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Η πλατφόρµα Open eClass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUnet 

για την υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την 

Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέµεται 

ελεύθερα ως Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα. 

 

Το ΕΚΠΠΣ σχεδίασε την παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποδοχή του 

εκπαιδευτικού υλικού του εγχειριδίου «Μαθαίνοντας για το σεισµό & τα µέτρα 

προστασίας», που εκδόθηκε από τον ΟΑΣΠ. Το εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε άτοµα 

µε νοητική υστέρηση, τύφλωση, κώφωση και σε άτοµα µε κινητική αναπηρία. Ο σκοπός 

της δράσης αυτής είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) σε θέµατα 

αντισεισµικής προστασίας. 
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11 ..   ΕΕ ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   

Η πλατφόρµα Open eClass 

Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου 

υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 

λογισµικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενε

ελεύθερα. 

Βασική επιδίωξη είναι η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση 

του ∆ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική 

οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδ

σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε 

ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το ∆ιαδίκτυο. 

γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την α

εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων. 

Το ΕΚΠΠΣ υλοποίησε την παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποδοχή του 

εκπαιδευτικού υλικού του εγχειριδίου «Μαθαίνοντας για το σεισµό & τα µέτρα 

προστασίας», που εκδόθηκε από τον ΟΑΣΠ. Το εγχειρίδιο απευθύνεται 

µε νοητική υστέρηση, τύφλωση, κώφωση και σε άτοµα µε κινητική αναπηρία. Ο σκοπός 

της δράσης αυτής είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) σε θέµατα 

αντισεισµικής προστασίας. 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό για τον εγγεγραµµένο 

εκπαιδευόµενο όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της 

πλατφόρµας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες εγγραφής στην πλατφόρµα καθώς 

και οι δυνατότητες συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµατα (πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

υλικό, ενηµέρωση και επικοινωνία, επίλυση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, κλπ).
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 είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου 

υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Βασίζεται στη φιλοσοφία του 

λογισµικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέµεται 

Βασική επιδίωξη είναι η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση 

του ∆ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική 

οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται 

σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε 

α προσβάσιµη από το ∆ιαδίκτυο. Η πρόσβαση στην πλατφόρµα 

γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την α

εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων.  

την παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποδοχή του 

εκπαιδευτικού υλικού του εγχειριδίου «Μαθαίνοντας για το σεισµό & τα µέτρα 

προστασίας», που εκδόθηκε από τον ΟΑΣΠ. Το εγχειρίδιο απευθύνεται 

µε νοητική υστέρηση, τύφλωση, κώφωση και σε άτοµα µε κινητική αναπηρία. Ο σκοπός 

της δράσης αυτής είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) σε θέµατα 

Εικ.1 Η πλατφόρµα Open eClass 

ιο αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό για τον εγγεγραµµένο 

όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της 

πλατφόρµας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες εγγραφής στην πλατφόρµα καθώς 

δυνατότητες συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµατα (πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

υλικό, ενηµέρωση και επικοινωνία, επίλυση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, κλπ).

είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου (GUnet) για την 

ασίζεται στη φιλοσοφία του 

ργά από το GUnet και διανέµεται 

Βασική επιδίωξη είναι η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση 

του ∆ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική 

ευτικού υλικού, που προσφέρεται 

σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε 

Η πρόσβαση στην πλατφόρµα 

γίνεται µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση 

την παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποδοχή του 

εκπαιδευτικού υλικού του εγχειριδίου «Μαθαίνοντας για το σεισµό & τα µέτρα 

προστασίας», που εκδόθηκε από τον ΟΑΣΠ. Το εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε άτοµα 

µε νοητική υστέρηση, τύφλωση, κώφωση και σε άτοµα µε κινητική αναπηρία. Ο σκοπός 

της δράσης αυτής είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) σε θέµατα 

 

ιο αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό για τον εγγεγραµµένο χρήστη - 

όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της 

πλατφόρµας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες εγγραφής στην πλατφόρµα καθώς 

δυνατότητες συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµατα (πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

υλικό, ενηµέρωση και επικοινωνία, επίλυση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, κλπ). 
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22 ..   ΕΕ γγ γγ ρρ αα φφ ήή   σσ ττ ηη νν   

Η σύνδεσή σας στην πλατφόρµα µε τη ιδιότητα του 

αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες 

µαθήµατα. Θα µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασµό Εκπαιδευόµενου. 

