απφ ηε
ιίζηα εηζέξρεζηε ζην ειεθηξνληθφ κάζεκα κε δηθαηψκαηα Δθπαηδεπηή.
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3.1.2

Πεξηνρή «Οη δηνξίεο κνπ»

ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη φιεο νη εξγαζίεο πξνο παξάδνζε ζηα καζήκαηα πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο. Η πεξηνρή νξγαλψλεηαη ζε ηξεηο ζηήιεο (φλνκα καζήκαηνο,
ηίηινο εξγαζίαο, εκεξνκελία ιήμεο) ηαμηλνκεκέλεο αλά κάζεκα.
Δπηπιένλ ν ίδηνο ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ζχλδεζκν πξνο ηελ ζειίδα ηεο εξγαζίαο
φπνπ, νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα δνπλ πνηνη έρνπλ παξαδψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο.
3.1.3

Πεξηνρή «Οη αλαθνηλώζεηο κνπ»

ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη νη ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο ζηα καζήκαηα πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο. Οη αλαθνηλψζεηο απηέο ηαμηλνκνχληαη θαηά κάζεκα θαη θαηά
εκεξνκελία. Κάζε αλαθνίλσζε απνηειεί ζχλδεζκν πξνο ην εξγαιείν αλαθνηλψζεσλ ηνπ
αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη πεξηνξίδεηαη ζηνπο 150 ραξαθηήξεο. Αλ κηα αλαθνίλσζε είλαη
κεγαιχηεξε ησλ 150 ραξαθηήξσλ ηφηε πξνζηίζεηαη έλα «…[Πεξηζζφηεξα]». Απηφ ζεκαίλεη
φηη γηα λα δνχκε νιφθιεξε ηελ αλαθνίλσζε ζα πξέπεη λα πάκε ζην εξγαιείν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο.
3.1.4

Πεξηνρή «Σα ηειεπηαία κνπ έγγξαθα»

ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία έγγξαθα ζηα καζήκαηα πνπ είλαη είλαη
εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο. Σα έγγξαθα απηά ηαμηλνκνχληαη θαηά κάζεκα. Κάζε έγγξαθν
απνηειεί ζχλδεζκν πξνο ην εξγαιείν εγγξάθσλ

ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Δθεί ν

ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη ην έγγξαθν απηφ.
3.1.5

Πεξηνρή «Η αηδέληα κνπ»

ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα γεγνλφηα απφ ηηο αηδέληεο ησλ
καζεκάησλ ζηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο. Σα γεγνλφηα απηά ηαμηλνκνχληαη
θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο εκεξνκεληψλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαθέξνληαη ζηελ αηδέληα είλαη πέληε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα
ζπλερφκελεο εκεξνκελίεο. ε θάζε εκεξνκελία κπνξνχλ λα ππάξρνπλ γεγνλφηα απφ
δηάθνξα καζήκαηα.
Σα γεγνλφηα ζηελ αηδέληα αξρίδνπλ κε ηνλ ηίηιν καζήκαηνο κε ηελ ψξα δηεμαγσγήο θαη
ηελ δηάξθεηα αθξηβψο δίπια. ηελ επφκελε γξακκή αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ γεγνλφηνο.
Αθνινπζεί, ζηελ επφκελε γξακκή ην θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ην γεγνλφο, φπσο ην φξηζε ν
εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο. Σν πεξηερφκελν πεξηνξίδεηαη ζηνπο 150 ραξαθηήξεο. Αλ ε
πεξηγξαθή ελφο γεγνλφηνο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 150 ραξαθηήξσλ ηφηε πξνζηίζεηαη έλα
«…[Πεξηζζφηεξα]». Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα δνχκε νιφθιεξε ηελ πεξηγξαθή ηνπ
γεγνλφηνο ζα πξέπεη λα πάκε ζην εξγαιείν αηδέληαο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο.
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Γεγνλφηα ηνλ νπνίσλ ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο έρεη πεξάζεη, παχνπλ λα αλαθέξνληαη
ζηελ αηδέληα. Κάζε γεγνλφο ζηελ αηδέληα απνηειεί ζχλδεζκν πξνο ην εξγαιείν αηδέληαο
ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο.
3.1.6

Πεξηνρή «Οη ηειεπηαίεο ζπδεηήζεηο κνπ»

ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη νη ηειεπηαίεο απνζηνιέο ζηηο πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ ησλ
καζεκάησλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο. Οη απνζηνιέο απηέο είλαη ηαμηλνκεκέλεο
θαηά κάζεκα. Κάζε απνζηνιή απνηειεί ζχλδεζκν πξνο ηελ πεξηνρή ζπδεηήζεσλ ηνπ
αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη πεξηνξίδεηαη ζηνπο 150 ραξαθηήξεο. Αλ κηα απνζηνιή είλαη
κεγαιχηεξε ησλ 150 ραξαθηήξσλ ηφηε πξνζηίζεηαη έλα «…[Πεξηζζφηεξα]». Απηφ ζεκαίλεη
φηη γηα λα δνχκε νιφθιεξε ηελ απνζηνιή ζα πξέπεη λα πάκε ζην εξγαιείν πεξηνρήο
ζπδεηήζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο.

3.2

Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ

Δπηιέμηε «Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ» ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ζην ραξηνθπιάθην ρξήζηε, θαη
αιιάμηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία.

Δηθ.10 Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή
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ηνηρεία φπσο ην φλνκα ρξήζηε, ην ζπλζεκαηηθφ ζαο, ηε δηεχζπλζή email, ή αθφκε θαη
κηα πξνζσπηθή θσηνγξαθία πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην δεκφζην πξνθίι ζαο κπνξνχλ λα
δεισζνχλ

ζηελ

παξαπάλσ

θφξκα..

Γηα

λα

αιιάμεηε

ηα

παξαπάλσ

ζηνηρεία

πιεθηξνινγείζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο
αιιαγέο θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Αιιαγή».
εκείωζε γηα ηνπο ρξήζηεο LDAP: Οη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία
θαηαιφγνπ (LDAP) γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πιαηθφξκα δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ αιιαγέο
ζην πξνθίι ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηαρεηξηζηή
ηεο ππεξεζία θαηαιφγνπ ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο.
3.2.1

Γηαγξαθή Λνγαξηαζκνύ

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο απφ ηελ πιαηθφξκα επηιέγνληαο
ην ζχλδεζκν «Γηαγξαθή Λνγαξηαζκνχ» Ωζηφζν γηα λα

δηαγξαθείηε πξέπεη πξψηα ηα

απεγγξαθείηε απφ φια ηα καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδεηε ή παξαθνινπζείηε θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην ζχλδεζκν «Γηαγξαθή Λνγαξηαζκνχ» ζην πάλσ κέξνο ηεο
νζφλεο. Πξηλ δηαγξαθεί ν ινγαξηαζκφο ζαο ζα ζαο δεηεζεί επηβεβαίσζε.
3.2.2

Αιιαγή ζπλζεκαηηθνύ

Σέινο ζαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ζπλζεκαηηθνχ ζαο γηα ηελ πξφζβαζε ζαο
ζηελ πιαηθφξκα. Πιεθηξνινγείηε ην παιηφ θαη ην λέν ζπλζεκαηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα
θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Αιιαγή».

3.3

Γεκηνπξγία καζήκαηνο

Η Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο είλαη ε πην ζεκαληηθή ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε – Δθπαηδεπηή ζηελ
πιαηθφξκα. Δηδηθφηεξα, γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν κάζεκα επηιέμηε "Γεκηνπξγία
Μαζήκαηνο" ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ζην πξνζσπηθφ ζαο ραξηνθπιάθην, θαη ζπκπιεξψζηε ηα
ζηνηρεία ηνπ λένπ καζήκαηνο αθνινπζψληαο ηνλ νδεγφ δεκηνπξγίαο καζήκαηνο. Πξνζνρή
φια ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθά.
Ο νδεγφο δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε ηξία βήκαηα. Κάζε βήκα
απαηηεί ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα ή θαη ηελ επηινγή επηπιένλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην κάζεκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο
ηνπ εθπαηδεπηή. Ο νδεγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ ρξήζηεο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα σο εθπαηδεπηέο θαη θπζηθά απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Βήκα 1ν : Πιεθηξνινγήζηε έλαλ ηίηιν γηα ην κάζεκα.
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Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα "ρνιή/Σκήκα" ηε ρνιή ή ην Σκήκα ζηα πιαίζηα ηνπ
νπνίνπ πξνζθέξεηαη ην κάζεκα



Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα "Σχπνο" αλ ην κάζεκα είλαη πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ.



Δηζάγεηε ηα νλφκαηα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κάζεκα. Σν ζχζηεκα
εκθαλίδεη απηφκαηα ζην πεδίν απηφ ην δηθφ ζαο φλνκα. Αλ νη εθπαηδεπηέο είλαη
πεξηζζφηεξνη, πξνζζέζηε ηα νλφκαηά ηνπο κεηά ην δηθφ ζαο.



Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα "Γιψζζα", ηε γιψζζα ζηελ νπνία ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ηα
ππνζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο.



Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Δπφκελν Βήκα».

Δηθ.11 Πξώην βήκα νδεγνύ δεκηνπξγίαο καζήκαηνο

Βήκα 2ν: αο επηηξέπεη λα εηζάγεηαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα
(κεηαδεδνκέλα), ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε ηαμηλφκεζε, νξγάλσζε
θαη αλαδήηεζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί
λα αλαδεηήζεη καζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά. Σα κεηαδεδνκέλα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε κάζεκα βνεζνχλ ζηε ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν LOM
(Learning Object Metadata).

Δηθ.12



2o βήκα δεκηνπξγίαο καζήκαηνο

Πιεθηξνινγήζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ην κάζεκα.
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Πιεθηξνινγήζηε θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά



Πιεθηξνινγήζηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην κάζεκα.



Κάληε

θιηθ

ζην

θνπκπί

κε

ηελ

έλδεημε

«Δπφκελν

Βήκα».

Απηφκαηα

ζα

δεκηνπξγεζεί ην ειεθηξνληθφ κάζεκα θαη ζα παξαρσξεζεί ζηνλ εμππεξεηεηή ν
πξνβιεπφκελνο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ρψξνο.
Βήκα 3ν: ην 3ν βήκα ηνπ νδεγνχ δεκηνπξγίαο καζήκαηνο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ
ηχπν πξφζβαζεο ζην κάζεκα θαη πνηα απφ ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη
ελεξγά θαη νξαηά απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελν πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην κάζεκα.
ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ πξφζβαζεο έρεηε ηηο εμήο επηινγέο:


Διεχζεξε Πξφζβαζε (ρσξίο ζπλζεκαηηθφ): νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα επηζθεθηεί ην
κάζεκά ζαο ρσξίο λα πιεθηξνινγήζεη θάπνην θσδηθφ πξφζβαζεο.



Διεγρφκελε Πξφζβαζε κε αλνηρηή εγγξαθή: γηα λα επηζθεθηεί θάπνηνο ρξήζηεο ην
κάζεκά ζαο πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί σο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο, αιιά
νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θάλεη αίηεζε εγγξαθήο



Διεγρφκελε Πξφζβαζε:

ζην κάζεκα έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη ρξήζηεο πνπ

βξίζθνληαη ζηε ιίζηα Υξεζηψλ ηνπ Μαζήκαηνο

Δηθ.13 3ν βήκα δεκηνπξγίαο καζήκαηνο

Αλ ζέιεηε ειεγρφκελε πξφζβαζε, κία ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα επηιέμεηε «Διεγρφκελε
Πξφζβαζε κε αλνηρηή εγγξαθή» θαη λα δεηήζεηε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα
εγγξαθνχλ. Μφιηο ηειεηψζεη ε εγγξαθή κπνξείηε λα επηιέμεηε «Διεγρφκελε Πξφζβαζε»
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θαη θαηφπηλ λα απνβάιιεηαη απφ ην κάζεκα ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ επηζπκείηε λα
ζπκκεηάζρνπλ. Να ζεκεησζεί πσο απφ ηε δηαρείξηζε καζήκαηνο κπνξείηε λα εηζάγεηε
ζπλζεκαηηθφ (password) ζηα καζήκαηα κε αλνηθηή εγγξαθή.
Σα

ππνζπζηήκαηα

(εξγαιεία

καζήκαηνο)

πνπ

επηζπκείηε

λα

είλαη

νξαηά

ζηνπο

Δθπαηδεπφκελνπο ηα επηιέγεηε καξθάξνληαο (√) ην θνπηί επηινγήο (checkbox). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί

πσο

ηα

απελεξγνπνηεκέλα

ππνζπζηήκαηα

ηνπ

καζήκαηνο

παξακέλνπλ

ιεηηνπξγηθά δηαηεξψληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ ηπρφλ έρεηε εηζάγεη. Γηα παξάδεηγκα,
κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ζην ππνζχζηεκα
«Έγγξαθα»

αθφκα

θη

αλ

ην

ελ

ιφγσ

ππνζχζηεκα

είλαη

απελεξγνπνηεκέλν.

Σα

απελεξγνπνηεκέλα ππνζπζηήκαηα απιά δελ είλαη νξαηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ νδεγνχ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ
έλδεημε «Δίζνδνο» γηα λα εηζέιζεηε ζην λέν κάζεκα πνπ κφιηο δεκηνπξγήζαηε. Να
ζεκεησζεί φηη θάζε εθπαηδεπηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ πιαηθφξκα φζα καζήκαηα
επηζπκεί ρσξίο λα ππάξρεη αλψηαην φξην.

3.4

Δγγξαθή ζε κάζεκα

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.14 Λίζηα καζεκάηωλ

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
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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» θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νινθιεξψλεηε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
πξνζσπηθνχ ζαο θαηαιφγνπ καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζείηε. Πξνζνρή ζηα καζήκαηα
απηά δελ έρεηε δηθαηψκαηα εθπαηδεπηή.
Σψξα, ζην πξνζσπηθφ ζαο Υαξηνθπιάθην ζα ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ησλ καζεκάησλ π φια
ηα καζήκαηα πνπ επηιέμαηε. Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, πνπ επηζπκείηε
εηζέξρεζηε ζην ρψξν ηνπ καζήκαηνο κε δηθαηψκαηα εθπαηδεπφκελνπ. Με δηθαηψκαηα
εθπαηδεπηή εηζέξρεζηε κφλν ζηα καζήκαηα πνπ εζείο έρεηε δεκηνπξγήζεη.

3.5

Πξνζωπηθά ζηαηηζηηθά ρξήζεο

Δπηιέγνληαο «Πξνζσπηθά ζηαηηζηηθά ρξήζεο» ζην αξηζηεξφ κελνχ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
δεη ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην.
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 δείρλεη ηηο ηειεπηαίεο εηζφδνπο ηνπ ζηελ πιαηθφξκα.

Δηθ.15 ηαηηζηηθά Υξήζεο
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3.6

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 ή
ππνζηεξίδεηαη σο εθπαηδεπηήο. Με ην ηξφπν απηφ κπνξείηε λα νξγαλψζεηε θαιχηεξα ην
πξφγξακκά ζαο (εβδνκαδηαίν / κεληαίν) ζηελ πιαηθφξκα.

Δηθ.16 Σν εκεξνιόγηό κνπ

3.7

Αλαδήηεζε

Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν «χλζεηε αλαδήηεζε» πάλσ αξηζηεξά, 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 ζαο 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».
εκεηψζηε φηη αλαδήηεζε κπνξείηε λα εθηειέζεηε θαη απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο
πιαηθφξκαο θαη κέζα απφ ην κάζεκα ην νπνίν παξαθνινπζείηε. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε ε αλαδήηεζε ζα γίλεη κφλν κέζα ζην κάζεκα πνπ βξίζθεζηε.

