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Η ε-ηάμε  απνηειεί πξόηαζε ηνπ Παλειιήληοσ 
τοιηθού δηθηύοσ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
Υπεξεζηώλ Αζύγτρολες Σειεθπαίδεσζες. 
Βαζηθή επηδίσμε ηεο πιαηθόξκαο είλαη ε 
ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
 

Η εηζαγσγή ηεο Αζύγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο 
δίλεη λέεο δπλαηόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε, 
πξνζθέξνληαο έλα κέζν αιιειεπίδξαζεο θαη 
ζπλερνύο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή - 
εθπαηδεπόκελνπ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη (α) 
ε ειεθηροληθή οργάλωζε, (β) αποζήθεσζε 
θαη (γ) παροσζίαζε ηοσ εθπαηδεσηηθού 
σιηθού, αλεμάξηεηα από ηνπο πεξηνξηζηηθνύο 
παξάγνληεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο 
θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο, δεκηοσργώληας ηης 
προϋποζέζεης ελός δσλακηθού 
περηβάιιοληος εθπαίδεσζες. 
 

Η πιαηθόξκα ε-ηάμε είλαη ζρεδηαζκέλε κε 
πξνζαλαηνιηζκό ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο. Κεληξηθόο ξόινο είλαη απηόο 
ηνπ ρξήζηε – θαζεγεηή/ηξηαο ν/ε νπνίνο/-α 
κπνξεί εύθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγεί 
εύρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά ειεθηξνληθά 
καζήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό πνπ δηαζέηεη (ζεκεηώζεηο, παξνπζηάζεηο, 
θείκελα, εηθόλεο, θιπ). Από ηελ πιεπξά ηνπο νη 
εθπαηδεπόκελνη (ρξήζηεο – καζεηέο/ηξηεο) 
απνθηνύλ έλα ελαιιαθηηθό θαλάιη πξόζβαζεο 
ζηελ πξνζθεξόκελε γλώζε. 
 

Βαζηθά Χαραθηερηζηηθά 
Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθόξκαο 
είλαη: 

1. νη δηαθξηηνί ξόινη ησλ ρξεζηώλ 
2. νη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ 
3. ε επθνιία ρξήζεο & δεκηνπξγίαο 

καζήκαηνο 
4. ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

 

Ρόιοη Χρεζηώλ 
Κεληξηθόο ξόινο είλαη απηόο ηνπ τρήζηε – 
θαζεγεηή/-ηρηα ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα 
ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
ειεθηξνληθώλ Μαζεκάησλ ηνπ/ηεο, αθνύ πξώηα 
ζπλδεζεί κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ/ηεο ζην sch.gr.  
Ο/Η θαζεγεηήο/-ηξηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

όζα καζήκαηα επηζπκεί, λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

ρξήζηεο-καζεηέο/ηξηεο ησλ καζεκάησλ ηνπ/ηεο, 
λα εηζάγεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ/ηεο 
καζήκαηνο (θείκελα, εηθόλεο, παξνπζηάζεηο, 
βίληεν, εξγαζίεο, αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο 
θιπ), θαζώο επίζεο λα δεκηνπξγεί νκάδεο 
εξγαζίαο θαη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ.  
 

Ο/ε τρήζηες – καζεηής/ηρηα κπνξεί λα 

εγγξαθεί ζε όζα καζήκαηα ηνπ/ηεο επηηξέπεηαη, 
λα έρεη πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ 
πεξηέρνπλ, θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο 
εξγαζίαο, πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ θαη αζθήζεηο 
απηναμηνιόγεζεο. Ο ινγαξηαζκόο ηνπ/ηεο 
δεκηνπξγείηαη είηε απηόκαηα κε ηελ εγγξαθή 
ηνπ ζηελ πιαηθόξκα είηε από ηνπο δηαρεηξηζηέο 
ηεο πιαηθόξκαο, θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ. 
 

Τέινο ν δηατεηρηζηής είλαη απηόο πνπ έρεη ηε 
ζπλνιηθή επνπηεία ηεο πιαηθόξκαο. Γεκηνπξγεί 
θη ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ρξεζηώλ, 
δηαρεηξίδεηαη ηα καζήκαηα, θαζώο επίζεο 
παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμππεξεηεηή 
θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Καηεγορίες Μαζεκάηωλ 
Η Γεκηοσργία Μαζήκαηος είλαη ε πην 
ζεκαληηθή ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε - θαζεγεηή 
ζηελ πιαηθόξκα. Δηδηθόηεξα, γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε έλα λέν κάζεκα επηιέμηε 
"Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο" ζηελ αξηζηεξή ζηήιε 

ζην πξνζσπηθό ζαο ραξηνθπιάθην, θαη 
ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ καζήκαηνο 
ζηε θόξκα δεκηνπξγίαο. Πξνζνρή όια ηα πεδία 
είλαη ππνρξεσηηθά. 
 

Αλοηθηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα 
ειεύζεξεο πξόζβαζεο, όπνπ έρνπλ πξόζβαζε 
αθόκα θαη ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ινγαξηαζκό. 
 

Αλοηθηά ζε εγγραθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα 
νπνία έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε 
κόλν αλ δηαζέηεη ινγαξηαζκό ζηελ πιαηθόξκα 
θαη εγγξαθεί ζε απηά. 
 