2 . 1  ∆ η µ ι ο υ ρ γ ί α  Λ ο γ α ρ ι α σ µ

Για την απόκτηση νέου λογαριασµού εκπαιδευόµενου στην πλατφόρµα ακολουθείστε τα 

παρακάτω βήµατα: 

1. Επιλέξτε: από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας το σύνδεσµο 

2. Στη συνέχεια επιλέξτε «∆ηµιουργία Νέου Λογαριασµού

σαν Εκπαιδευόµενος στην πλατφόρµα

Εικ.2

2.1.1 Αυτόµατη Εγγραφή Εκπαιδευόµενου (∆ηµιουργία Λογαριασµού)

Με τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ο λογαριασµός σας 

(δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης). Σε αυτή την περίπτωση, πληκτρολογήστε τα στοιχεία 

σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε:

- Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο και 

ταχυδροµείου (e-mail) 

- Το επιθυµητό όνοµα χρή

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

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

επιβεβαίωση (Προσοχή: τόσο το username, όσο και το password προτε

χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, παρά 

µόνο αριθµούς ή/και γράµµατα.)

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

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

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  
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ΠΠ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα   

σας στην πλατφόρµα µε τη ιδιότητα του εκπαιδευόµενου, θα σας επιτρέψει να

αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά 

α µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασµό Εκπαιδευόµενου. 

∆ η µ ι ο υ ρ γ ί α  Λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ  Ε κ π α ι δ ε υ ό µ ε ν ο υ   

νέου λογαριασµού εκπαιδευόµενου στην πλατφόρµα ακολουθείστε τα 

: από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας το σύνδεσµο «Εγγραφή Χρήστη

∆ηµιουργία Νέου Λογαριασµού» για την αυτόµατη εγγραφή σας 

σαν Εκπαιδευόµενος στην πλατφόρµα. 

Εικ.2  Νέος Λογαριασµός Εκπαιδευόµενου 

 

Εγγραφή Εκπαιδευόµενου (∆ηµιουργία Λογαριασµού)

ε τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ο λογαριασµός σας 

υποβολή αίτησης). Σε αυτή την περίπτωση, πληκτρολογήστε τα στοιχεία 

σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε:

ά σας στοιχεία: Όνοµα, Επώνυµο και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

mail)  

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

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

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

επιβεβαίωση (Προσοχή: τόσο το username, όσο και το password προτε

χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, παρά 

µόνο αριθµούς ή/και γράµµατα.) 

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

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

κπαιδευόµενου, θα σας επιτρέψει να 

λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά 

α µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασµό Εκπαιδευόµενου.  

 

νέου λογαριασµού εκπαιδευόµενου στην πλατφόρµα ακολουθείστε τα 

Εγγραφή Χρήστη».  

αυτόµατη εγγραφή σας 

 

Εγγραφή Εκπαιδευόµενου (∆ηµιουργία Λογαριασµού) 

ε τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ο λογαριασµός σας 

υποβολή αίτησης). Σε αυτή την περίπτωση, πληκτρολογήστε τα στοιχεία 

σας στη φόρµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συµπληρώσετε: 

διεύθυνση ηλεκτρονικού 

στη (username) και το συνθηµατικό (password). 

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

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

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

χρήση Λατινικών Χαρακτήρων και να µην περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, παρά 
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Εικ.3  Εγγραφή Εκπαιδευόµενου

 
Το σύστηµα θα ελέγξει τα στοιχεία σας και θα δηµιουργήσει αυτόµατα το προσωπικό σας 

Λογαριασµό Εκπαιδευόµενου. 

Να σηµειώσουµε ότι:  

Κατά τη πρώτη είσοδο 

επιβεβαιώσετε την email διεύθυνση σας. Πιο αναλυτικά, θα σας εµφανίσει µια

επιβεβαίωσης email, θα πρέπει να πατήσετε "Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης". 

 
Στη συνέχεια, θα παραλάβετε 

να ακολουθήσετε το σύνδεσµο που θα βρε

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία,

σας χαρτοφυλάκιο στην πλατφόρµα 

επιθυµείτε.  
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Εκπαιδευόµενου (µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα)

Το σύστηµα θα ελέγξει τα στοιχεία σας και θα δηµιουργήσει αυτόµατα το προσωπικό σας 

Λογαριασµό Εκπαιδευόµενου.  

Κατά τη πρώτη είσοδο σας στην πλατφόρµα, το σύστηµα θα σας 

επιβεβαιώσετε την email διεύθυνση σας. Πιο αναλυτικά, θα σας εµφανίσει µια

έπει να πατήσετε "Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης". 

Εικ.4  Επιβεβαίωση email 

τε µήνυµα στη συγκεκριµένη διεύθυνση, στο οποίο θα πρέπει 

το σύνδεσµο που θα βρείτε στο σώµα του µηνύµατος

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. 

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα µπορείτε να εισέρχεστε 

σας χαρτοφυλάκιο στην πλατφόρµα για να εγγραφείτε στα ηλεκτρονικά µαθήµατα που 

(µε πιστοποίηση εισόδου από την Πλατφόρµα) 

Το σύστηµα θα ελέγξει τα στοιχεία σας και θα δηµιουργήσει αυτόµατα το προσωπικό σας 

θα σας ζητήσει να 

επιβεβαιώσετε την email διεύθυνση σας. Πιο αναλυτικά, θα σας εµφανίσει µια φόρµα 

έπει να πατήσετε "Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης".  