3.8

Έμνδνο

Σέινο, αθνχ νινθιεξψζεηε ηε δηαρείξηζε ή ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζαο
καζεκάησλ κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε απφ ηελ πιαηθφξκα Open eClass. Κάληε θιηθ ζηελ
επηινγή «Έμνδνο» ε νπνία βξίζθεηαη ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο νζφλε ζαο. 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 ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζαο καζεκάησλ φηαλ
ρξεζηκνπνηείηε θνηλφρξεζηνπο ππνινγηζηέο.
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4. Ηιεθηξνληθό Μάζεκα
Σν Ηιεθηξνληθφ Μάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο Open eClass.
Κάζε κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα
ζεηξά απφ ππνζπζηήκαηα. Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθφ κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε
νπνία νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή, αλάινγα κε ην πιηθφ
πνπ δηαζέηεη θαη ην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη (απφ κηα απιή
ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα έσο έλα πιήξσο δπλακηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο).

4.1

Οξγάλωζε Ηιεθηξνληθνύ Μαζήκαηνο

Αθνχ έρεηε δεκηνπξγήζεη ην Ηιεθηξνληθφ Μάζεκα, κπνξείηε λα εηζέξρεζηε θάζε θνξά ζην
πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο κε δηθαηψκαηα εθπαηδεπηή, θάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ απφ
ηε

«ιίζηα

καζεκάησλ

πνπ

ππνζηεξίδσ

σο

εθπαηδεπηήο»

ζην

πξνζσπηθφ

ζαο

ραξηνθπιάθην. Η νζφλε ηνπ καζήκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπηή έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή.

Δηθ.17 Οξγάλωζε ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο

ηελ θνξπθή ηεο νζφλεο ππάξρεη ν ρψξνο ηαπηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο φπνπ
αλαθέξνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο (ηίηινο, θσδηθφο, ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο, ηκήκα,
θιπ).

Αθξηβψο

απφ
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ζπκπιεξσκαηηθά

ζηνηρεία.

ην

αξηζηεξφ

κελνχ

ππάξρνπλ

ηα

δεθαπέληε

(15)

ππνζπζηήκαηα (εξγαιεία καζήκαηνο) θαη ηα ηέζζεξα (4) εξγαιεία δηαρείξηζεο καζήκαηνο.
Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηα ελεξγνπνηεί θαη λα ηα απελεξγνπνηεί αλάινγα κε
ηε δνκή θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη.

4.1.1

Θεκαηηθέο Δλόηεηεο

Η πιαηθφξκαο e-γλψζε ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεηε έλα ειεθηξνληθφ
κάζεκα κε ηε κνξθή Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα επέιηθηε
νκαδνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεηε ήδε αλαξηήζεη ζε ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ ηνπ καζήκαηνο.

Δηθ.18 Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ζηε αξρηθή ζειίδα καζήκαηνο (Δθπαηδεπηήο – Γηαρεηξηζηήο Μαζήκαηνο)

Αλ έρεηε ήδε δεκηνπξγήζεη θάπνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ην κάζεκα πνπ δηαρεηξίδεζηε,
ηφηε ζην θάησ ηκήκα ηεο θεληξηθήο νζφλεο ηνπ καζήκαηνο εληνπίδεηε ηα πεξηερφκελα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ. Γεμηά απφ ην φλνκα θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο κπνξείηε λα
βξείηε κηα ζεηξά απφ εξγαιεία

, πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπο,

φπσο:


αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ,



δηαγξαθή,



αιιαγή νξαηφηεηαο,



αιιαγή ζέζεο (πάλσ – θάησ)
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα ζεκαηηθή ελφηεηα θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν «πξνζζήθε
ζεκαηηθήο ελφηεηαο», φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:

Δηθ.19 Πξνζζήθε Θεκαηηθήο Δλόηεηαο



Γψζηε ηνλ ηίηιν θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα
δεκηνπξγήζεηε.



Παηήζηε «Πξνζζήθε» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία

Γηα λα εηζέιζεηε ζηα πεξηερφκελα κηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο θάληε θιηθ ζην φλνκα ηεο.

Δηθ.20 Τιηθό Θεκαηηθήο Δλόηεηαο καζήκαηνο (θαηαξηηδόκελνο)

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή

- 24 -

Open eClass - Πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο

ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ
επηιέμακε. Παξαηεξείηε φηη ζην επάλσ κέξνο εκθαλίδνληαη ζχλδεζκνη –εξγαιεία γηα
πξνζζήθε

εγγξάθνπ,

άζθεζεο, θεηκέλνπ,

γξακκήο

κάζεζεο

βίληεν θαη

πεξηνρήο

ζπδεηήζεσλ. Αθξηβψο απφ θάησ ζα βξείηε ζπλδέζκνπο γηα κεηάβαζε ζηελ πξνεγνχκελε
θαη επφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα.
Γεμηά απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ πφξν (έγγξαθν, άζθεζε, θείκελν, γξακκή κάζεζεο, βίληεν
θαη πεξηνρή ζπδεηήζεσλ) ζα εληνπίζεηε εξγαιεία δηαρείξηζεο γηα ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ,
δηαγξαθή θαη αιιαγή ζέζεο.
Γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηα πεξηερφκελα θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ, κπνξείηε λα
θάλεηε θιηθ ζην φλνκα ηνπ.
4.1.2

Δπηθνηλωλία κε ηνπο Δθπαηδεπόκελνπο

ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (πξνυπνζέηεη νη εθπαηδεπφκελνη, λα έρνπλ νξίζεη δηεχζπλζε
email ζην πξνθίι ηνπο).
4.1.3

Υξήζε ηνπ Δλζωκαηωκέλνπ Κεηκελνγξάθνπ

Γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ εηζάγεηε

ζηελ πιαηθφξκα

κπνξείηε λα

ρξεζηκνπνηείηε ηε κπάξα εξγαιείσλ ηνπ ελζσκαησκέλνπ θεηκελνγξάθνπ. Δηδηθφηεξα, νη
δπλαηφηεηεο πνπ ζαο πξνζθέξνληαη είλαη νη εμήο:


επηιέγεηε ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο, ρξψκα ησλ γξακκάησλ θαη ην ρξψκα ηνπ
θφληνπ γηα ην θείκελν πνπ ζα πιεθηξνινγήζεηε.



επηιέγεηε ηα γξάκκαηα λα εκθαλίδνληαη έληνλα, πιάγηα ή ππνγξακκηζκέλα.



νξίδεηε ηε ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ θαη λ επηιέγεηε αλ ην θείκελν λα εκθαλίδεηαη ζε
ηαμηλνκεκέλν ή κε ηαμηλνκεκέλν θαηάινγν.



κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα ζχλδεζκν ή κηα εηθφλα ζην θείκελφ ζαο,



Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θψδηθα ζε HTML.

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην απφ ηα εξγαιεία ηνπ ελζσκαησκέλνπ θεηκελνγξάθνπ
πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην αληίζηνηρν πιήθηξν. Δπίζεο, φηαλ πιεθηξνινγείηε ην θείκελν
κε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ «shift + enter» κπνξείηε λα αιιάδεηε γξακκή, ελψ παηψληαο
απιά «enter» αιιάδεηε παξάγξαθν.
Αλ δελ βιέπεηε ηελ κπάξα εξγαιείσλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ βεβαησζείηε φηη έρεηε ζηνλ
θπιινκεηξεηή ζαο (browser) ελεξγνπνηεκέλε ηελ Javascript. Αλ ρξεζηκνπνηείηε Internet
Explorer, απφ ηα κελνχ επηιέμηε δηαδνρηθά Tools/Internet Options/Security/Custom Level
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/Security

Options

θαη

καξθάξεηε

ηελ

επηινγή

«Scripting

of

java

applets».

Αλ

ρξεζηκνπνηείηε Firefox ή Mozilla, απφ ηα κελνχ επηιέμηε δηαδνρηθά Edit / Preferences /
Advanced / Scripts and Plugins θαη καξθάξεηε ηελ επηινγή «Enable Java script for
Navigator»
Σημείωση: Κείκελν πνπ αξρίδεη κε "http://" ή θείκελν πνπ πεξηέρεη ην ζχκβνιν "@'
κεηαηξέπεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζε ππεξζχλδεζκν ή δηεπζχλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ αληίζηνηρα.
4.2

Αηδέληα

Σν ππνζχζηεκα Αηδέληα ζαο επηηξέπεη λα παξνπζηάδεηε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα γεγνλφηα
ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο (δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). Γηα λα πξνζζέζεηε
έλα λέν γεγνλφο ζηελ Αηδέληα θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν «Πξνζζήθε ελφο γεγνλφηνο».
ηε ζπλέρεηα:


Δπηιέμηε ηελ εκεξνκελία θαη ηε δηάξθεηα (πξναηξεηηθφ) ηνπ γεγνλφηνο πνπ
επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε



Δηζάγεηε έλαλ ηίηιν θαη ηηο πιεξνθνξίεο (ιεπηνκέξεηεο) γηα ην γεγνλφο



Σέινο θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Πξνζζήθε" θαη ην λέν γεγνλφο ζα
εκθαληζηεί ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλφησλ ηεο Αηδέληαο.

Δηθ.21 Αηδέληα καζήκαηνο

Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε έλα γεγνλφο θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην

δίπια ζην γεγνλφο πνπ

ζέιεηε λα αιιάμεηε, ηξνπνπνηήζηε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηέινο θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε
ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε/Σξνπνπνίεζε» .
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Γηα λα δηαγξάςεηε έλα γεγνλφο θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην δηαγξαθήο

δίπια ζην γεγνλφο

πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε.

4.4

Έγγξαθα

Σα Έγγξαθα απνηεινχλ ην ρψξν φπνπ απνζεθεχεηαη, νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ην ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη έλαλ
εχρξεζην κεραληζκφ γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αξρείσλ (θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, θιπ) κέζα απφ έλα
ζχζηεκα θαηαιφγσλ θαη ππνθαηαιφγσλ.

Δηθ.22 Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθωλ

ην ζχζηεκα επηηξέπεηαη λα αλεβάδνπλ έγγξαθα κφλνλ νη εθπαηδεπηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο
ηνπ ζπζηήκαηνο. Όινη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάδνπλ νξαηά έγγξαθα
(είλαη φια ηα έγγξαθα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπο). Κάζε γξακκή ηνπ πίλαθα
εγγξάθσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε έγγξαθν: εηθνλίδην
πνπ δείρλεη ηνλ ηχπν ηνπ εγγξάθνπ (αληηζηνηρεί ζε MIME type ηνπ αξρείνπ), ηνλ ηίηιν
ηνπ νλφκαηνο ηνπ αξρείνπ, εηθνλίδην θιεηδηνχ γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ ρξήζηε φηη ην
έγγξαθν πξνζηαηεχεηαη απφ λφκνπο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζρφιηα γηα ην έγγξαθν
κέζα ζε παξελζέζεηο, ην κέγεζνο ηνπ εγγξάθνπ, ηελ εκεξνκελία αλεβάζκαηνο ηνπ
εγγξάθνπ, ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο.
Οη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο αθνξνχλ ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε θάζε
έγγξαθν. Οη ελέξγεηεο είλαη νξαηέο κφλν ζηνπο ρξήζηεο κε ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα,
δειαδή ζε ρξήζηεο-εθπαηδεπηέο ηνπ καζήκαηνο θαη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηέο
είλαη (κε ζεηξά εκθάληζεο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά):

Δηθ.23 Γηαζέζηκεο ελέξγεηεο θάζε εγγξάθνπ
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ θαηάινγν αξρείσλ επηιέμεηε ην ζχλδεζκν "Γεκηνπξγία
Καηαιφγνπ". Δηζάγεηε ην φλνκα ηνπ θαηαιφγνπ αξρείσλ ζην εκθαληδφκελν πεδίν "Όλνκα
ηνπ θαηλνχξηνπ θαηαιφγνπ:". Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Γεκηνπξγία
Καηαιφγνπ", γηα

λα δεκηνπξγήζεηε

ηνλ θαηάινγν αξρείσλ. Όηαλ δεκηνπξγήζεηε

θαηλνχξην θαηάινγν εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο καδί κε ηα αξρεία.
Η δηαδηθαζία «αλεβάζκαηνο» (uploading) ελφο λένπ εγγξάθνπ ζην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη
ηα εμήο βήκαηα:


Κιηθ ζηνλ ζχλδεζκν «Αλέβαζκα αξρείνπ ζηνλ εμππεξέηε»



Κιηθ ζην θνπκπί «Αλαδήηεζε» ή «Browse» θαη εληνπηζκφ ηνπ αξρείνπ πνπ ζέιεη ν
ρξήζηεο λα αλεβάζεη. εκείσζε: Τπάξρνπλ ηχπνη αξρείσλ πνπ ην ζχζηεκα ζεσξεί
επηθηλδχλνπο κε απνηέιεζκα λα αξλείηαη λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία. ε απηή
ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε ην θαηάιιειν κήλπκα θεηκέλνπ.
Αθφκε, θάζε ρξήζηεο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ ηνπ νξίδεη ην
ζχζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν ειεχζεξνο ρψξνο δελ επαξθεί ην ζχζηεκα
ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε κήλπκα.



Πξναηξεηηθά, εηζαγσγή ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε θφξκα.



Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί
«Αλέβαζκα».

Δηθ.24 - Οζόλε γηα αλέβαζκα (uploading) εγγξάθνπ ζηνλ εμππεξεηεηή
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Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αξρείν θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην δηαγξαθήο

πνπ βξίζθεηαη ζηε

ζηήιε «Δλέξγεηεο» πνπ είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ην αξρείν πνπ πξφθεηηαη λα δηαγξάςεηε.
ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο θαη εάλ
ν ρξήζηεο απαληήζεη ζεηηθά, ην έγγξαθν δηαγξάθεηαη παληειψο απφ ην ζχζηεκα.
Πξνζνρή: ηα δηαγξακκέλα έγγξαθα δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ.
Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα αξρείν απφ έλαλ θαηάινγν ζε έλαλ άιιν, θάληε θιηθ ζην
εηθνλίδην θίλεζεο

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε «Δλέξγεηεο» πνπ είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε

ην αξρείν πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλήζεηε. Δπηιέμεηε απφ ηνλ θαηάινγν επηινγήο πνπ
εκθαλίδεηαη ηνλ θαηάινγν φπνπ ζέιεηε λα κεηαθηλεζεί ην αξρείν.

Eηθ.25 Μεηαθίλεζε Αξρείνπ

Γηα λα κεηνλνκάζεηε έλα αξρείν, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κνιπβηνχ

πνπ βξίζθεηαη ζηε

ζηήιε «Δλέξγεηεο» πνπ είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ην αξρείν πνπ επηζπκείηε λα
κεηνλνκάζεηε. Σξνπνπνηήζηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ
έλδεημε «Μεηνλνκαζία»
Γηα λα "απνθξχςεηε" έλα έγγξαθν (αφξαην) απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θάληε θιηθ
ζην εηθνλίδην

. Σν εηθνλίδην αιιάδεη ζε θιεηζηφ εηθνλίδην καηηψλ

. Σν έγγξαθν δελ

εκθαλίδεηαη (δελ είλαη δηαζέζηκν) πιένλ ζηνπο ρξήζηεο. Γηα λα "εκθαλίζεηε" έλα έγγξαθν
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θάληε θιηθ ζην θιεηζηφ εηθνλίδην καηηψλ
αιιάδεη ζε αλνηρηφ εηθνλίδην καηηψλ

. Σν εηθνλίδην

. Σν έγγξαθν εκθαλίδεηαη πιένλ ζηνπο ρξήζηεο.