 

στο οποίο θα πρέπει 

στο σώµα του µηνύµατος, για να 

µπορείτε να εισέρχεστε στο προσωπικό 

εγγραφείτε στα ηλεκτρονικά µαθήµατα που 
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2 . 2  Σ ύ ν δ ε σ η  χ ρ ή σ τ η  / α π ο σ ύ ν δ ε σ η   

Αφού λοιπόν αποκτήσετε λογαριασµό µε δικαιώµατα Εκπαιδευόµενου στην πλατφόρµα, 

θα πρέπει κάθε φορά που επισκέπτεστε την πλατφόρµα να πληκτρολογείτε στην αρχική 

σελίδα το Όνοµα Χρήστη (username) και το προσωπικό σας Συνθηµατικό (password).  

 

Εικ.5  Σύνδεση Χρήστη 

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

λειτουργίες της πλατφόρµας Open eClass, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

συνέχεια. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που ξεχάσατε το 

συνθηµατικό σας (password) υπάρχει η δυνατότητα να το ανακτήσετε απλά επιλέγοντας 

«Ξεχάσατε το συνθηµατικό σας» και ακολουθώντας τις οδηγίες. Προσοχή, οι οδηγίες 

αυτές θα σας σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. 
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33 ..   ΧΧ αα ρρ ττ οο φφ υυ λλ άά κκ ιι οο   

Με την σύνδεσή σας στην πλατφόρµα (εισαγωγή 

στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να 

ελέγχετε τη συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας. 

Εικ.

 
Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας µια

µαθήµατα στα οποία είστε εγγεγραµµένος, τη

σας ηµερολόγιο µαθηµάτων, κλπ, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.

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

υπάρχει η επιλογή «Απεγγραφή» η οποία σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη λίστα το 

µάθηµα που δεν θέλετε πλέον να παρακολουθείτε. Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός 

µαθήµατος από τη λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστ

Εκπαιδευόµενου.  

 

3 . 1  Α λ λ α γ ή  τ ο υ  π ρ ο φ ί λ

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

χαρτοφυλάκιο, και αλλάξτε τα προσωπ

συνθηµατικό σας, τη διεύθυνσή e

Ειδικότερα για τα πεδία email

µην εµφανίζονται στο δηµόσιο προφίλ σας, καθώς αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την προσωπική σας φωτογραφία η οποία θα 

εµφανίζεται σε κάθε συµµετοχή σας στις περιοχές συζητήσεων, στις οµάδες χρηστών, 

κλπ. Επίσης µπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου 

επιλέγοντας την αναλυτική ή την 

ενότητα. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη 

«Αλλαγή».  
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ΧΧ ρρ ήή σσ ττ ηη     

σας στην πλατφόρµα (εισαγωγή username και password

στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να 

ελέγχετε τη συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας. 

Εικ.6  Χαρτοφυλάκιο χρήστη – Εκπαιδευόµενου 

Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας µια σειρά από επιλογές που αφορούν τ

µαθήµατα στα οποία είστε εγγεγραµµένος, τη διαµόρφωση του προφίλ σας, το προσωπικό 

σας ηµερολόγιο µαθηµάτων, κλπ, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.

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

υπάρχει η επιλογή «Απεγγραφή» η οποία σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη λίστα το 

µάθηµα που δεν θέλετε πλέον να παρακολουθείτε. Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός 

µαθήµατος από τη λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστ

π ρ ο φ ί λ  µ ο υ  

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

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

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

email, αριθµός µητρώου και τηλέφωνο µπορείτε να επιλέξετε να 

µην εµφανίζονται στο δηµόσιο προφίλ σας, καθώς αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά 

τε επίσης να προσθέσετε την προσωπική σας φωτογραφία η οποία θα 

εµφανίζεται σε κάθε συµµετοχή σας στις περιοχές συζητήσεων, στις οµάδες χρηστών, 

κλπ. Επίσης µπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου 

επιλέγοντας την αναλυτική ή την συνοπτική, τις οποίες παρουσιάσαµε στην προηγούµενη 

ενότητα. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη 

password) θα βρεθείτε 

στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να 

ελέγχετε τη συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας.  