Γηα λα αιιάμεηε ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ελφο εγγξάθνπ θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην
Δκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα κηα θφξκα κε πεδία πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιεξνθνξίεο ηνπ
εγγξάθνπ θαηά ην αλέβαζκα. Λφγσ ηνπ φηη απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη πξναηξεηηθέο θαηά
ην αλέβαζκα ηνπ εγγξάθνπ ζην ζχζηεκα, ελδέρεηαη κεξηθά ή φια ηα πεδία λα είλαη θελά.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί θαη λα ηηο θαηνρπξψζεη παηψληαο ην
θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Δπηθχξσζε Αιιαγψλ».

Δηθ.26 ύλδεζκνο "Δπηζθόπεζε Γηαζέζηκνπ Απνζεθεπηηθνύ Υώξνπ"

Γηα ηελ πξνεπηζθφπεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
παηήζεη ηνλ ζχλδεζκν «Δπηζθφπεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ» θαη λα κεηαθεξζεί ζε κία λέν
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ζειίδα φπνπ κπνξεί λα δεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ ηνπ είλαη
δηαζέζηκνο. Γηα λα θαηεβάζεη ν ρξήζηεο έλα απφ ηα έγγξαθα ζηε ιίζηα αξθεί λα παηήζεη
πάλσ ζην φλνκα ηνπ εγγξάθνπ.

4.5

Πεξηνρή πδεηήζεωλ

Η πιαηθφξκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ λα
δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη Πεξηνρέο πδεηήζεσλ ζε θάζε κάζεκα.

Δηθ.27 Πεξηνρέο ζπδεηήζεωλ

Γηαρείξηζε Καηεγνξηώλ Πεξηνρώλ πδήηεζεο
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα θαηεγνξία Πεξηνρψλ πδήηεζεο επηιέμηε ην ζχλδεζκν
"Πξνζζήθε Καηεγνξίαο". Δηζάγεηε έλα φλνκα γηα ηελ θαηεγνξία ζην πεδίν «Καηεγνξία»
θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».

Δηθ.28 Πξνζζήθε Καηεγνξίαο

Η θαηεγνξία πνπ κφιηο δεκηνπξγήζαηε δελ ζα εκθαλίδεηαη ζηνπο Δθπαηδεπφκελνη έσο
φηνπ πξνζζέζεηε πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ ζε απηήλ. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκα κηαο
θαηεγνξίαο παηψληαο ην εηθνλίδην
ζην εηθνλίδην δηαγξαθήο

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή
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Γηαρείξηζε Πεξηνρώλ πδήηεζεο
Γηα λα αιιάμεηε ην φλνκα, ηελ θαηεγνξία ή λα πξνζζέζεηε θάπνηα πεξηγξαθή ζε κηα
Πεξηνρή πδεηήζεσλ παηήζηε ην εηθνλίδην

δίπια ζην φλνκα ηεο Πεξηνρήο πνπ ζαο

ελδηαθέξεη.
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα πεξηνρή ζπδήηεζεο παηήζηε ην εηθνλίδην

δίπια ζην φλνκα

ηεο Καηεγνξίαο πνπ ζέιεηε λα εληάμεηε ηε λέα ζαο πεξηνρή.

Δηθ.29 Πξνζζήθε λέαο Πεξηνρήο πδεηήζεωλ

Δηθ.30 Πξνζζήθε ζηνηρείωλ λέαο Πεξηνρήο πδεηήζεωλ

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκα κηαο πεξηνρήο ζπδήηεζεο παηψληαο ην εηθνλίδην
δηαγξάςεηε θάπνηα πεξηνρή ζπδήηεζεο παηψληαο ην εηθνλίδην δηαγξαθήο

ή λα

.

Απνζηνιή κελύκαηνο ζε ζέκα κηαο Πεξηνρήο πδήηεζεο
Γηα λα αλαξηήζεηε έλα κήλπκα ζην ζέκα κηαο Πεξηνρήο πδήηεζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη, ζα
πξέπεη λα εηζέιζεηε ζηελ Πεξηνρή πνπ αλήθεη ην ζέκα ζαο θάλνληαο θιηθ ζην φλνκα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.

Δηθ.31 Δίζνδνο ζε ζπγθεθξηκέλε Πεξηνρή πδεηήζεωλ
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ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πνπ ζαο
ελδηαθέξεη γηα λα δείηε ην δηάινγν πνπ έρεη γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα

Δηθ.32 Γεκηνπξγία λένπ ζέκαηνο ζε Πεξηνρή πδεηήζεωλ

Παηήζηε "Απάληεζε".

Δηθ.33 Απάληεζε ζε έλα ζέκα κηαο πεξηνρή ζπδεηήζεωλ

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ζέκα επηιέμηε ηνλ ζχλδεζκν «Νέν ζέκα» πιεθηξνινγήζηε
ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο ζην πεδίν «Θέκα», εηζάγεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο γηα
ζπδήηεζε ζην πεδίν «ψκα Μελχκαηνο» θαη ηέινο παηήζηε ην πιήθηξν κε ηελ έλδεημε
«Τπνβνιή».

Δηθ.34 Νέν Θέκα
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Γηα λα ζηείιεηε κηα απάληεζε ζε θάπνην ππάξρσλ ζέκα θάληε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο
θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηνλ ζχλδεζκν «Απάληεζε». Πιεθηξνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο
ζην πεδίν «ψκα κελχκαηνο» θαη παηήζηε ην πιήθηξν κε ηελ έλδεημε «Τπνβνιή» γηα λα
θαηαρσξεζεί ε απάληεζε ζαο. Αλ ηειηθά δελ επηζπκείηε λα ζηείιεηε απάληεζε ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα παηήζηε ην πιήθηξν κε ηελ έλδεημε "Αθχξσζε Απνζηνιήο"

Δηθ.35 ώκα Μελύκαηνο

εκείωση:
Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγνχκε κηα Οκάδα Υξεζηψλ, ε πιαηθφξκα δεκηνπξγεί απηφκαηα
κηα πεξηνρή ζπδήηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κε φλνκα ην αληίζηνηρν φλνκα ηεο
νκάδαο.

4.6

Αλαθνηλώζεηο

Σν ππνζχζηεκα Αλαθνηλψζεηο επηηξέπεη ηελ ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
Η πιαηθφξκα Open eClass πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ.
Δηδηθφηεξα, γηα λα πξνζζέζεηε κηα αλαθνίλσζε θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν «Πξνζζήθε
Αλαθνίλσζεο».
ηε ζπλέρεηα, πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηίηιν ηεο αλαθνίλσζεο θαζψο θαη ην θπξίσο ζψκα ηεο
αλαθνίλσζεο. Δπηιέμηε αλ επηζπκείηε "Απνζηνιή (κε email) ηεο αλαθνίλσζεο ζηνπο
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο" θάλνληαο θιηθ ζην θνπηί επηινγήο (checkbox) δίπια απφ ην
ζρεηηθφ θείκελν. Σέινο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».
Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε κηα ππάξρνπζα αλαθνίλσζε Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην

δίπια ζηελ

αλαθνίλσζε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. Γηνξζψζηε ην θείκελν αλαθνίλσζεο θαη θάληε θιηθ
ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».
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Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ππάξρνπζα αλαθνίλσζε θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην δηαγξαθήο
δίπια ζηελ αλαθνίλσζε πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε.

Δηθ.36 Αλαθνηλώζεηο

4.7

ύλδεζκνη

Σν ππνζχζηεκα χλδεζκνη ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε ζην ειεθηξνληθφ ζαο
κάζεκα ρξήζηκεο πεγέο απφ ην Γηαδίθηπν θαη παξάιιεια λα ηηο νκαδνπνηήζεηε ζε
θαηεγνξίεο.

Δηθ.37 ύλδεζκνη
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Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ζχλδεζκν, εηζάγεηε ηε URL δηεχζπλζε ηνπ ζπλδέζκνπ (π.ρ.
http://www.google.com/), ην φλνκα ηνπ ζπλδέζκνπ κε ην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη θαζψο
θαη κηα πεξηγξαθή γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζπλδέζκνπ. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα αλήθεη ν ζχλδεζκνο. Αλ δελ επηιέμεηε θακία θαηεγνξία ν
ζχλδεζκνο ζα εκθαληζηεί ζηελ θαηεγνξία «Γεληθνί ζχλδεζκνη». Σέινο θάληε θιηθ ζην
θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».

Δηθ.38 Πξνζζήθε πλδέζκνπ

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκα, ηελ πεξηγξαθή ή ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλαο
ζχλδεζκνο παηψληαο ην εηθνλίδην
εηθνλίδην δηαγξαθήο

ή λα δηαγξάςεηε έλα ζχλδεζκν παηψληαο ην

.

Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα θαηεγνξία ζπλδέζκσλ, επηιέμηε «Πξνζζήθε θαηεγνξίαο»
Πιεθηξνινγήζηε ην φλνκα πνπ επηζπκείηε λα έρεη ε θαηεγνξία, κηα πεξηγξαθή ηεο
θαηεγνξίαο θαη ηέινο παηήζηε ην πιήθηξν «Πξνζζήθε».
Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκα ή ηελ πεξηγξαθή κηαο θαηεγνξίαο ζπλδέζκσλ παηψληαο
ην εηθνλίδην

. Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην δηαγξαθήο

δηαγξάθεηε ηελ θαηεγνξία θαη

φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηέρεη.
Σέινο ππάξρεη ε επηινγή "Δκθάληζε" αλ ζέιεηε λα εκθαληζηνχλ νη ζχλδεζκνη πνπ πεξηέρεη
θάζε θαηεγνξία θαη ε επηινγή "Απφθξπςε" αλ ζέιεηε λα κελ εκθαλίδνληαη.

4.8

Δξγαζίεο Δθπαηδεπόκελωλ

Σν ππνζχζηεκα Δξγαζίεο Δθπαηδεπφκελσλ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν κηαο θαη
επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη εθθσλήζεηο ησλ
εξγαζηψλ, ν ηχπνο ηνπο θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο. ηε ζπλέρεηα επηηξέπεη ζηνπο
εγγεγξακκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλεβάζνπλ ειεθηξνληθά ζηελ πιαηθφξκα ηηο
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εξγαζίεο ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ ν εθπαηδεπηήο ηηο
βαζκνινγήζεη λα δνπλ ην βαζκφ ηνπο.
Αξρηθά δελ έρεη ηνπνζεηεζεί θακία εξγαζία. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα εξγαζία επηιέμηε
"Γεκηνπξγία Δξγαζίαο" θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα.

Δηθ.39 Γεκηνπξγία Δξγαζίαο

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα εξγαζία θαη λα ηνπνζεηεζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ καζήκαηνο
πνπ δηδάζθεηε :


Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο



Πιεθηξνινγήζηε ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο



Πιεθηξνινγήζηε αλ επηζπκείηε θάπνηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία



Δπηιέμηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο. Δπηιέμηε εκέξα, κήλα θαη
έηνο.



Δπηιέμηε αλ ε εξγαζία είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή



Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Πξνζζήθε"

Η εξγαζία πξνζηέζεθε θαη εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ησλ εξγαζηψλ καζήκαηνο. Οη εξγαζίεο
πνπ εκθαλίδνληαη κε bold πεξηέρνπλ λέεο ππνβνιέο Δθπαηδεπφκελσλ ηηο νπνίεο δελ έρεηε
βαζκνινγήζεη αθφκα.

Δηθ.40 Δξγαζίεο Δθπαηδεπόκελωλ
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Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε κηα ππάξρνπζα εξγαζία θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην

ζηελ εξγαζία

πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. Γηνξζψζηε ηελ πιεξνθνξία ηεο εξγαζίαο πνπ ζέιεηε , ηνλ ηίηιν,
ηελ πεξηγξαθή, ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο ή αλ ε εξγαζία είλαη
νκαδηθή ή αηνκηθή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Γηφξζσζε"
Γηα λα δηαγξάςεηε κηα εξγαζία, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην δηαγξαθήο

. Δπηβεβαηψζηε ηελ

επηινγή ζαο.
Γηα λα "απνθξχςεηε" κηα εξγαζία απφ ηνπο ρξήζηεο (αφξαηε),θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην
πνπ είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα θξχςεηε. Σν εηθνλίδην αιιάδεη
ζε θιεηζηφ εηθνλίδην καηηψλ

. Η εξγαζία δελ εκθαλίδεηαη (δελ είλαη δηαζέζηκν) πιένλ

ζηνπο ρξήζηεο. Γηα λα "εκθαλίζεηε" κηα θξπκκέλε εξγαζία ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο
Κάληε θιηθ ζην θιεηζηφ εηθνλίδην καηηψλ

πνπ βξίζθεηε ζηε ζηήιε "Οξαηφ/Αφξαην" πνπ

είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη νξαηφ ζηνπο ρξήζηεο. Σν
εηθνλίδην αιιάδεη ζε αλνηρηφ εηθνλίδην καηηψλ

. Η εξγαζία εκθαλίδεηαη πιένλ ζηνπο

ρξήζηεο
Γηα λα δείηε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελνη θάληε θιηθ ζηνλ
ηίηιν ηεο εξγαζίαο πνπ επηζπκείηε.

Δηθ.41 Πεξηγξαθή Δξγαζίαο

ηε ζειίδα κηαο εξγαζίαο ππάξρεη ιίζηα κε ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη
ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ πιαηθφξκα θαη ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Γηα
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λα δείηε ή λα απνζεθεχζεηε ηελ εξγαζία θάπνηνπ Δθπαηδεπφκελνπ θάληε θιηθ ζην φλνκα
ηνπ αξρείνπ.
Μπνξείηε λα απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί
απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελνη ζε ζπκπηεζκέλν αξρείν επηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν "Καηέβαζκα
φισλ ησλ εξγαζηψλ ζε αξρείν .zip".
Πιεθηξνινγήζηε ην βαζκφ ηεο εξγαζίαο

γηα λα ηε βαζκνινγήζεηε. Πιεθηξνινγήζηε

θάπνηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ελφο Δθπαηδεπφκελνπ αλ επηζπκείηε. Γηα λα
θαηαρσξεζνχλ

νη

βαζκνινγίεο

ζαο

θαη

ηα

ζρφιηα

ζαο

γηα

ηηο

εξγαζίεο

ησλ

Δθπαηδεπφκελσλ θάληε θιηθ ζην πιήθηξν "Καηαρψξεζε αιιαγψλ"

4.9

Οκάδεο Υξεζηώλ

Έλα άιιν ππνζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε 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.