 

σειρά από επιλογές που αφορούν τα 

διαµόρφωση του προφίλ σας, το προσωπικό 

σας ηµερολόγιο µαθηµάτων, κλπ, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

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

υπάρχει η επιλογή «Απεγγραφή» η οποία σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη λίστα το 

µάθηµα που δεν θέλετε πλέον να παρακολουθείτε. Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός 

µαθήµατος από τη λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - 

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

ικά σας στοιχεία, όπως, όνοµα, επώνυµο, το 

 

ός µητρώου και τηλέφωνο µπορείτε να επιλέξετε να 

µην εµφανίζονται στο δηµόσιο προφίλ σας, καθώς αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά 

τε επίσης να προσθέσετε την προσωπική σας φωτογραφία η οποία θα 

εµφανίζεται σε κάθε συµµετοχή σας στις περιοχές συζητήσεων, στις οµάδες χρηστών, 

κλπ. Επίσης µπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου 

συνοπτική, τις οποίες παρουσιάσαµε στην προηγούµενη 

ενότητα. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη 
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Την πρώτη φορά που ο εκπαιδευόµενος εγγράφεται στην πλατφόρµα

το σύστηµα να επιβεβαιώσει το e

mail) στη διεύθυνση που έχει δηλώσει και του ζητείται να ακολουθήσει ένα σύνδεσµο για 

επιβεβαίωση. Μόλις αυτό επιτευχθεί, το πεδίο "

εµφανίζεται πλέον ελεγµένο.

 

3.1.1 Επιβεβαίωση e-mail

Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι την πρώτη φορά που εγγράφεται κάποιος στην 

πλατφόρµα, θα του ζητηθεί από το σύστηµα να επιβεβαιώσει το e

του αποστέλλει ένα µήνυµα στην e

ακολουθήσει ένα σύνδεσµο για επιβεβαίωση.

email διεύθυνση του, στην «Αλλαγή του προφίλ µου»

εµφανίζει διαφορετική ένδειξη
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Εικ.7  Αλλαγή Προφίλ 

Την πρώτη φορά που ο εκπαιδευόµενος εγγράφεται στην πλατφόρµα, θα του ζητηθεί από 

να επιβεβαιώσει το e-mail του. Η πλατφόρµα του αποστέλλει ένα 

στη διεύθυνση που έχει δηλώσει και του ζητείται να ακολουθήσει ένα σύνδεσµο για 

επιβεβαίωση. Μόλις αυτό επιτευχθεί, το πεδίο "Επιβεβαιωµένη διεύθυνση email

γµένο. 

mail 

Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι την πρώτη φορά που εγγράφεται κάποιος στην 

πλατφόρµα, θα του ζητηθεί από το σύστηµα να επιβεβαιώσει το e-mail του. 

του αποστέλλει ένα µήνυµα στην e-mail διεύθυνση που έχει δηλώσει και 

ακολουθήσει ένα σύνδεσµο για επιβεβαίωση. Αν για κάποιο λόγο ο χρήστης αλλάξει την 

στην «Αλλαγή του προφίλ µου», τότε η φόρµα του προφίλ θα 

ένδειξη όπως φαίνεται στην περιοχή 1 (Εικ.13)  

 

, θα του ζητηθεί από 

πλατφόρµα του αποστέλλει ένα µήνυµα (e-

στη διεύθυνση που έχει δηλώσει και του ζητείται να ακολουθήσει ένα σύνδεσµο για 

Επιβεβαιωµένη διεύθυνση email" 

Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι την πρώτη φορά που εγγράφεται κάποιος στην 

mail του. Η πλατφόρµα 

διεύθυνση που έχει δηλώσει και του ζητείται να 

Αν για κάποιο λόγο ο χρήστης αλλάξει την 

τότε η φόρµα του προφίλ θα 
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Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το σύνδεσµο "εδώ",

επιβεβαίωσης της email διεύθυνση του. Στη φόρµα επιβεβαίωσης

στην περιοχή 2 (σχήµα), θα πρ

Στη συνέχεια, θα παραλάβει µήνυµα

ακολουθήσει το σύνδεσµο που θα βρε

διαδικασία (παρόµοια διαδικασία µε αυτ

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το πεδίο "

εµφανίζεται πλέον ελεγµένο.

 

3.1.2 Λήψη e-mails από τα µαθήµατά µου

Από την «Αλλαγή του προφίλ µου» (εικ.13) 

επιθυµεί να λαµβάνει e-mails από τα µαθήµατα στα οποία έχει εγγραφεί. 

που επιθυµεί να εξαιρέσει µερικά από τα µαθήµατα στη λήψη e

πρέπει από τη µπάρα επιλογών να επιλ

µόνο αυτά που επιθυµεί. 
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Εικ.8  Επιβεβαίωση e-mail 

Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το σύνδεσµο "εδώ", για να προχωρήσει στη

διεύθυνση του. Στη φόρµα επιβεβαίωσης email

, θα πρέπει να ζητήσει "Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης". 

µήνυµα στη συγκεκριµένη διεύθυνση, στο οποίο θα πρέπει να 

το σύνδεσµο που θα βρει στο σώµα του µηνύµατος, για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία (παρόµοια διαδικασία µε αυτή της πρώτης εγγραφής του στην πλατφόρµα).