Δηθ.42 Οκάδεο Υξεζηώλ

4.9.1

Γηαρείξηζε Οκάδαο Υξεζηώλ

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε

λέεο νκάδεο ρξεζηψλ επηιέμηε ην ζχλδεζκν «Γεκηνπξγία

θαηλνχξηαο νκάδαο ρξεζηψλ»
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Δηθ.43 Γεκηνπξγία Οκάδαο Υξεζηώλ

Δηζάγεηε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ επηζπκείηε λα δεκηνπξγήζεηε θαη ην κέγηζην αξηζκφ
ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε νκάδα ρξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ
έλδεημε «Γεκηνπξγία». ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν «Αιιαγή ξπζκίζεσλ»

Δηθ.44 Ρπζκίζεηο Οκάδαο Υξεζηώλ

ρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε, εάλ νη
εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη κφλνη ηνπο ζηηο Οκάδεο Υξεζηψλ ή πξνηηκάηε ηε
εγγξαθή ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ή ην ζχζηεκα. Δάλ θάζε νκάδα ρξεζηψλ ζα δηαζέηεη
Πεξηνρή πδεηήζεσλ ή/θαη Πεξηνρή Μεηαθφξησζεο αξρείσλ θη εξγαζηψλ ("Έγγξαθα").
Δάλ ε Πεξηνρή πδεηήζεσλ ζα είλαη θιεηζηή (επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή κφλν ζε κέιε ηεο
Οκάδαο) ή αλνηθηή (νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπφκελνο ζα κπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη
κελχκαηα) Γηα λα απνζεθεπηνχλ νη ξπζκίζεηο θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε
«Αιιαγή»
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ Οκάδσλ Υξεζηψλ ε πιαηθφξκα ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην
θάλεηε είηε απηφκαηα είηε λα επηκειεζείηε πξνζσπηθά θάζε Οκάδα θαη λα εηζαγάγεηε
έλαλ-έλαλ ηνπο ρξήζηεο πνπ ζέιεηε. Δηδηθφηεξα:
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Γηα λα νξίζεηε ηε ζχλζεζε ζηηο Οκάδεο Υξεζηψλ απηφκαηα θαη κε ηπραίν ηξφπν επηιέμηε
ην ζχλδεζκν «πκπιήξσκα ησλ Οκάδσλ Υξεζηψλ».
Γηα λα νξίζεηε ηε ζχλζεζε ζηηο Οκάδεο Υξεζηψλ ρεηξνθίλεηα, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην
πνπ βξίζθεηε ζηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ Οκάδα Υξεζηψλ πνπ επηζπκείηε λα δηαρεηξηζηείηε.
Μεηαθηλήζηε

ηνπο

εθπαηδεπφκελνπο

απφ

ηνλ

θαηάινγν

«Με

εγγεγξακκέλνη

Δθπαηδεπφκελνη» ζηα «Μέιε Οκάδαο Υξεζηψλ» επηιέγνληαο ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη
παηψληαο ην θνπκπί κε ηελ έλδεημε ">>". Αληίζηνηρα αθαηξέζηε έλαλ ζπνπδαζηή απφ ηνλ
θαηάινγν «Μέιε Οκάδαο Υξεζηψλ» επηιέγνληαο ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη παηψληαο ην
θνπκπί κε ηελ έλδεημε "<<".

Δηθ.45 ηνηρεία Οκάδαο Υξεζηώλ

Δπηπιένλ αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην φλνκα ηεο Οκάδαο ή ην κέγηζην αξηζκφ
ζπκκεηερφλησλ, λα αληηζηνηρίζεηε έλα εθπαηδεπηή ζηελ Οκάδα Υξεζηψλ επηιέγνληαο έλα
ρξήζηε κε ηελ ηδηφηεηα απηή απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηάινγν θαη λα πιεθηξνινγήζεηε κηα
πεξηγξαθή ηεο Οκάδαο Υξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε
«Αιιαγή».
Γηα λα δηαγξάςεηε κηα Οκάδα Υξεζηψλ επηιέμηε ην εηθνλίδην δηαγξαθήο

πνπ είλαη ζηελ

ίδηα ζεηξά κε ηελ Οκάδα Υξεζηψλ πνπ επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε. Αλ επηζπκείηε λα
δηαγξάςεηε φιεο ηηο Οκάδεο Υξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ επηιέμηε ην ζχλδεζκν «Γηαγξαθή
φισλ ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ».
Δπίζεο, κπνξείηε λα δηαγξάςεηε απφ ηηο Οκάδεο Υξεζηψλ φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο
Δθπαηδεπφκελνη επηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «Δθθαζάξηζε φισλ ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ». Οη
νκάδεο ρξεζηψλ ζα είλαη θελέο έπεηηα απφ ηελ εθθαζάξηζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο
δηαγξάθνληαη απφ ηηο νκάδεο ρξεζηψλ αιιά δελ δηαγξάθνληαη απφ ην κάζεκα.
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Σέινο, σο ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο έρεηε ην δηθαίσκα λα εηζέξρεζηε θαη λα
δηαρεηξίδεζηε φιεο ηηο πεξηνρέο Δγγξάθσλ θαη πδεηήζεσλ ησλ Οκάδσλ Υξεζηψλ.
4.9.2

Λεηηνπξγίεο Οκάδαο Υξεζηώλ

Αξρηθά, ζα επηιέμηε απφ ην κελνχ εξγαιείσλ (αξηζηεξά) ηηο “Οκάδεο Υξεζηψλ”. Απφ εθεί
ζα πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην φλνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο γηα λα εηζέιζεηε. Γηα θάζε
ειεθηξνληθφ ηκήκα ππνζηεξίδνληαη κηα ζεηξά απφ επηινγέο – ελέξγεηεο, φπσο:


Γηφξζσζε ηεο νκάδαο ρξεζηψλ



Πεξηνρέο πδεηήζεσλ



Έγγξαθα



Απνζηνιή e-mail ζηελ νκάδα



ηαηηζηηθά Υξήζεο

Δηθ.46 Πεξηνρή νκάδαο ρξεζηώλ

4.9.2.1 πκπιήξωζε Ηιεθηξνληθνύ Σκήκαηνο (Οκάδαο Υξεζηώλ)
Μηα βαζηθή ελέξγεηα πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεηε ηελ πξψηε θνξά (πξηλ μεθηλήζεηε ηα
καζήκαηα ζαο) είλαη ε πξνζζήθε ησλ Καηαξηηδφκελσλ ζην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ ηκήκα
(νκάδα ρξεζηψλ). Γηα ην ηειεπηαίν, ζα πξέπεη απφ ηηο επηινγέο – ελέξγεηεο ηεο νκάδαο
ρξεζηψλ λα θάλεηε θιηθ ζηε “Γηφξζσζε ηεο νκάδαο ρξεζηψλ”.
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Δηθ.44 Γηόξζωζε νκάδαο ρξεζηώλ

Δπηιέμηε έλα φλνκα Καηαξηηδφκελνπ απφ ηελ πεξηνρή ησλ κε εγγεγξακκέλσλ κειψλ,

Δηθ.45 Δπηινγή κε εγγεγξακκέλνπ Καηαξηηδόκελνπ

Παηήζηε ην βειάθη πνπ δείρλεη δεμηά (>>), γηα λα ην κεηαθέξεηε ζηελ πεξηνρή ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο,

Δηθ.46 Μεηαθνξά κε εγγεγξακκέλνπ Καηαξηηδόκελνπ

Παηήζηε ην θνπκπί “Αιιαγή” γηα λα νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά (πξνζζήθε),

Δηθ.47 Δγγξαθή Καηαξηηδόκελνπ ζηελ Οκάδα (Ηιεθηξνληθό Σκήκα)
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Δπηπιένλ, κπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγηζην αξηζκψλ ζπκκεηερφλησλ αλ ην ηκήκα ζαο έρεη
πεξηζζφηεξα κέιε απφ απηά πνπ έρνπλ νξηζζεί αξρηθά γηα ηελ νκάδα απηή ζηελ
πιαηθφξκα.
4.9.2.2 Απνζηνιή e-mail ζηνπο Καηαξηηδόκελνπο
Απφ ηηο επηινγέο – ελέξγεηεο ηεο νκάδαο ρξεζηψλ, θάληε θιηθ ζηελ “Απνζηνιή e-mail
ζηελ νκάδα”. ηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε ην ζέκα θαη ην κήλπκα ζαο, Γηα λα
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία παηήζηε ην θνπκπί “Απνζηνιή”

Δηθ.48 Απνζηνιή email ζηελ νκάδα ρξεζηώλ

4.9.2.3 Αλάξηεζε εγγξάθωλ ζε νκάδα ρξεζηώλ
Απφ ηηο επηινγέο – ελέξγεηεο ηεο νκάδαο ρξεζηψλ, θάληε θιηθ ζηα “Έγγξαθα.

Δηθ.49 Πεξηνρή εγγξάθωλ Οκάδαο Υξεζηώλ
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν θάθειν, θάληε θιηθ ζηε «Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ» θαη
δψζηε ην φλνκα ηνπ «λένπ» θαηαιφγνπ. ηε ζπλέρεηα παηήζηε “Γεκηνπξγία” γηα λα
νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία.

Δηθ.50 Γεκηνπξγία Καηαιόγνπ

Γηα λα αλεβάζεηε έλα αξρείν παηήζηε “Αλέβαζκα αξρείνπ ζηνλ εμππεξέηε”. Δπηιέμηε ηνλ
θαηάινγν πνπ ζέιεηε λα αλεβάζεηε ην αξρείν θαη παηήζηε “Αλέβαζκα αξρείνπ ζηνλ
εμππεξέηε

Δηθ.51 Αλέβαζκα Αξρείνπ

4.9.2.4 ηαηηζηηθά Οκάδαο Υξεζηώλ
Απφ ηηο επηινγέο – ελέξγεηεο ηεο νκάδαο ρξεζηψλ, θάληε θιηθ ζηα “ηαηηζηηθά Υξήζεο”.
Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ζαο ελδηαθέξεη.
Παηήζηε “Τπνβνιή” γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ιίζηα κε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ζπκκεηνρήο
ησλ Καηαξηηδφκελσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζην κάζεκα. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα
επηιέμεηε ηελ εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζε αξρείν csv (θσδηθνπνίεζε UTF-8 ή θσδηθνπνίεζε
Windows-1253)
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Δηθ.52 ηαηηζηηθά ζπκκεηνρήο ρξεζηώλ (Οκάδαο – Ηιεθηξνληθό Σκήκα)

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο “Γξακκέο Μάζεζεο” γηα λα δείηε ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή θάζε
κέινπο ηεο νκάδαο ζηηο γξακκέο κάζεζεο ηνπ καζήκαηνο.

Δηθ.53 Πξόνδνο ηωλ κειώλ ηεο νκάδαο ζηηο Γξακκέο Μάζεζεο

4.9.2.5 Πεξηνρή πδεηήζεωλ Οκάδαο Υξεζηώλ
Απφ ηηο επηινγέο – ελέξγεηεο ηεο νκάδαο ρξεζηψλ, θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν “Πεξηνρέο
πδεηήζεσλ”. Η πεξηνρή ζπδεηήζεσλ απνηειεί έλα αθφκε βαζηθφ ππνζχζηεκα γηα ηε δηθή
ζαο αιιειεπίδξαζε κε ηνπο Καηαξηηδφκελνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη ε
δεκηνπξγία θιεηζηψλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ γηα ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο
(Ηιεθηξνληθφ Σκήκα), φπσο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα.

4.10 Τπνζύζηεκα Αζθήζεωλ
Τπνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ (κε κνλαδηθή ή
πνιιαπιή απάληεζε), ζπκπιήξσζε θελψλ θαη αληηζηνίρηζεο. Οη αζθήζεηο ζεσξνχληαη
αλεπίζεκεο, θαζψο ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη κεραληζκνχο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ν
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ζπνπδαζηήο πνπ απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο είλαη ν ίδηνο κε απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αληίζηνηρν θσδηθφ πξφζβαζεο.

Δηθ.54 Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο

ηελ αξρηθή ζειίδα ησλ αζθήζεσλ εκθαλίδνληαη φιεο νη αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο κε
δπλαηφηεηα δηαρείξηζήο ηνπο. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε επηιέμηε ην ζχλδεζκν
"Νέα άζθεζε"

Δηθ.55 Γεκηνπξγία Άζθεζεο Απηναμηνιόγεζεο

Δηζάγεηε έλα φλνκα γηα ηελ άζθεζε ζην πεδίν "Όλνκα Άζθεζεο". Πιεθηξνινγήζηε αλ
επηζπκείηε κηα πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο ζην πεδίν "Πεξηγξαθή Άζθεζεο". Δπηιέμηε αλ
ζέιεηε νη εξσηήζεηο λα εκθαλίδνληαη φιεο ζε κηα ζειίδα ή λα εκθαλίδεηαη κηα εξψηεζε
αλά ζειίδα. Δπηιέμηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε ε άζθεζε ζηνπο
Δθπαηδεπφκελνη. Δπηιέμηε αλ ζα ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
άζθεζεο. Καζνξίζηε πφζεο θνξέο κπνξεί ν ίδηνο ρξήζηεο λα επαλαιάβεη ηελ άζθεζε.
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Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Δπηθχξσζε" γηα λα δεκηνπξγεζεί ε άζθεζε ή θάληε
θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Αθχξσζε" αλ δελ ζέιεηε ηειηθά λα δεκηνπξγήζεηε ηελ
άζθεζε θαη ζα κεηαθεξζείηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο.
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα εξψηεζε ζε κηα άζθεζε απηναμηνιφγεζεο, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε
κηα εξψηεζε πνπ αλήθεη ζε άιιε άζθεζε επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν "Δξψηεζε απφ άιιε
άζθεζε"

Δηθ.56 Γηαρείξηζε Αζθήζεωλ
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Δηθ.57 Γηαζέζηκεο Δξωηήζεηο

Αλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε κηα εξψηεζε ε νπνία ππάξρεη θαη ζε θάπνηα άιιε άζθεζε
επηιέμηε ην ζχλδεζκν "Δπαλαρξεζηκνπνίεζε" πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα γξακκή κε ηελ
εξψηεζε πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε. Μπνξείηε επίζεο λα εκθαλίζεηε κφλν ηηο εξσηήζεηο
κηαο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο επηιέγνληαο ηελ απφ ηε ιίζηα κε ηελ έλδεημε "Φηιηξάξηζκα"
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα θαηλνχξηα εξψηεζε ζηελ άζθεζε επηιέμηε ην ζχλδεζκν "Καηλνχξηα
Δξψηεζε".

Δηθ.58 Καηλνύξηα Δξώηεζε

Δηζάγεηε έλα φλνκα γηα ηελ εξψηεζε πνπ επηζπκείηε λα θαηαρσξήζεηε ζηελ άζθεζε ζην
πεδίν "Δξψηεζε". Πιεθηξνινγήζηε αλ επηζπκείηε θάπνην ζρφιην γηα ηελ εξψηεζε ζην
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πεδίν "Πξναηξεηηθφ ζρφιην". Αλ επηζπκείηαη λα πξνζζέζεηε θάπνηα εηθφλα ζηελ εξψηεζε
ζαο θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Browse", πινεγεζείηε ζην ηνπηθφ ζαο δίζθν θαη
επηιέμηε ην αξρείν εηθφλαο πνπ ζέιεηε.
Δπηιέμηε ηνλ ηχπν ηεο εξψηεζεο. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη: α) Πνιιαπιήο επηινγήο
κε κηα κνλαδηθή απάληεζε, β) Πνιιαπιήο επηινγήο κε πνιιαπιέο απαληήζεηο γ)
Σαίξηαζκα ζηειψλ, θαη δ) πκπιήξσκα θελψλ

4.10.1 Δξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο

Δμ νξηζκνχ ζαο δίλνληαη κφλν 2 πηζαλέο απαληήζεηο (σζηή/Λάζνο). Δάλ επηζπκείηε λα
έρεηε πεξηζζφηεξεο πηζαλέο απαληήζεηο:
Παηήζηε "+απαλη." γηα θάζε πξφζζεηε απάληεζε πνπ απαηηείηε

Δηθ.59 Δξωηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο

Δάλ επηζπκείηε λα κεηψζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ:


Παηήζηε "-απαλη" γηα θάζε απάληεζε πνπ αθαηξείηαη



Σζεθάξεηε ην αξηζηεξφ θνπκπί γηα ηε ζσζηή/ζσζηέο απάληεζε/απαληήζεηο



ην πεδίν απάληεζε, εηζάγεηε ην θείκελν γηα ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο



ην πεδίν ζρφιην απάληεζεο, εηζάγεηε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεηαη εάλ έλαο
ζπνπδαζηήο επηιέμεη εθείλε ηελ απάληεζε



Γψζηε έλα βάξνο (βαζκφ) ζε θάζε απάληεζε. Σν βάξνο (βαζκφο) κπνξεί λα είλαη
έλαο νπνηνζδήπνηε ζεηηθφο ή αξλεηηθφο αξηζκφο ή ην κεδέλ.
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Κάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Δπηθχξσζε" φηαλ νινθιεξψζεηε ηελ
απάληεζε

4.10.2 Δξωηήζεηο Σαηξηάζκαηνο

ηελ πεξίπησζε απηή κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα εξψηεζε φπνπ ν Δθπαηδεπφκελνπο
ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία απφ δχν ζχλνια ή λα ηαμηλνκήζνπλ ζηνηρεία κε θάπνηα
ζεηξά.


Πιεθηξνινγήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηηο επηινγέο.



Πιεθηξνινγήζηε ηηο επηινγέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Δθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ
λα δηαιέμνπλ ηε ζσζηή απάληεζε.



Αληηζηνηρίζηε ην πξψην ζχλνιν κε ην δεχηεξν ζχλνιν κέζσ ηνπ κελνχ πνπ
βξίζθεηαη δεμηά απφ ηηο εξσηήζεηο.



Γψζηε έλα βάξνο (βαζκφ) ζε θάζε απάληεζε. Σν βάξνο (βαζκφο) κπνξεί λα είλαη
έλαο νπνηνζδήπνηε ζεηηθφο ή αξλεηηθφο αξηζκφο ή ην κεδέλ.

Μεξηθά ζηνηρεία απφ ην πξψην ζχλνιν κπνξνχλ λα δείρλνπλ ζην ίδην ζηνηρείν ηνπ
δεχηεξνπ ζπλφινπ.

Δηθ.60 Δξωηήζεηο Σαηξηάζκαηνο

Δμ νξηζκνχ ζαο δίλνληαη κφλν δχν εξσηήζεηο θαη δχν πηζαλέο επηινγέο γηα αληηζηνίρηζε.
Δάλ επηζπκείηε λα έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο παηήζηε ην πιήθηξν "Πξνζζήθε" γηα
θάζε πξφζζεηε εξψηεζε ή επηινγή αληηζηνίρηζεο . Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ αληηζηνίρηζε
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ησλ εξσηήζεσλ κε ηηο πηζαλέο επηινγέο παηήζηε ην πιήθηξν "Δπηθχξσζε" γηα λα
θαηαρσξεζνχλ νη εξσηήζεηο ηαηξηάζκαηνο ζηελ άζθεζε ζαο.
4.10.3 Δξωηήζεηο ζπκπιεξώκαηνο θελώλ

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα θείκελν κε θελά. Απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ, λα βξνπλ νη
Δθπαηδεπφκελνη ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ.


Πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν θαη γηα λα δηαγξάςεηε κηα ιέμε απφ ην θείκελν έηζη
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θελφ βάιηε ηε ιέμε κεηαμχ αγθπιψλ [φπσο απηή].



Γψζηε έλα βάξνο (βαζκφ). Γηα παξάδεηγκα αλ ζέιεηε λα νξίζεηε ζηελ εξψηεζε ,
ζαλ άξηζηα ην 10 θαη έρεηε 5θελά, κπνξείηε λα δψζεηε ζαλ βαζκνινγία ην 2 ζε
θάζε θελφ.



Γηα λα θαηαρσξεζεί ε εξψηεζε ζπκπιεξψκαηνο θελψλ ζηελ άζθεζε παηήζηε ην
πιήθηξν "Δπηθχξσζε"

Δηθ.61 Δξωηήζεηο πκπιεξώκαηνο Κελώλ

Ο πίλαθαο βαζκνιφγεζεο ζπληάζζεηαη θαζνξίδνληαο ην θαηάιιειν βάξνο ζηνλ αξηζκφ
ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα θάζε εξψηεζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έρεηε κηα εξψηεζε κε
4 απαληήζεηο (κε ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο ζσζηέο) θαη ν
ζπνπδαζηήο έρεη δχν ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη δχν ζσζηέο, κπνξείηε λα ηνπ δψζεηε
ηε κηζή απφ ηε κέγηζηε βαζκνινγία, αιιά κπνξείηε επίζεο λα απνθαζίζεηε φηη απηφ δελ
είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη λα δψζεηε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηε κέγηζηε βαζκνινγίαο (20),
κφλν εάλ φιεο νη απαληήζεηο είλαη ζσζηέο θαη κεδέλ (0) ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε.

4.11 Τπνζύζηεκα Σειεζπλεξγαζίαο
Σν ππνζχζηεκα «Σειεζπλεξγαζίαο» (conference) πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
αληαιιαγήο κελπκάησλ (chat). Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζεη
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κελχκαηα κε φζνπο ρξήζηεο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα πιεθηξνινγψληαο ην
κήλπκα θαη ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν '>>'. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο ησλ κελπκάησλ ζην ρψξν ησλ εγγξάθσλ ηνπ καζήκαηνο επηιέγνληαο
«Απνζήθεπζε Μελπκάησλ». Σέινο ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα δηαγξάςεη φια ηα κελχκαηα
πνπ ππάξρνπλ ζηελ δσληαλή ζπδήηεζε επηιέγνληαο «Καζάξηζκα».

4.12 Βίληεν
Πξφθεηηαη

γηα

έλα

ππνζχζηεκα

δηάζεζεο

νπηηθναθνπζηηθνχ

εθπαηδεπηηθνχ

πιηθνχ.

Τπάξρνπλ δχν επηινγέο. Πξνζζήθε αξρείνπ βίληεν θαη πξνζζήθε ζπλδέζκνπ βίληεν πνπ
βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε έλα Video On Demand (VOD) Server.

Δηθ.62 Βίληεν

Γηα λα πξνζζέζεηε έλα αξρείν βίληεν θάληε θιηθ ζηνλ πιήθηξν «Browse» γηα λα ην
αλαδεηήζεηε. Δπίζεο, πιεθηξνινγήζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνλ ηίηιν ηνπ βίληεν θαη αλ
επηζπκείηε, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή. ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην πιήθηξν «Πξνζζήθε»
γηα λα γίλεη ε κεηαθφξησζε ηνπ αξρείνπ ζηελ πιαηθφξκα.

Δηθ.63 Πξνζζήθε αξρείνπ video
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Αξρεία βίληεν ηα νπνία έρεηε ήδε κεηαθνξηψζεη, κπνξείηε λα δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία ηνπο
επηιέγνληαο ην εηθνλίδην

ή λα ηα δηαγξάςεηε επηιέγνληαο ην εηθνλίδην

.

Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ζχλδεζκν, ζε αξρεία βίληεν απνζεθεπκέλα ζε έλαλ VoD Server
θάληε θιηθ ζηελ αληίζηνηρε επηινγή. Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεχζπλζε ηνπ Vod Server ζηνλ
νπνίν βξίζθεηαη ην αξρείν βηληενζθνπεκέλνπ καζήκαηνο πνπ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε
ζην πεδίν «URL».
Πιεθηξνινγήζηε έλαλ ηίηιν θαη κηα πεξηγξαθή γηα ην αξρείν ηνπ βηληενζθνπεκέλνπ
καζήκαηνο θαη παηήζηε ην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζηεζεί ν
ζχλδεζκνο ηνπ αξρείνπ.

Δηθ.64 Πξνζζήθε ζπλδέζκνπ video (VoD)

Μπνξείηε λα δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδέζκνπ πξνο έλα βηληενζθνπεκέλν κάζεκα
επηιέγνληαο ην εηθνλίδην
δηαγξαθήο

ή δηαγξάςεηε ην ζχλδεζκν επηιέγνληαο ην εηθνλίδην

. Γηα λα δηαγξάςεηε φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο πξνο βηληενζθνπεκέλα

καζήκαηα πνπ έρεηε πξνζζέζεη επηιέγεηε «Γηαγξαθή φισλ ησλ ζπλδέζκσλ».

4.13 Πιεξνθνξίεο Μαζήκαηνο
Σν ππνζχζηεκα «Πιεξνθνξίεο Μαζήκαηνο» ζαο επηηξέπεη λα αλαξηήζεηε ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο (πεξηγξαθή, ζηφρνη, δξαζηεξηφηεηεο, βνεζήκαηα, ηξφπνη αμηνιφγεζεο, θιπ)
γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη Δθπαηδεπφκελνη πνπ ην
παξαθνινπζνχλ. Γηα λα πξνζζέζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα επηιέμηε ην ζχλδεζκν
«Γεκηνπξγία θαη Γηφξζσζε».
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Δηθ.65 Δηζαγωγή Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο

Δπηιέμηε απφ ηε ιίζηα ηελ θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε θαη
θάληε θιηθ ζην πιήθηξν κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζηεζεί. ηε ζπλέρεηα
πιεθηξνινγήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκείηε ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία πνπ επηιέμαηε
θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».
Σν ππνζχζηεκα «Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο» ζαο επηηξέπεη λα αλαξηήζεηε ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο (πεξηγξαθή, ζηφρνη, δξαζηεξηφηεηεο, βνεζήκαηα, ηξφπνη αμηνιφγεζεο, θιπ)
γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη Δθπαηδεπφκελνη πνπ ην
παξαθνινπζνχλ. Γηα λα πξνζζέζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα επηιέμηε ην ζχλδεζκν
«Γεκηνπξγία θαη Γηφξζσζε». Δηθ.60.Δηζαγσγή Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο . Δπηιέμηε απφ ηε
ιίζηα ηελ θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε θαη θάληε θιηθ ζην
πιήθηξν κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε» γηα λα πξνζηεζεί. ηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκείηε ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία πνπ επηιέμαηε θαη θάληε θιηθ ζην
θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».
Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη κηα θαηεγνξία επηιέγνληαο ην
εηθνλίδην

ή λα δηαγξάςεηε κηα θαηεγνξία επηιέγνληαο ην εηθνλίδην δηαγξαθήο

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ θαηεγνξία πνπ επηζπκείηε λα επεμεξγαζηείηε.

Δηθ.66 Γεκηνπξγία θαη Γηόξζωζε

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηή

- 54 -

πνπ

Open eClass - Πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο

Δηθ.67 Γηόξζωζε

4.14 Υώξνο Αληαιιαγήο Αξρείωλ
Ο

Υψξνο

Αληαιιαγήο

Αξρείσλ

είλαη

έλα

εξγαιείν

αληαιιαγήο

αξρείσλ

κεηαμχ

εθπαηδεπηψλ θη εθπαηδεπνκέλσλ. Μπνξείηε λα αληαιιάμεηε νπνηνδήπνηε ηχπν αξρείσλ
θεηκέλνπ, εηθφλσλ ή παξνπζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, γηα λα ζηείιεηε έλα αξρείν επηιέμηε ην
ζχλδεζκν «Απνζηνιή αξρείνπ».

Δηθ.68 Υώξνο Αληαιιαγήο Αξρείωλ

ηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ην
πιήθηξν «Browse». Πξναηξεηηθά κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή.
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ηε ζπλέρεηα, επηιέμηε απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ρξεζηψλ ηνλ παξαιήπηε ηνπ αξρείνπ θαη
θάληε θιηθ ζην πιήθηξν «Απνζηνιή». Αλ ζέιεηε ην αξρείν λα ζηαιεί ζε πεξηζζφηεξνπο
ρξήζηεο, επηιέμηε ηνπο επηζπκεηνχο παξαιήπηεο θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζαο ζην
φλνκά ηνπ θαζελφο θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL (Control)
Σν ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη δχν θαηάινγνπο Αληαιιαγήο Αξρείσλ. ηνλ θαηάινγν
Δηζεξρφκελα

Αξρεία

εκθαλίδνληαη

ηα

αξρεία

πνπ

έρεηε

παξαιάβεη

απφ

ηνπο

εθπαηδεπφκελνπο θαζψο θαη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην αξρείν, ην
φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ην παξαιάβαηε. ηνλ θαηάινγν Απεζηαικέλα
Αξρεία εκθαλίδνληαη ηα αξρεία πνπ έρεηε ζηείιεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηηο
αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο.
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. εκεηψζηε, φηη ην αξρείν δελ δηαγξάθεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο
πάξα κφλν απφ ηνλ θαηάινγν.

4.15 Δξωηεκαηνιόγηα
ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ην ππνζχζηεκα εξσηεκαηνινγίσλ – δεκνζθνπήζεσλ
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο Γεκνζθφπεζεο επηιέγνπκε
«Γεκηνπξγία

Γεκνζθφπεζεο»

απφ

ηελ

θεληξηθή

νζφλε

ηνπ

ππνζπζηήκαηνο

ησλ

Δξσηεκαηνινγίσλ.

Δηθ.69 Γεκηνπξγία Γεκνζθόπεζεο

ηελ θφξκα δεκηνπξγίαο εηζάγεηαη έλα φλνκα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
επηζπκείηε λα είλαη ελεξγή - δηαζέζηκε ζηνπο ρξεζηέο (εμ νξηζκνχ 365 κέξεο). ηελ
επφκελε ζειίδα κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε θαηλνχξγηεο εξσηήζεηο.
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Δηθ.70 Δηζαγωγή Δξωηήζεωλ

ηελ θεληξηθή ζειίδα ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ κπνξείηε λα δείηε ηε ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο
δεκνζθνπήζεηο.

Δηθ.71 Κεληξηθή Οζόλε Δξωηεκαηνινγίωλ

Γηα λα δηαγξάςεηε κηα δεκνζθφπεζε, επηιέμηε ην εηθνλίδην

δίπια ζηελ δεκνζθφπεζε

πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. Δπηβεβαηψζηε ηελ επηινγή ζαο.
Γηα λα "απνθξχςεηε" κηα δεκνζθφπεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάληε θιηθ ζην
εηθνλίδην καηηψλ

πνπ βξίζθεηε ζηε ζηήιε "Δλεξγνπνίεζε" πνπ είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε

ηελ έξεπλα πνπ πξφθεηηαη λα θξχςεηε. Σν εηθνλίδην αιιάδεη ζε θιεηζηφ εηθνλίδην καηηψλ
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. Η δεκνζθφπεζε δελ εκθαλίδεηαη (δελ είλαη δηαζέζηκν) πιένλ ζηνπο ρξήζηεο. Γηα λα
"εκθαλίζεηε" κηα θξπκκέλε δεκνζθφπεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάληε θιηθ ζην
θιεηζηφ εηθνλίδην καηηψλ

πνπ βξίζθεηε ζηε ζηήιε "Δλεξγνπνίεζε" πνπ είλαη ζηελ ίδηα

ζεηξά κε ηελ δεκνζθφπεζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη νξαηφ ζηνπο ρξήζηεο. Σν εηθνλίδην
αιιάδεη ζε αλνηρηφ εηθνλίδην καηηψλ

. Η δεκνζθφπεζε εκθαλίδεηαη πιένλ ζηνπο

ρξήζηεο.