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το πεδίο "Επιβεβαιωµένη διεύθυνση email

. 

mails από τα µαθήµατά µου 

Από την «Αλλαγή του προφίλ µου» (εικ.13) ο εκπαιδευόµενος µπορεί να δηλώ

mails από τα µαθήµατα στα οποία έχει εγγραφεί. 

που επιθυµεί να εξαιρέσει µερικά από τα µαθήµατα στη λήψη e-mails από αυτά, τότε θα 

µπάρα επιλογών να επιλέξει: "Ειδοποιήσεις µαθήµατος" ώστε να εξαιρέσ

 

προχωρήσει στη διαδικασία 

email, όπως φαίνεται 

έπει να ζητήσει "Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης".  

στο οποίο θα πρέπει να 

, για να ολοκληρωθεί η 

στην πλατφόρµα). 

Επιβεβαιωµένη διεύθυνση email" θα 

ο εκπαιδευόµενος µπορεί να δηλώνει αν 

mails από τα µαθήµατα στα οποία έχει εγγραφεί. Σε περίπτωση 

mails από αυτά, τότε θα 

" ώστε να εξαιρέσει 
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Εικ.9  Αναλυτική δήλωση µαθηµάτων λήψη e

 

3.1.3 Αλλαγή συνθηµατικού

Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του συνθηµατικού σας για την πρόσβαση σας στην 

πλατφόρµα. Επιλέξτε στην Αλλαγή του προφίλ, Αλλαγή Συνθηµατικού

πληκτρολογείστε το παλιό και το νέο συνθηµατικό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί 

µε την ένδειξη «Αλλαγή».  

3.1.4 ∆ιαγραφή Λογαριασµού

Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασµού σας απ

Ωστόσο για να διαγραφείτε,

παρακολουθείτε και στη συνέχεια να επιλέξετε το σύν

από τη µπάρα επιλογών στην

σας θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.
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Αναλυτική δήλωση µαθηµάτων λήψη e-mail (ειδοποιήσεις) 

Αλλαγή συνθηµατικού 

ας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του συνθηµατικού σας για την πρόσβαση σας στην 

Επιλέξτε στην Αλλαγή του προφίλ, Αλλαγή Συνθηµατικού

τε το παλιό και το νέο συνθηµατικό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί 

Εικ.10  Αλλαγή Συνθηµατικού 

∆ιαγραφή Λογαριασµού 

Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασµού σας απ

, πρέπει πρώτα τα απεγγραφείτε από όλα τα µαθή

συνέχεια να επιλέξετε το σύνδεσµο «∆ιαγραφή Λογαριασµού» 

ν «Αλλαγή του προφίλ µου». Πριν διαγραφεί ο λογαριασµός 

πιβεβαίωση. 

 

 

ας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του συνθηµατικού σας για την πρόσβαση σας στην 

Επιλέξτε στην Αλλαγή του προφίλ, Αλλαγή Συνθηµατικού και 

τε το παλιό και το νέο συνθηµατικό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί 

 

Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασµού σας από την πλατφόρµα. 

πρέπει πρώτα τα απεγγραφείτε από όλα τα µαθήµατα που 

δεσµο «∆ιαγραφή Λογαριασµού» 

. Πριν διαγραφεί ο λογαριασµός 
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3 . 2  Τ ο  Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο  µ ο υ   

Επιλέγοντας «Το Ηµερολόγιο µου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας 

χαρτοφυλάκιο, µπορείτε να δείτε ένα ηµερολόγιο µε τα γεγονότα που έχουν 

συµπεριληφθεί στην ατζέντα όλων των µαθηµάτων στα οποία είστε εγγεγραµµένος. Με 

τον τρόπο αυτό µπορείτε να οργανώσετε το πρόγραµµά σας.  

 

Εικ.11  Το Ηµερολόγιο µου 

 

3 . 3  Α ν α ζ ή τ η σ η  

Κάνοντας κλικ στον πεδίο αναζήτησης πάνω δεξιά, µπορείτε να εκτελέσετε µια αναζήτηση 

στα µαθήµατα της πλατφόρµας µε βάση τον τίτλο του µαθήµατος, τυχόν λέξεις κλειδιά, 

τον εκπαιδευτή ή τον κωδικό του µαθήµατος. Σηµειώστε ότι η αναζήτηση θα γίνει µόνο 

στα µαθήµατα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση (δηλαδή στα «ανοικτά» ή «ανοικτά µε 

εγγραφή»). Επιπλέον µπορείτε να εκτελέσετε µια απλή αναζήτηση πληκτρολογώντας το 

κείµενο που επιθυµείτε και κάνοντας κλικ στο «ΟΚ».  

Γενικά, αναζήτηση µπορείτε να εκτελέσετε από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας και 

µέσα από το µάθηµα το οποίο παρακολουθείτε. Στην τελευταία περίπτωση, η αναζήτηση 

θα γίνει µόνο στο περιεχόµενο του µαθήµατος στο οποίο βρίσκεστε. 