4.16 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 ζεσξεί ηα εξγαιεία ελφο καζήκαηνο σο αλεμάξηεηα αληηθείκελα
κάζεζεο (learning objects) θαη επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Σν ππνζχζηεκα
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο αθνινπζίαο απφ βήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη.
Ο εθπαηδεπηήο

κπνξεί λα 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 ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηα δηάθνξα βήκαηα ηεο εθάζηνηε γξακκήο κάζεζεο.
Σέινο, ην ππνζχζηεκα επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ησλ γξακκψλ κάζεζεο θαη ησλ ζηνηρεηψλ
ηνπο ζε παθέηα ζπκβαηά κε ηα πξφηππα SCORM 2004 θαη 1.2 κε ζθνπφ ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε άιιεο πιαηθφξκεο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
(Learning Management Systems).
4.16.1 Γξακκή Μάζεζεο

Δηδηθφηεξα, ην εξγαιείν «Γξακκή Μάζεζεο» ηεο πιαηθφξκαο Open eClass ζαο επηηξέπεη
λα δεκηνπξγήζεηε κηα πιήξε αθνινπζία απφ καζεζηαθά βήκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο, ηηο
νπνίεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνί ζαο. Η θχξηα ηδέα απηνχ ηνπ
εξγαιείνπ είλαη λα κπνξείηε λα πξνηείλεηε (ή λα επηβάιιεηε) ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο ζαο
λα δηαβάζνπλ θάπνηα έγγξαθα, λα πεξάζνπλ θάπνηεο αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο ή λα
αθνινπζήζνπλ νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγήζαηε ζε θαζνξηζκέλε
ζεηξά (ηελ νπνία ζα απνθαινχκε ζε απηφ ην εγρεηξίδην σο «γξακκή κάζεζεο»).
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Η γξακκή κάζεζεο απνηειείηαη απφ ελόηεηεο (ηνπιάρηζηνλ κία). Οη ελφηεηεο είλαη
αλεμάξηεηα

καζεζηαθά

αληηθείκελα.

ηελ

ηξέρνπζα

έθδνζε

ηεο

πιαηθφξκαο,

ηα

αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
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.
Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο:Η πεξηγξαθή

πνπ είλαη

δηαζέζηκε

κέζσ

ηνπ εξγαιείνπ

«Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο» ηεο πιαηθφξκαο.
Πεξηερόκελν ηύπνπ SCORM: νη ελφηεηεο απηέο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εηζαγσγήο
καζεζηαθψλ παθέησλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM. 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 eClass λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια.
4.16.2 Γεκηνπξγία Νέαο Γξακκήο Μάζεζεο

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο γξακκήο κάζεζεο ζην ειεθηξνληθφ ζαο κάζεκα, θάληε θιηθ
ζην ζχλδεζκν «Γεκηνπξγία λέαο γξακκήο κάζεζεο». Πιεθηξνινγείζηε ην φλνκα θαη κηα
πεξηγξαθή (ζρφιην) ηεο γξακκήο κάζεζεο πνπ επηζπκείηε λα δεκηνπξγήζεηε.

Δηθ.72 Γεκηνπξγία Γξακκήο Μάζεζεο

ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί σο κία λέα θελή γξακκή κάζεζεο ζηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ
γξακκψλ κάζεζεο ζηελ ίδηα ζειίδα κε απηήλ πνπ βξίζθεζηε.
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Δηθ.73 Λίζηα Γξακκώλ Μάζεζεο-2

Μπνξείηε

λα

δεκηνπξγήζεηε

φζεο

γξακκέο

κάζεζεο

επηζπκείηε

ζηα

πιαίζηα

ηνπ

καζήκαηνο. Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε δπλαηφηεηα ψζηε γηα παξάδεηγκα λα εκθαλίζεηε
δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο ζαο ή απιψο δηαθνξεηηθά είδε
καζεζηαθήο εκπεηξίαο. Η νξγάλσζε ηεο ιίζηαο ησλ γξακκψλ κάζεζεο εμαξηάηαη απφ
εζάο, φπσο επίζεο θαη πνην πεξηερφκελν ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε απηέο.
4.16.3 Δπηινγέο ζε κηα γξακκή κάζεζεο

Τπάξρεη κηα ζεηξά δηαζέζηκσλ επηινγψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηή ζηε ιίζηα ησλ γξακκψλ
κάζεζεο.

Δηθ.74 Λίζηα Γξακκώλ Μάζεζεο - Δπηινγέο

Αλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκή κάζεζεο, ην παξαθάησ θείκελν δίλεη κηα
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ εκθαλίδνληαη καδί κε ηε ιίζηα ησλ
γξακκψλ κάζεζεο. Κάπνηνη απφ απηνχο ζα ζαο είλαη ήδε γλσζηνί αλ έρεηε πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε ηελ πιαηθφξκα eClass:
Φξαγή

:

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη πιήξσο απηήλ ηε

γξακκή κάζεζεο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηηο επφκελεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ ηελ
επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην.
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Απνδέζκεπζε

: Οη εθπαηδεπφκελνη δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη πιήξσο απηήλ

ηε γξακκή κάζεζεο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηηο επφκελεο, αιιά κπνξνχλ λα επηιέμνπλ
νπνηαδήπνηε γξακκή κάζεζεο ζέινπλ. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ ηελ επηινγή θάλνληαο
θιηθ ζην εηθνλίδην.
Γηαγξαθή

: απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα δηαγξάςεηε κηα γξακκή κάζεζεο. Αλ ην

θάλεηε απηφ, ζα δηαγξαθεί ε αθνινπζία ησλ ελνηήησλ, αιιά φρη θαη νη ίδηεο νη ελφηεηεο
(εμαηξνχληαη νη ελφηεηεο SCORM), νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζην ζχλνιν
ελνηήησλ θαη ηηο νπνίεο κπνξείηε αθφκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε.
Οξαηό

: Η γξακκή κάζεζεο είλαη νξαηή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Η ιεηηνπξγία είλαη

αθξηβψο ε ίδηα φπσο θαη ζην εξγαιείν «Έγγξαθα» ηεο πιαηθφξκαο eClass. Μπνξείηε λα
αιιάμεηε απηήλ ηελ επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην.
Αόξαην

: Η γξακκή κάζεζεο δελ είλαη νξαηή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά κφλν

ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ζηνλ administrator ηεο πιαηθφξκαο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ
ηελ επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην.
Μεηαθίλεζε

πξνο ηα πάλω/θάηω ζηε ιίζηα ψζηε λα αιιάμεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία

νη γξακκέο κάζεζεο εκθαλίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Γηόξζωζε

: αο επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηε ην πεξηερφκελν ηεο γξακκήο κάζεζεο.

Δμαγωγή

: Δμαγσγή ηεο γξακκήο κάζεζεο ζε παθέην ζπκβαηφ κε ην πξφηππν

SCORM. Σν 1ν εηθνλίδην έρεη σο απνηέιεζκα παθέην ζπκβαηφ κε ην SCORM 2004, ελψ ην
2ν κε ην SCORM 1.2.
Παξαθνινύζεζε

: Γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηε

γξακκή κάζεζεο.
Αλ θάλεηε θιηθ ζην φλνκα ηεο γξακκήο κάζεζεο ζα επηζθεθζείηε ηε ζειίδα πνπ ζαο
επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηε ην πεξηερφκελν ηεο γξακκήο κάζεζεο.
4.16.4 Δλόηεηα κηαο Γξακκήο Μάζεζεο

Οη ελφηεηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε κηα γξακκή κάζεζεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε
ζρεδφλ ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηνχληαη νη γξακκέο κάζεζεο ζηε ιίζηα
γξακκψλ κάζεζεο.
Μπνξείηε λα κεηνλνκάζεηε ην φλνκα ηεο γξακκήο κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην
εηθνλίδην. Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην εηζαγσγηθφ θείκελν πνπ ζα βιέπνπλ νη
εθπαηδεπφκελνη κφιηο επηζθέπηνληαη ηε ζειίδα απηή ή λα ην δηαγξάςεηε ηειείσο.
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Δηθ.75 Γηαρείξηζε Γξακκώλ Μάζεζεο

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα αλαθνξά ζε θάζε εηθνλίδην ηεο ιίζηαο ησλ ελνηήησλ γξακκήο
κάζεζεο:
Φξαγή

: Η ελφηεηα είλαη θξαγκέλε θαη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνπο

εθπαηδεπφκελνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηεο γξακκήο
κάζεζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ ηελ επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην. Ο
κεραληζκφο πνπ επηηξέπεη ή φρη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνρσξήζνπλ κεηά ηελ
θξαγκέλε ελφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ελφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε ησλ εγγξάθσλ, ησλ ζπλδέζκσλ θαη ηεο πεξηγξαθήο καζήκαηνο, νη
εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα θνξηψζνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έγγξαθν, ην ζχλδεζκν
ή ηελ πεξηγξαθή καζήκαηνο αληίζηνηρα.
ηελ πεξίπησζε ησλ αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα
νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηελ άζθεζε (ε εμ νξηζκνχ ειάρηζηε βαζκνινγία ζηηο αζθήζεηο
είλαη ην 50%).
ηελ πεξίπησζε ηεο ελφηεηαο ηχπνπ SCORM, ν κεραληζκφο έρεη ηεζεί απφ ην πεξηερφκελν
ηεο ελφηεηαο θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο θαη αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ηεο ελφηεηαο
SCORM. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δε δχλαηαη λα αιιάμεη.
Απνδέζκεπζε

: Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νπνηαδήπνηε ελφηεηα

ζέινπλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηελ ηξέρνπζα. Μπνξείηε λα
αιιάμεηε απηήλ ηελ επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην.
Γηαγξαθή

:Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ελφηεηα απφ κηα γξακκή κάζεζεο. Η ελφηεηα δελ ζα

δηαγξαθεί ηειείσο απφ ηελ πιαηθφξκα (εμαηξνχληαη νη ελφηεηεο ηχπνπ SCORM), αιιά ζα
είλαη δηαζέζηκε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε κέζσ ηνπ ζπλφινπ ελνηήησλ.
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Οξαηό

: Η ελφηεηα είλαη νξαηή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Λεηηνπξγεί αθξηβψο κε ηνλ ίδην

ηξφπν φπσο θαη ζην εξγαιείν «Έγγξαθα» ηεο πιαηθφξκαο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ
ηελ επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην.
Αόξαην

: Η ελφηεηα δελ είλαη νξαηή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά κφλν ζηνλ

εθπαηδεπηή θαη ζηνλ administrator ηεο πιαηθφξκαο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηήλ ηελ
επηινγή θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην.
Μεηαθίλεζε

ηεο ελφηεηαο πάλω/θάηω ζηε ιίζηα ελνηήησλ κε ηα εηθνλίδηα ψζηε

λα αιιάμεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία νη ελφηεηεο εκθαλίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Γηόξζωζε

: Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο επηινγέο ηεο ελφηεηαο.

Αλ θάλεηε θιηθ ζην φλνκα ηεο ελφηεηαο ζα επηζθεθζείηε ηε ζειίδα πνπ ζαο επηηξέπεη
ελδερνκέλσο λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο επηινγέο ηεο ελφηεηαο.
4.16.5 Γεκηνπξγία Δλόηεηαο Γξακκήο Μάζεζεο

Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηα εμήο είδε ελνηήησλ ζε κηα γξακκή κάζεζεο:


Έγγξαθα απφ ην εξγαιείν εγγξάθσλ ηεο πιαηθφξκαο



Αζθήζεηο απφ ην εξγαιείν αζθήζεσλ ηεο πιαηθφξκαο



πλδέζκνπο απφ ην εξγαιείν ζπλδέζκσλ ηεο πιαηθφξκαο



Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο απφ ην αληίζηνηρν εξγαιείν ηεο πιαηθφξκαο



Πιήξε ιίζηα ελνηήησλ απνζεθεπκέλσλ ζε αξρείν zip ηχπνπ SCORM

Γηα λα πξνζζέζεηε θάπνηα απφ ηηο ελφηεηεο ζηε γξακκή κάζεζεο απφ ηα ππνζπζηήκαηα
πνπ

ππάξρνπλ

ζηελ

πιαηθφξκα

πξέπεη

πξψηα

λα

έρεηε

πξνζζέζεη

πιηθφ

ζην

ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα.
ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ηηο πξνζζέζεηε σο ελφηεηεο ζε κηα ήδε ππάξρνπζα γξακκή
κάζεζεο. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρξήζε
Τπνζπζηήκαηνο ζηε ιίζηα ησλ ελνηήησλ ηεο γξακκήο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζαηε.
Θα ζαο εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε ηηο πεξηερφκελα ηνπ ππνζπζηήκαηνο πνπ έρεηε
δεκηνπξγήζεη. Δπηιέμηε ηελ άζθεζε ή ην ζχλδεζκν θιπ. πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θαη
θάληε θιηθ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε επηιεγκέλσλ».
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Δηθ.76 Δηζαγωγή εγγξάθνπ

Η επηινγή ζαο ζα πξνζηεζεί απηφκαηα ζηε ιίζηα ελνηήησλ ηεο ηξέρνπζαο γξακκήο
κάζεζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κία θνξά.
4.16.6 ύλνιν ελνηήηωλ γξακκήο κάζεζεο

ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εξγαιείνπ «Γξακκή Μάζεζεο», αλ θάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν
«χλνιν

ελνηήησλ»,

ζα

ζαο

εκθαληζηεί

κηα

ιίζηα

κε

ηηο

ελφηεηεο

πνπ

ήδε

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο γξακκέο κάζεζεο ηνπ ηξέρνληνο καζήκαηνο.

Δηθ.77 ύλνιν Δλνηήηωλ

Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε νπνηαδήπνηε ελφηεηα απφ απηή ηε ζειίδα θαη ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ζα απνκαθξπλζεί απηφκαηα απφ φιεο ηηο γξακκέο κάζεζεο πνπ πηζαλφλ λα
ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο απφ απηή ηε ζειίδα κπνξείηε λα κεηνλνκάζεηε ηηο ελφηεηεο θαη λα
αιιάμεηε ην εηζαγσγηθφ ηνπο θείκελν. Απηέο νη αιιαγέο ζα εθαξκνζηνχλ απηφκαηα θαη ζε
φιεο ηηο γξακκέο κάζεζεο πνπ νη ελφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη.
Μπνξείηε επίζεο λα πξνζζέηεηε ελφηεηεο απφ απηφ ην ζχλνιν ζηηο γξακκέο κάζεζεο. Γηα
λα ην θάλεηε απηφ, αθνινπζήζηε ηα εμήο απαξαίηεηα βήκαηα φηαλ είζηε ζηε ζειίδα κε ηε
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ιίζηα ελνηήησλ κηαο γξακκήο κάζεζεο. Κάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν «Υξήζε ελφηεηαο απηνχ
ηνπ καζήκαηνο». Θα ζαο εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε ηηο ελφηεηεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
ήδε ζηελ ηξέρνπζα γξακκή κάζεζεο. Δπηιέμηε απηέο πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην
θνπκπί «Πξνζζήθε επηιεγκέλσλ». Οη ελφηεηεο πνπ επηιέμαηε ζα πξνζηεζνχλ ζηε γξακκή
κάζεζεο.

Δηθ.78 Δηζαγωγή Δλόηεηαο

4.16.7 Υξήζε ηνπ πξόηππνπ SCORM γηα εηζαγωγή Γξακκήο Μάζεζεο

Παθέηα ζπκβαηά κε ηα πξφηππα SCORM 2004 θαη SCORM 1.2 κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην
εξγαιείν «Γξακκή Μάζεζεο» ηεο πιαηθφξκαο Open eClass. Γηα λα ην θάλεηε απηφ:


Κάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν «Δηζαγσγή γξακκήο κάζεζεο» απφ ηελ πξψηε ζειίδα
ηνπ εξγαιείνπ «Γξακκή κάζεζεο».



Αλεβάζηε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν ηχπνπ zip πνπ πεξηέρεη ην καζεζηαθφ πιηθφ
ζπκβαηφ κε ηα πξφηππα SCORM 2004 ή SCORM 1.2, ρξεζηκνπνηψληαο ηε θφξκα
πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί θαη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Δηζαγσγή».
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Δηθ.79 Δηζαγωγή γξακκήο κάζεζεο SCORM

Σν αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ SCORM κπνξεί λα πάξεη θάπνηα ψξα αλάινγα κε ην κέγεζφο
ηνπ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ πνπ πεξηέρεη. Μεηά απφ ιίγν ζα
ζαο εκθαληζηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ ελνηήησλ ζε κηα λέα γξακκή
κάζεζεο.
Αλ ην αλέβαζκα θαη ε εηζαγσγή έγηλαλ επηηπρψο, ζα ζαο εκθαληζηεί έλαο ζχλδεζκνο γηα
λα επηζθεθζείηε απεπζείαο ην λέν πεξηερφκελν. Μία λέα γξακκή κάζεζεο ζα έρεη
δεκηνπξγεζεί έρνληαο σο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ηνπ πιηθνχ πνπ κφιηο αλεβάζαηε.

Δηθ.80 Δπηηπρήο εηζαγωγή γξακκήο κάζεζεο

4.16.8 Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ηύπνπ SCORM

Ο ζθνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο
αιιειεπηδξαζηηθφ θαη δηαιεηηνπξγηθφ καζεζηαθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν
SCORM έηζη ψζηε ην πιηθφ λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα ζπκβαηή κε ην
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πξφηππν SCORM, φπσο ην Open eClass. Γεκηνπξγήζηε ινηπφλ κία γξακκή κάζεζεο θαη
επηιέμηε εμαγσγή ζε παθέην SCORM 1.2 ή SCORM 2004.

4.17 ύζηεκα Wiki
Σν ζχζηεκα Wiki είλαη έλα ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ
ηξέρνπζα έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο Open eClass. Δπηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
κάζεκα εθπαηδεπηέο θη εθπαηδεπφκελνπο λα επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ ην πεξηερφκελν
δηαθφξσλ θεηκέλσλ.
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν wiki θάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Γεκηνπξγήζηε έλα λέν
wiki», θαη ζηε θφξκα δψζηε έλαλ ηίηιν θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ην wiki. Σν λέν
απηφ wiki ζα εκθαληζηεί απηφκαηα ζηε ιίζηα wiki ηνπ καζήκαηνο.
Γηα λα επεμεξγαζηείηε 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 γηα λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελφ ζαο.
εκεηψζηε φηη κπνξείηε λα δεκηνπξγήζηε ζχλδεζκν (επηιέγνληαο ην θείκελν ζαο θαη
θάλνληαο θιηθ ζην 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.81 Δλόηεηεο Γξακκήο Μάζεζεο

Γηα λα δείηε ηνλ θαηάινγν ησλ ηειεπηαίσλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζειίδσλ θάληε θιηθ ζην
ζχλδεζκν «Ιζηνξηθφ ειίδαο».
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5. Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Μαζήκαηνο
Η πιαηθφξκα Open eClass παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηή κηα ζεηξά απφ εξγαιεία γηα ηε
δηαρείξηζε

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

καζήκαηνο

ηα

νπνία

παξνπζηάδνληαη

ζηε

ζπλέρεηα

αλαιπηηθά.
5.1
Σν

Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Δξγαιείωλ
εξγαιείν

Γηαρείξηζε

Δξγαιείσλ

παξέρεη

ηε

δπλαηφηεηα

ζηνλ

εθπαηδεπηή

λα

ελεξγνπνηήζεη θαη λα απελεξγνπνηήζεη ηα εξγαιεία ηνπ καζήκαηνο ηνπ. ηελ ζηήιε
«θαηάζηαζε» παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ εξγαιείνπ, δειαδή αλ είλαη ελεξγφ ή
αλελεξγφ.
5.1.1

Δλεξγνπνίεζε – Απελεξγνπνίεζε εξγαιείωλ καζήκαηνο

Σα εξγαιεία ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε ηξεηο δπλαηέο θαηαζηάζεηο

Δηθ.82 Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο εξγαιείωλ

Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη:


Δλεξγφ (πεξίπησζε Α). ε απηή ηελ θαηάζηαζε ην εξγαιείν είλαη νξαηφ απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ηνπ καζήκαηνο.



Αλελεξγφ (πεξίπησζε Β) ε απηή ηελ θαηάζηαζε ην εξγαιείν δελ είλαη νξαηφ απφ
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ καζήκαηνο.



Δλεξγφ ρσξίο δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο (πεξίπησζε Γ). Απηή ηε θαηάζηαζε
αθνξά ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο ηα νπνία είλαη νξαηά κφλν ζηνλ
εθπαηδεπηή.
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5.1.2

Αλέβαζκα ηζηνζειίδαο

Αθνινπζψληαο ηνλ ζχλδεζκν «Αλέβαζκα Ιζηνζειίδαο» ν εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα αλεβάζεη αξρείν (κνξθήο HTML) ζρεηηθφ κε ην κάζεκα ηνπ. Σν αξρείν απηφ ζα
απνζεθεπηεί ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ Open eClass. Θα δεκηνπξγεζεί ζχλδεζκνο πξνο απηφ
ζην αξηζηεξφ κελνχ ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν ηνπ θπιινκεηξεηή
(web browser) ηνπ ρξήζηε. Πξνζνρή ε ζειίδα απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν θείκελν
κνξθνπνηεκέλν ζε HTML θη φρη εηθφλεο ή άιια αξρεία.
Γηα λα αλεβάζεηε ινηπφλ ηελ ηζηνζειίδα παηήζηε ην πιήθηξν 'Browse', επηιέμηε ην αξρείν
πνπ ζέιεηε λα αλεβάζεηε, δψζηε έλα ηίηιν ζην πεδίν 'Σίηινο ζειίδαο' θαη πηέζηε ην
πιήθηξν 'Πξνζζήθε' (Δηθ. 3).
Ο ζχλδεζκνο ηνπ αξρείνπ πνπ αλεβάδεηε κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί θαη λα δηαγξαθεί απφ
ην εξγαιείν 'Γηαρείξηζε εξγαιείσλ'. Η επηινγή δηαγξαθήο παξνπζηάδεηαη αθνχ πξψηα
απελεξγνπνηεζεί ν ζχλδεζκνο ηνπ αξρείνπ.

Δηθ.83 Οζόλε αλεβάζκαηνο ηζηνζειίδαο

5.1.3

Πξνζζήθε εμωηεξηθνύ ζπλδέζκνπ

Αθνινπζψληαο ηνλ ζχλδεζκν «Πξνζζήθε εμσηεξηθνχ ζπλδέζκνπ ζην αξηζηεξφ κελνχ» ν
εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ζπλδέζκνπο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ
καζήκαηνο πξνο ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ ήδε θάπνπ αιινχ ζην δηαδίθηπν (ή αθφκα
θάπνπ αιινχ ζηνλ δηθφ ζαο δηθηπαθφ ηφπν). Γηα λα ην θάλεηε απηφ, πιεθηξνινγήζηε ην
ζχλδεζκν θαη ηνλ ηίηιν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν 'Πξνζζήθε'.
Οη ζειίδεο πνπ πξνζζέηεηε εζείο ζηελ αξρηθή ζειίδα κπνξνχλ λα απελεξγνπνηεζνχλ θαη
λα δηαγξαθνχλ. Η επηινγή δηαγξαθήο παξνπζηάδεηαη αθνχ πξψηα απελεξγνπνηεζεί ν
εμσηεξηθφο ζχλδεζκνο.

Δηθ.84 Οζόλε πξνζζήθεο εμωηεξηθνύ ζπλδέζκνπ
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5.2

Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο

Σν ππνζχζηεκα Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο ζαο επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηε κεξηθέο βαζηθέο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ Μαζήκαηνο, φπσο ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο
ηνπ, ηνλ ηχπν ηεο πξφζβαζεο (αλνηθηφ, απαηηείηαη εγγξαθή, θιεηζηφ) θαζψο θαη ηε
γιψζζα πνπ ππνζηεξίδεη. Δπηπιένλ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή λα δηαγξάςεη ην κάζεκα,
λα ην αλαλεψζεη θαζψο θαη λα πάξεη αληίγξαθν αζθαιείαο.

Δηθ.85 Αιιαγή Πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα

Αλαιπηηθφηεξα, κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζήκαηνο, δειαδή λα
ηξνπνπνηήζεηε

ηα

νλφκαηα

ησλ

εθπαηδεπηψλ

πνπ

ππνζηεξίδνπλ

ην

κάζεκα

θαη

εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα, λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη λα
αιιάμεηε ην ηκήκα ή ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνίν αλήθεη. Δπίζεο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ
ηχπν πξφζβαζεο ζην κάζεκα. Έρεηε ηηο εμήο επηινγέο:


Διεχζεξε Πξφζβαζε (ρσξίο ζπλζεκαηηθφ): νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα επηζθεθηεί ην
κάζεκά ζαο ρσξίο λα πιεθηξνινγήζεη θάπνην θσδηθφ πξφζβαζεο.



Διεγρφκελε Πξφζβαζε κε αλνηρηή εγγξαθή: γηα λα επηζθεθηεί θάπνηνο ρξήζηεο ην
κάζεκά ζαο πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί σο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο. Γηα
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κεγαιχηεξε αζθάιεηα κπνξείηε λα εηζάγεηε ζπλζεκαηηθφ (password) γηα ηελ
εγγξαθή ζην κάζεκα.


Διεγρφκελε Πξφζβαζε (θιεηζηφ κάζεκα): ζην κάζεκα έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη
ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα Υξεζηψλ ηνπ Μαζήκαηνο

Δμ νξηζκνχ, ην κάζεκα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε. Αλ ζέιεηε ειεγρφκελε πξφζβαζε, κία
ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα επηιέμεηε «Διεγρφκελε Πξφζβαζε κε αλνηρηή εγγξαθή» θαη λα
δεηήζεηε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εγγξαθνχλ. Μφιηο ηειεηψζεη ε εγγξαθή κπνξείηε
λα επηιέμεηε «Διεγρφκελε Πξφζβαζε» θαη θαηφπηλ λα απνβάιιεηαη απφ ην κάζεκα ηνπο
ρξήζηεο πνπ δελ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρνπλ. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα βάιεηε
ζπλζεκαηηθφ ζηελ εγγξαθή θαη λα δψζεηε ην password κφλν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Όηαλ νινθιεξψζεηε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο παηήζηε ην θνπκπί κε ηελ έλδεημε "Δθηέιεζε
Δξγαζηψλ".
5.2.1

Γηαγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο

Δάλ επηιέμεηε ην ζχλδεζκν κε ηνλ ηίηιν «Γηαγξαθή νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο» ζαο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεηε απφ ηελ πιαηθφξκα ην κάζεκα.
Γηαγξάθνληαο έλα κάζεκα δηαγξάθνληαη κφληκα θη φια ηα πεξηερφκελα ηνπ θαζψο θαη
φινη νη Δθπαηδεπφκελνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε απηφ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα
απνζαθελίζνπκε φηη νη ρξήζηεο δελ δηαγξάθνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα κηαο θαη κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ ζε άιια καζήκαηα.

Δηθ.86 Γηαγξαθή Μαζήκαηνο

Προσοχή: Δάλ έλα κάζεκα δηαγξαθεί, δελ ππάξρεη ηξφπνο λα αλαθηεζεί. Υξεζηκνπνηήζηε
ινηπφλ ηε δηαγξαθή κε πξνζνρή!
5.2.2

Γεκηνπξγία Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο ηνπ καζήκαηνο

Δάλ επηιέμεηε ην ζχλδεζκν κε ηνλ ηίηιν «Αληίγξαθν Αζθαιείαο ηνπ καζήκαηνο» ζαο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα "θαηεβάζεηε" (download) ζηνλ ππνινγηζηή ζαο έλα αξρείν πνπ
πεξηιακβάλεη

νιφθιεξν

ην

πεξηερφκελν

ηνπ

καζήκαηνο

ζαο

κε

ζθνπφ

λα

ην

ρξεζηκνπνηήζεηε ζε πεξηπηψζεηο αθνχζηαο δηαγξαθήο ή θαηαζηξνθήο ηνπ καζήκαηνο. Να
ζεκεησζεί πσο ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο καζήκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή
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ηεο πιαηθφξκαο, θη φρη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηή, αθνχ πξψηα ηνπ απνζηείιεηε ην
αξρείν αληίγξαθν αζθαιείαο.
Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθνπ αζθαιείαο μεθηλάεη κε ηελ επηινγή «Αληίγξαθν
Αζθαιείαο ηνπ καζήκαηνο» φπνπ εκθαλίδεηαη κηα ηζηνζειίδα κε ην απνηέιεζκα ηεο
ελέξγεηαο. Δάλ φια πάλε θαιά, ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο απηήο ζα βξείηε ηελ εμήο
παξάγξαθν:


Γεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ αληίγξαθνπ αζθαιείαο



Γεκηνπξγήζεθε κε επηηπρία ην αληίγξαθν αζθαιείαο! Καηεβάζηε ην

Δπηιέμηε ην ζχλδεζκν «Καηεβάζηε ην» γηα λα θαηεβάζεηε ην αληίγξαθν αζθαιείαο ηνπ
καζήκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σν αληίγξαθν αζθαιείαο είλαη έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, εάλ επηζπκείηε λα
επαλαθέξεηε ην κάζεκα κε ηε ρξήζε ηνπ αληηγξάθνπ αζθαιείαο.
5.2.3

Αλαλέωζε καζήκαηνο

Δάλ επηιέμεηε ην ζχλδεζκν «Αλαλέσζε Μαζήκαηνο» ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
πξνεηνηκάζεηε ην κάζεκα γηα κηα λέα νκάδα Δθπαηδεπφκελσλ. Απηφ ζα ζαο θαλεί
ηδηαίηεξα ρξήζηκν, φηαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο θαηλνχξηαο αθαδεκατθήο ρξνληάο (ή ηνπ
εμακήλνπ), ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, αιιά λα δηαγξάςεηε ηνπο
ρξήζηεο θαη ηε ζπλνιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζην κάζεκα. Δπηιέμηε ηηο ελέξγεηεο πνπ
επηζπκείηε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ».

Δηθ.87 Αλαλέωζε καζήκαηνο

Μπνξείηε ινηπφλ λα επηιέμεηε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:


Να δηαγξάςεηε ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα.



Να δηαγξάςεηε φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ καζήκαηνο.



Να δηαγξάςεηε φιεο ηηο εγγξαθέο απφ ηελ αηδέληα ηνπ καζήκαηνο.
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Να απνθξχςεηε απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελνη ηα έγγξαθα πνπ έρεηε αλεβάζεη ζην
κάζεκα.



Να απνθξχςεηε απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελνη ηηο εξγαζίεο πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζην
κάζεκα.

5.3

ηαηηζηηθά ζηνηρεία Μαζήκαηνο

Σν ππνζχζηεκα ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ καζήκαηνο είλαη έλα λέν πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν
ζηελ πιαηθφξκα Open eClass. Ο εθπαηδεπηήο ελφο καζήκαηνο κπνξεί λα δεη ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ελφο καζήκαηνο κπαίλνληαο ζην κάζεκα θαη επηιέγνληαο «ηαηηζηηθά ρξήζεο»
απφ ην αξηζηεξφ κελνχ επηινγψλ. Δκθαλίδεηαη ε νζφλε κε ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο ηνπ
καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη έλα δηάγξακκα πνπ πεξηέρεη είηε ηνλ αξηζκφ
εηζφδσλ ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ καζήκαηνο είηε ηνλ πξνζεγγηζηηθφ ρξφλν παξακνλήο ησλ
ρξεζηψλ ζηα ππνζπζηήκαηα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη
εμαξηάηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζπκπιεξσκέλα ζηε θφξκα θαη είλαη ηα εμήο:


Δίδνο ζηαηηζηηθώλ: Δίλαη είηε ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ ζε έλα ππνζχζηεκα, είηε ν
ρξφλνο επίζθεςεο ζην ππνζχζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη απνιχησο αθξηβή, θαζψο ν ρξφλνο επίζθεςεο
ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ιφγσ εγγελνχο αδπλακίαο ηνπ πξσηνθφιινπ http.