 

3 . 4  Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  χ ρ ή σ η ς  

Επιλέγοντας «Στατιστικά χρήσης» στο αριστερό µενού, ο χρήστης µπορεί να δει 

στατιστικά που αφορούν τον ίδιο.  
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Συγκεκριµένα, βλέπει τον αριθµό των επισκέψεων που έχει κάνει στην πλατφόρµα, µαζί 

µε ένα διάγραµµα που περιλαµβάνει τα π

Παράλληλα εµφανίζεται η χρονική διάρκεια συµµετοχής του ανά µάθηµα και ακολουθεί 

ένας πίνακας που παρουσιάζει

 

3 . 5  Έ ξ ο δ ο ς  /  α π ο σ ύ ν δ ε σ η

Τέλος, αφού ολοκληρώσετε τη 

παρακολουθείτε µπορείτε να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρµα 

στην επιλογή «Έξοδος» η οποία βρίσκεται στο πάνω 

το όνοµα χρήστη και τις επιλογές «Επικοινωνία» και «Οδηγός Χρήσ

τρόπο ενηµερώνετε την πλατφόρµα για το τέλος της συνόδου κι έτσι αποφεύγεται η 

χρήση της πλατφόρµας από κάποιον άλλο χρήστη µε τα δικά σας στοιχεία. Η ενέργεια 

αυτή είναι πολύ σηµαντική για την ασφάλεια 

όταν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές. 

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

                   - 13  - 

Εικ.12  Οι επισκέψεις µου ανά µάθηµα 

Συγκεκριµένα, βλέπει τον αριθµό των επισκέψεων που έχει κάνει στην πλατφόρµα, µαζί 

µε ένα διάγραµµα που περιλαµβάνει τα ποσοστά επισκέψεών του

Παράλληλα εµφανίζεται η χρονική διάρκεια συµµετοχής του ανά µάθηµα και ακολουθεί 

παρουσιάζει τις τελευταίες εισόδους του στην πλατφόρµα.

/  α π ο σ ύ ν δ ε σ η  

Τέλος, αφού ολοκληρώσετε τη συµµετοχή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα που 

µπορείτε να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρµα Open eClass. Κάντε κλικ 

στην επιλογή «Έξοδος» η οποία βρίσκεται στο πάνω αριστερά µέρος της οθόνη σας

το όνοµα χρήστη και τις επιλογές «Επικοινωνία» και «Οδηγός Χρήσης»

τρόπο ενηµερώνετε την πλατφόρµα για το τέλος της συνόδου κι έτσι αποφεύγεται η 

χρήση της πλατφόρµας από κάποιον άλλο χρήστη µε τα δικά σας στοιχεία. Η ενέργεια 

σηµαντική για την ασφάλεια της συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµ

όταν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές.  

 

Συγκεκριµένα, βλέπει τον αριθµό των επισκέψεων που έχει κάνει στην πλατφόρµα, µαζί 

επισκέψεών του στα µαθήµατα. 

Παράλληλα εµφανίζεται η χρονική διάρκεια συµµετοχής του ανά µάθηµα και ακολουθεί 

τις τελευταίες εισόδους του στην πλατφόρµα. 

ηλεκτρονικά µαθήµατα που 

eClass. Κάντε κλικ 

µέρος της οθόνη σας, µετά 

ης». Με αυτό τον 

τρόπο ενηµερώνετε την πλατφόρµα για το τέλος της συνόδου κι έτσι αποφεύγεται η 

χρήση της πλατφόρµας από κάποιον άλλο χρήστη µε τα δικά σας στοιχεία. Η ενέργεια 

της συµµετοχής στα ηλεκτρονικά µαθήµατα 
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44 ..   ΗΗ λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ όό   ΜΜ άά θθ ηη µµ αα   

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρµας Open eClass. 

Κάθε µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα η οποία ενσωµατώνει µια σειρά από 

υποσυστήµατα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια αρθρωτή δοµή, η οποία 

οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Ειδικότερα, η κεντρική 

οθόνη του ηλεκτρονικού µαθήµατος για τον εκπαιδευόµενο έχει την παρακάτω µορφή. 

 

Εικ.13  Αρχική σελίδα ηλεκτρονικού µαθήµατος (εκπαιδευόµενος) 

 

4 . 1  Θ ε µ α τ ι κ έ ς  Ε ν ό τ η τ ε ς   

Η πλατφόρµα Open eClass παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης ενός ηλεκτρονικού 

µαθήµατος µε τη µορφή Θεµατικών Ενοτήτων. Ουσιαστικά πρόκειται για µια ευέλικτη 

οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που έχει αναρτηθεί σε συγκεκριµένο 



Open eClass - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου   

µάθηµα µε σκοπό την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου του µαθήµατος. Αν αυτό 

συµβαίνει για το µάθηµα που πα

του µαθήµατος εντοπίζετε τα περιεχόµενα των θεµατικών ενοτήτων.

Εικ.14  Θεµατικές Ενότητες στη

Κάντε κλικ στο όνοµα της θεµατικής ενότητας που επιθυµείτε για να εισέλθετε στ

περιεχόµενα της. Στην παρα

ενότητας που επιλέξαµε.  
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µάθηµα µε σκοπό την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου του µαθήµατος. Αν αυτό 

συµβαίνει για το µάθηµα που παρακολουθείτε, τότε στο κάτω τµήµα της κεντρικής οθόνης 

του µαθήµατος εντοπίζετε τα περιεχόµενα των θεµατικών ενοτήτων. 

Θεµατικές Ενότητες στην αρχική σελίδα µαθήµατος  

Κάντε κλικ στο όνοµα της θεµατικής ενότητας που επιθυµείτε για να εισέλθετε στ

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα περιεχόµενα της θεµατικής 

µάθηµα µε σκοπό την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου του µαθήµατος. Αν αυτό 

ρακολουθείτε, τότε στο κάτω τµήµα της κεντρικής οθόνης 

 

Κάντε κλικ στο όνοµα της θεµατικής ενότητας που επιθυµείτε για να εισέλθετε στα 

ω εικόνα παρουσιάζονται τα περιεχόµενα της θεµατικής 
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Εικ.

Παρατηρείτε ότι στο επάνω µέρος εµφανίζονται σύνδεσµοι για µετάβαση στην 

προηγούµενη και επόµενη θεµα

ακολουθούν σύνδεσµοι που σας επιτρέπουν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών 

πόρων που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτή. Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα που 

εµφανίζεται στην εικόνα διαθέτει δύο γραµµές µάθη

κάνετε κλικ σε όποιο SCORM πακέτο επιθυµείτε για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση 

του. Τέλος, µπορείτε να µεταβείτε απ’ ευθείας σε όποια άλλη θεµατική ενότητα επιθυµείτε, 

αν επιλέξετε από τη λίστα επιλογών. 

 

4 . 2  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  µ α θ ή

Αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτής 

υποσύστηµα αυτό θα µπορείτε να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την 

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

υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο ο υπεύθυνος εκπαιδευτής κρίνει σηµαντικό. 

 

4 . 3  Ε κ τ ύ π ω σ η  Ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υ

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να βρείτε το 

- Για να «ανοίξετε» το

µπορείτε να επιλέξετε 
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Εικ.15  Υλικό Θεµατικής Ενότητας µαθήµατος 

Παρατηρείτε ότι στο επάνω µέρος εµφανίζονται σύνδεσµοι για µετάβαση στην 

προηγούµενη και επόµενη θεµατική ενότητα. Παρακάτω παρουσιάζεται µια περιγραφή και 

ακολουθούν σύνδεσµοι που σας επιτρέπουν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών 

πόρων που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτή. Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα που 

εµφανίζεται στην εικόνα διαθέτει δύο γραµµές µάθησης (SCORM πακέτα). Μπορείτε να 

κάνετε κλικ σε όποιο SCORM πακέτο επιθυµείτε για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση 

του. Τέλος, µπορείτε να µεταβείτε απ’ ευθείας σε όποια άλλη θεµατική ενότητα επιθυµείτε, 

αν επιλέξετε από τη λίστα επιλογών.  

µ α θ ή µ α τ ο ς   

Αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτής συµπληρώνει την περιγραφή του µαθήµατος, τότε στο 

υποσύστηµα αυτό θα µπορείτε να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την 

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

κό υλικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο ο υπεύθυνος εκπαιδευτής κρίνει σηµαντικό.  

Ε κ τ ύ π ω σ η  Ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υ   

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να βρείτε το Εγχειρίδιο σε pdf έκδοση. 

το αρχείο κάντε κλικ στο στον τίτλο του αρχείου.

µπορείτε να επιλέξετε την Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το Εγχειρίδιο.

 

Παρατηρείτε ότι στο επάνω µέρος εµφανίζονται σύνδεσµοι για µετάβαση στην 

παρουσιάζεται µια περιγραφή και 

ακολουθούν σύνδεσµοι που σας επιτρέπουν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών 

πόρων που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτή. Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα που 

σης (SCORM πακέτα). Μπορείτε να 

κάνετε κλικ σε όποιο SCORM πακέτο επιθυµείτε για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση 

του. Τέλος, µπορείτε να µεταβείτε απ’ ευθείας σε όποια άλλη θεµατική ενότητα επιθυµείτε, 

την περιγραφή του µαθήµατος, τότε στο 

υποσύστηµα αυτό θα µπορείτε να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την 

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

κό υλικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οποιοδήποτε 

τίτλο του αρχείου. Από εκεί 

Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το Εγχειρίδιο. 
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- Για να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε 

κάντε κλικ στην εικόνα µε τη δισκέτα

στο αρχείο και πληκτρολογήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί. Η 

µεταφορά θα αρχίσει αµέσως µετά.