Ηκεξνκελία έλαξμεο: πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία πνπ απνηειεί ηελ αξρή ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ζηαηηζηηθά.



Ηκεξνκελία ιήμεο: πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία πνπ απνηειεί ην ηέινο ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ζηαηηζηηθά.



Τπνζύζηεκα: Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Όια ηα ππνζπζηήκαηα» ηφηε ζα δεη
ζηαηηζηηθά γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα. Αιιηψο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν
θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα δηάγξακκα κφλν γη απηφ.



Γηάζηεκα: Οξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νκαδνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα
ζηαηηζηηθά. Η νκαδνπνίεζε κπνξεί λα είλαη εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία,
εηήζηα, ή είλαη δπλαηφ λα εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί παξαπάλσ.

Αθνχ ν εθπαηδεπηήο επηιέμεη ηηο επηζπκεηέο κεηαβιεηέο, παηάεη ζην θνπκπί «Τπνβνιή»
θαη ζηελ νζφλε ηνπ εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη κεδεληθά γηα κία
ζπγθεθξηκέλε επηινγή παξακέηξσλ (π.ρ. δελ έρεη επηζθεθζεί θαλέλαο έλα ππνζχζηεκα
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γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα), ηφηε αληί γηα δηάγξακκα εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ
ελεκεξψλεη γη απηή ηελ πεξίπησζε.

Δηθ.88 ηαηηζηηθά ρξήζεο καζήκαηνο

Έλα άιιν είδνο ζηαηηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ εθπαηδεπηή ελφο καζήκαηνο είλαη ε
«Πξνηίκεζε ππνζπζηεκάησλ», ην νπνίν αθνξά ην πνζνζηφ πξνηίκεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ
καζήκαηνο πξνο ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ καζήκαηνο. Απηή ε πιεξνθνξία παξνπζηάδεηαη κε
έλα δηάγξακκα – πίηα. Ο ρξήζηεο (εθπαηδεπηήο) κπνξεί λα δεη ηελ αληίζηνηρε ζειίδα
επηιέγνληαο πάιη «ηαηηζηηθά Υξήζεο» απφ ηα Δξγαιεία Γηαρείξηζεο ζην αξηζηεξφ κελνχ
θαη παηψληαο ζην «Πξνηίκεζε Τπνζπζηεκάησλ» ζην κελνχ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζην θέληξν
ηεο ζειίδαο.
Οη αθφινπζεο παξάκεηξνη ζπκπιεξψλνληαη ζηελ αληίζηνηρε θφξκα έηζη ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί ην δηάγξακκα-πίηα:


Δίδνο ζηαηηζηηθώλ: Δίλαη είηε ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ ζε έλα ππνζχζηεκα, είηε ν
ρξφλνο επίζθεςεο ζην ππνζχζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη απνιχησο αθξηβή, θαζψο ν ρξφλνο επίζθεςεο
ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ιφγσ εγγελνχο αδπλακίαο ηνπ πξσηνθφιινπ http.
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Ηκεξνκελία έλαξμεο: πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία πνπ απνηειεί ηελ αξρή ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ζηαηηζηηθά.



Ηκεξνκελία ιήμεο: πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία πνπ απνηειεί ην ηέινο ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ζηαηηζηηθά.



Υξήζηεο: Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Όινη νη ρξήζηεο» ηφηε ζα δεη ηηο πξνηηκήζεηο γηα
φινπο ηνπο ρξήζηεο ζπλνιηθά. Αιιηψο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε
κέζα απφ κία ιίζηα. εκεηψλεηαη φηη, επεηδή ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα
είλαη αξθεηά κεγάινο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο ηνπ
νλφκαηνο ηνπ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο.



Γηάζηεκα: Οξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νκαδνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα
ζηαηηζηηθά. Η νκαδνπνίεζε κπνξεί λα είλαη εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία,
εηήζηα, ή είλαη δπλαηφ λα εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί παξαπάλσ.

Δηθ.89 Πξνηίκεζε ππνζπζηεκάηωλ καζήκαηνο
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Σέινο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα δεη ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ην
κάζεκα, ηα νπνία είλαη παλιότερα των οκτώ μηνών. Η πιεξνθνξία ε νπνία είλαη
παιηφηεξε ησλ νθηψ κελψλ δηαηεξείηαη κφλν ζε κεληαία ζπγθεληξσηηθή κνξθή θαη γη απηφ
ην ιφγν παξνπζηάδεηαη ζε μερσξηζηή ζειίδα. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηε
ζειίδα επηιέγνληαο «ηαηηζηηθά Υξήζεο» απφ ην αξηζηεξφ κελνχ θαη κεηά παηψληαο ζην
«Δκθάληζε παιηψλ ζηαηηζηηθψλ».
ε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο γηα παιηά ζηαηηζηηθά, ππάξρνπλ νη εμήο
επηινγέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζηε θφξκα:


Δίδνο ζηαηηζηηθώλ: Δίλαη είηε ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ ζε έλα ππνζχζηεκα, είηε ν
ρξφλνο επίζθεςεο ζην ππνζχζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη απνιχησο αθξηβή, θαζψο ν ρξφλνο επίζθεςεο
ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ιφγσ εγγελνχο αδπλακίαο ηνπ πξσηνθφιινπ http.



Ηκεξνκελία έλαξμεο: πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία πνπ απνηειεί ηελ αξρή ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ζηαηηζηηθά.



Ηκεξνκελία ιήμεο: πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία πνπ απνηειεί ην ηέινο ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ζηαηηζηηθά.



Τπνζύζηεκα: Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Όια ηα ππνζπζηήκαηα» ηφηε ζα δεη
ζηαηηζηηθά γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα. Αιιηψο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν
θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα δηάγξακκα κφλν γη απηφ.

εκεηψλεηαη φηη ηα ζηαηηζηηθά παιηφηεξα απφ νθηψ κήλεο δηαηεξνχληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ζπλνιηθά γηα θάζε κήλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ζην δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη
νκαδνπνηεκέλα θαηά κήλα. ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη κεδεληθά
γηα κία ζπγθεθξηκέλε επηινγή παξακέηξσλ ζηε θφξκα, ηφηε αληί γηα δηάγξακκα
εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ ελεκεξψλεη γη απηφ.
Δπίζεο

παξνπζηάδνληαη

ζπλνπηηθά

ζηαηηζηηθέο

αλαθνξέο

γηα

ηε

ζπκκεηνρή

ησλ

εθπαηδεπνκέλσλ ζην κάζεκα ηφζν ζρεηηθά κε ην ρξφλν ζπκκεηνρήο φζν θαη κε ηελ
πξφνδφ ηνπο ζηηο γξακκέο κάζεζεο (SCORM παθέηα) ηνπ καζήκαηνο. Σέινο νη ίδηεο
αλαθνξέο παξνπζηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην κάζεκα κέζα απφ ηηο
νκάδεο ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ.
Σέινο ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε


πκκεηνρή ρξεζηψλ αλά κάζεκα



πκκεηνρή ρξεζηψλ ζηηο Γξακκέο κάζεζεο θαη



πγθεληξσηηθά ηαηηζηηθά ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ
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5.4

Γηαρείξηζε Υξεζηώλ

Σν ππνζχζηεκα απηφ ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηείηε ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκά ζαο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ ρξήζηε
ψζηε λα ηνπ δψζεηε ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη:
1. Δθπαηδεπηήο – Δπηκνξθσηήο ηνπ καζήκαηνο
2. Γηαρεηξηζηήο ηνπ καζήκαηνο

Δηθ.90 Λίζηα Υξεζηώλ

5.4.1

Πξνζζήθε ελόο Υξήζηε

Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ ρξήζηε ζην κάζεκά ζαο, επηιέμηε ην ζχλδεζκν «Πξνζζήθε ελφο
ρξήζηε», ζπκπιεξψζηε έλα απφ ηα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη (Δπίζεην, Όλνκα, Όλνκα
Υξήζηε) θαη θάληε θιηθ ζην πιήθηξν κε ηελ έλδεημε «Αλαδήηεζε».
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Δηθ. 91 Πξνζζήθε Υξήζηε

Αλ ν ρξήζηεο έρεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα ζα ζαο εκθαληζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ζχλδεζκν κε ηελ έλδεημε «Δγγξαθή ρξήζηε ζην κάζεκα»
γηα λα νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία.

Δηθ.92 Δγγξαθή ρξήζηε ζην κάζεκα

Σημείωση: Σνλίδεηαη φηη γηα λα γίλεη ε πξνζζήθε ελφο ρξήζηε-ζπνπδαζηή ζε έλα
κάζεκα είλαη απαξαίηεην ν ρξήζηεο απηφο λα έρεη ήδε ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα.
Αλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε πνιινχο ρξήζηεο ζην κάζεκά ζαο ηφηε επηιέμηε «Πξνζζήθε
πνιιψλ ρξεζηψλ». Θα ζαο δεηεζεί έλα αξρείν κε ηα νλφκαηα ρξεζηψλ (usernames). Σν
αξρείν απηφ πξέπεη λα είλαη έλα απιφ αξρείν θεηκέλνπ, κε ηα νλφκαηα ρξεζηψλ
(usernames), έλα αλά γξακκή. Καη ζηελ πεξίπησζε νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα. Κάλνληαο θιηθ ζην «Browse» θη επηιέγνληαο ην αξρείν
θάληε θιηθ ζην «Πξνζζήθε» γηα λα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ρξεζηψλ. ηελ νζφλε ζαο ζα
εκθαληζηνχλ κελχκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ε πξνζζήθε έγηλε κε επηηπρία ή φρη.
5.4.2

Πξνζζήθε πνιιώλ Υξήζηε

Αλ πξέπεη λα εγγξαθνχλ πνιινί ρξήζηεο ζην κάζεκα ζαο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε
ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα, ηφηε κπνξείηε πνιχ απιά λα δεκηνπξγήζεηε έλα απιφ
αξρείν θεηκέλνπ κε ηα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ (έλα φλνκα αλά γξακκή).
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Δηθ. 93 Πξνζζήθε Πνιιώλ Υξεζηώλ

Γηα παξάδεηγκα:
eleni
nikos
spiros
Πιεθηξνινγήζηε ην φλνκα αξρείνπ ρξεζηψλ ή θάληε θιηθ ζην πιήθηξν "Αλαδήηεζε" γηα
λα ην εληνπίζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε «Πξνζζήθε»

5.4.3

Πξνζζήθε ρξήζηε επηζθέπηε

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην ρξήζηε επηζθέπηε ζην κάζεκά ζαο, επηιέμηε ην ζχλδεζκν
«Πξνζζήθε ρξήζηε επηζθέπηε», εηζάγεηε έλα ζπλζεκαηηθφ γηα ηνλ ελ ιφγσ ρξήζηε.
εκεηψζηε ην φλνκα ρξήζηε ηνπ επηζθέπηε (π.ρ. guest TESTGU254) θαη θάληε θιηθ ζην
θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Πξνζζήθε».

Δηθ.94 Πξνζζήθε Υξήζηε Δπηζθέπηε

Αλ έρεηε ήδε ελεξγνπνηήζεη ην ρξήζηε επηζθέπηε ηφηε επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν
«Πξνζζήθε ρξήζηε επηζθέπηε», κπνξείηε λα αιιάμεηε ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ ρξήζηε
επηζθέπηε θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Αιιαγή» γηα λα νινθιεξψζεηε ηε
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δηαδηθαζία. Όπσο θαη ζηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο αλ φια ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά ζα
εηδνπνηεζείηε κε θαηάιιειν κήλπκα απφ ην ζχζηεκα.
Σημείωση: Ο ρξήζηεο επηζθέπηεο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ
καζήκαηνο πνπ έρνπλ πξφζβαζε νη εθπαηδεπφκελνη. Η δηαθνξά είλαη φηη κπνξεί λα
παξαθνινπζεί αιιά δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηνπ
καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα απνζηέιιεη εξγαζίεο ή λα ζπκκεηέρεη
ζε θνπβέληα. Σέινο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπ. Μφιηο
ινηπφλ, ελεξγνπνηήζεηε ην ρξήζηε επηζθέπηε κπνξείηε λα ελεκεξψζεηε φινπο φζνπο
επηζπκείηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζην κάζεκά ζαο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρξήζηε γηα ην φλνκα ρξήζηε (π.ρ. guestDI200) θαη ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ.
5.4.4

Γηαγξαθή Υξήζηε

Γηα λα δηαγξάςεηε έλαλ ρξήζηε απφ ηε ιίζηα ρξεζηψλ ηνπ καζήκαηνο επηιέμηε ην
εηθνλίδην δηαγξαθήο

πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ην φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεηε

λα δηαγξάςεηε. Ο ρξήζηεο ζα δηαγξαθεί απφ ην κάζεκα (δελ ζα κπνξεί λα ην
παξαθνινπζήζεη), σζηφζν ζα παξακείλεη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ζηελ πιαηθφξκα.

Δηθ.95 Γηαγξαθή Υξήζηε

Σημείωση:

Αλ επηιέμεηε ην ζχλδεζκν «Γηαγξαθή» γηα ηνλ ρξήζηε επηζθέπηε απιά

απελεξγνπνηείηε ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη γηα λα ηνλ επαλαθέξεηε δελ έρεηε παξά λα
αθνινπζήζεηε ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε επηζθέπηε. Να
ζεκεησζεί επίζεο πσο δελ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ πρ. ην
φλνκα ή ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ είλαη πξνζσπηθά θαη
αιιάδνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε.
5.4.5

Πξνζζήθε δηθαηώκαηνο δηαρεηξηζηή

Μπνξείηε λα απνδψζεηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή ζε έλα ρξήζηε επηιέγνληαο ην
ζχλδεζκν «Πξνζζήθε Γηθαηψκαηνο» πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε "Δθπαηδεπηήο" ζηελ ίδηα
ζεηξά κε ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν επηζπκείηε λα απνδψζεηε απηή ηελ ηδηφηεηα. Η
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απφδνζε ηεο ηδηφηεηαο "Δθπαηδεπηήο" δελ δίλεη ζην ρξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο, αιιά
ηνπ

επηηξέπεη

λα

είλαη

κέινο

ζε

πεξηζζφηεξεο

απφ

κία

"Οκάδεο

Υξεζηψλ"

(ν

εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα είλαη κέινο κφλν κηαο νκάδαο ηε θνξά). Απηφ κπνξεί λα θαλεί
πνιχ ρξήζηκν φηαλ δεκηνπξγείηε ηηο Οκάδεο Υξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα φηαλ πξνζπαζήζεηε
λα αληηζηνηρήζεηε Οκάδα Υξεζηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ.
Δπίζεο κπνξείηε λα απνδψζεηε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζε έλα ρξήζηε επηιέγνληαο ην
ζχλδεζκν «Πξνζζήθε Γηθαηψκαηνο» πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε "Γηθαηψκαηα Γηαρεηξηζηή"
ζηελ ίδηα ζεηξά κε ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν επηζπκείηε λα απνδψζεηε απηφ ην
δηθαίσκα. Η ελέξγεηα απηή δίλεη ζην ρξήζηε ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα
κε

ηνλ

ππεχζπλν

εθπαηδεπηή

(πξνζζήθε,

ηξνπνπνίεζε

θαη

δηαγξαθή

φινπ

ηνπ

πεξηερνκέλνπ ή αθφκε θαη νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο). Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν
«Καηάινγνο ρξεζηψλ ζε αξρείν Excel» κπνξείηε λα "θαηεβάζεηε" ηνπηθά ηνλ πιήξε
θαηάινγν κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο ζε κνξθή αξρείνπ Excel.
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6. 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,