 

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

αρχείου, έτσι ώστε να µπορείτε να διαπι

προηγουµένως να το ανοίξετε.

 

4 . 4  Σ ύ ν δ ε σ µ ο ι   

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

∆ιαδίκτυο οµαδοποιηµένες σε κατηγορίες που αφορούν το µάθηµα. 

έχουν επιλεγεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του µαθήµατος. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει 

έναν τίτλο, µια περιγραφή, µε επιπλέον πληροφορίες.
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Για να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε το αρχείο στο τοπικό σας 

στην εικόνα µε τη δισκέτα. Επιλέξτε "Αποθήκευση" δώστε ένα όνοµα 

είο και πληκτρολογήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί. Η 

µεταφορά θα αρχίσει αµέσως µετά. 

Εικ.16  Εκτύπωση Εγχειριδίου 

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

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

να το ανοίξετε. 

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

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

εί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του µαθήµατος. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει 

έναν τίτλο, µια περιγραφή, µε επιπλέον πληροφορίες. 

Εικ.17  Σύνδεσµοι 

αρχείο στο τοπικό σας υπολογιστή, 

. Επιλέξτε "Αποθήκευση" δώστε ένα όνοµα 

είο και πληκτρολογήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί. Η 

 

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

στώσετε το περιεχόµενό του χωρίς να χρειάζεται 

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

Οι σύνδεσµοι αυτοί 

εί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του µαθήµατος. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει 
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4 . 5  Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς   

Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει ένα µηχανισµό 

Αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευόµενους, τι

εκπαιδευτής του µαθήµατος. Βασικός στόχος είναι 

ύλη του µαθήµατος. Σε κάποιες ασκήσεις µπορεί να υπάρχουν περιορισµοί όπως

περιορισµός ή περιορισµός στο

Ειδικότερα, για να επιλύσετε µια άσκηση επιλέξτε αυτή που επιθυµείτε, κάνοντας κλικ στο 

όνοµά της. Αυτόµατα εµφανίζονται οι ερωτήσεις

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

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

απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην "Συνέχεια" και περιµένετε τη σελίδα των 

αποτελεσµάτων. 
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Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει ένα µηχανισµό συµµετοχής σε Ασκήσεις

ς εκπαιδευόµενους, τις οποίες έχει δηµιουργήσει ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτής του µαθήµατος. Βασικός στόχος είναι η εξάσκηση των εκπαιδευόµενων στην 

ποιες ασκήσεις µπορεί να υπάρχουν περιορισµοί όπως

περιορισµός ή περιορισµός στον αριθµό συµµετοχών. 

Εικ.18  Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ειδικότερα, για να επιλύσετε µια άσκηση επιλέξτε αυτή που επιθυµείτε, κάνοντας κλικ στο 

όµατα εµφανίζονται οι ερωτήσεις σε µορφή πολλαπλών επιλογών.

Εικ.19  Άσκηση Πολλαπλής Επιλογής 

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

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

απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην "Συνέχεια" και περιµένετε τη σελίδα των 

συµµετοχής σε Ασκήσεις 

οποίες έχει δηµιουργήσει ο υπεύθυνος 

κπαιδευόµενων στην 

ποιες ασκήσεις µπορεί να υπάρχουν περιορισµοί όπως χρονικός 

 

Ειδικότερα, για να επιλύσετε µια άσκηση επιλέξτε αυτή που επιθυµείτε, κάνοντας κλικ στο 

σε µορφή πολλαπλών επιλογών. 

 

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

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

απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στην "Συνέχεια" και περιµένετε τη σελίδα των 



Open eClass - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου                    - 19  - 

 

 

Εικ.20  Αποτελέσµατα  Άσκησης 

 

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

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

περιεχόµενα του µαθήµατος από την γραµµή πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας. Να 

σηµειωθεί πως µπορείτε να επιλύσετε µια άσκηση αυτοαξιολόγησης όσες φορές επιθυµείτε 

ενώ ο υπεύθυνος εκπαιδευτής δεν ενηµερώνεται για τις επιδόσεις σας. 
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55 ..   ΥΥ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη   ππ λλ αα ττ φφ όό ρρ µµ αα ςς   

Η πλατφόρµα Open eClass ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα και 

διανέµεται ελεύθερα χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης και συντήρησης. Κάθε 

εγκατάσταση της πλατφόρµας υποστηρίζεται από τους τοπικούς διαχειριστές του 

ιδρύµατος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία της πλατφόρµας, καθώς και 

την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των εγγεγραµµένων χρηστών (εκπαιδευτών, 

εκπαιδευοµένων).  