Τέινο θιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα 
ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη ινγαξηαζκό 
ζηελ πιαηθόξκα έρεη πξόζβαζε κόλν αλ ηνπ ην 
επηηξέςεη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο.  
 
Τν Ηιεθηξνληθό Μάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθό 
ππξήλα ηεο πιαηθόξκαο ε-ηάμε. Κάζε κάζεκα 
απνηειεί κηα απηόλνκε νληόηεηα ζηελ 
πιαηθόξκα ε νπνία ελζσκαηώλεη κηα ζεηξά από 
ππνζπζηήκαηα. Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθό 
κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία 
νξγαλώλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη από ηνλ/ηελ 
ππεύζπλν θαζεγεηή/ηξηα, αλάινγα κε ην πιηθό 
πνπ δηαζέηεη θαη ην κνληέιν ειεθηξνληθήο 
κάζεζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη (από κηα απιή 
ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα έσο έλα πιήξσο 

δπλακηθό πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο). 
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Λεηηοσργίες & Γσλαηόηεηες 
Η πιαηθόξκα ε-ηάμε απνηειεί έλα 
νινθιεξσκέλν Σύζηεκα Γηαρείξηζεο 
Ηιεθηξνληθώλ Μαζεκάησλ. Δηδηθόηεξα, ηα 
ππνζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ έλα Ηιεθηξνληθό 
Μάζεκα θαη εηζάγνληαη / ειέγρνληαη από ηνλ 
ρξήζηε - θαζεγεηή είλαη ηα εμήο: 
1. Περηγραθή Μαζήκαηος, ρώξνο όπνπ 

παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 
ζηόρνπο, ηελ ύιε, ηε δνκή, θιπ ηνπ 
καζήκαηνο. 

2.Αηδέληα όπνπ παξνπζηάδνληαη ρξνληθά ηα 
γεγνλόηα ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο (δηαιέμεηο, 
ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). 

3.Έγγραθα όπνπ απνζεθεύεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ 
καζήκαηνο (θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθόλεο, 
δηαγξάκκαηα, θιπ). Δηδηθόηεξα ην 
ππνζύζηεκα απηό παξέρεη έλαλ εύρξεζην 
κεραληζκό γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε 
θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
εθπαηδεπηηθώλ αξρείσλ κέζα από έλα 

ζύζηεκα θαηαιόγσλ (folders) θαη 
ππνθαηαιόγσλ. 

4. Αλαθοηλώζεης πνπ αθνξνύλ ην κάζεκα θαη 
ελεκεξώλνπλ ηνπο ρξήζηεο – καζεηέο/ηξηεο. 
Δηδηθόηεξα, γηα λα πξνζζέζεηε κηα 
αλαθνίλσζε θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν 
«Πξνζζήθε Αλαθνίλσζεο». 

5. Περηοτές σδεηήζεωλ πνπ απνηεινύλ έλα 
ππνζύζηεκα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηή - 
εθπαηδεπόκελνπ γηα ηελ αληαιιαγή απόςεσλ 
θαη ηδεώλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Η 
πιαηθόξκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 
θαζεγεηέο/ηξηεο ησλ ειεθηξνληθώλ 
καζεκάησλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα 
δηαρεηξίδνληαη ηηο πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ ηνπ 

καζήκαηνο ηνπο.  
6. Οκάδες Δργαζίας (αλνηθηέο ή θιεηζηέο) πνπ 

απαξηίδνληαη από εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 
(θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο). 

7. ύλδεζκοη από ην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνύλ 
ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, κπνξνύλ λα 
πξνζηεζνύλ ζην κάζεκα. Παξάιιεια κπνξεί 
ν/ε εθπαηδεπηηθόο λα ηηο νκαδνπνηήζεη ζε 
θαηεγνξίεο. 

8. Δργαζίες καζεηώλ/ηρηώλ, είλαη ρώξνο γηα 
ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
καζήκαηνο. Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ρξήζηκν 
εξγαιείν κηαο θαη επιηρέπει ηην ηλεκηρονική 
διατείριζη, σποβολή και βαθμολόγηζη ηων 
εργαζιών ηοσ μαθήμαηος. Δηδηθόηεξα, παξέρεη 
ηε δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζνύλ νη 
εθθσλήζεηο ησλ εξγαζηώλ, ν ηύπνο ηνπο θαη 
ε εκεξνκελία ππνβνιήο. Σηε ζπλέρεηα 
επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο – 
καζεηέο/ηξηεο λα αλεβάζνπλ ειεθηξνληθά 
ζηελ πιαηθόξκα ηηο εξγαζίεο ηνπο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ 

ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα ηηο βαζκνινγήζεη λα 
δνπλ ην βαζκό ηνπο. 

9. Αζθήζεης απηναμηνιόγεζεο πνπ δεκηνπξγεί ν 
θαζεγεηήο κε ζηόρν ηελ εμάζθεζε ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο. Τν 
ζύζηεκα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ 
κε εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ κε 
κνλαδηθή απάληεζε ή κε πνιιαπιή 

απάληεζε, θαζώο θη αζθήζεηο ηνπ ηύπνπ 
«ζπκπιεξώκαηνο θελώλ» ή «ηαηξηάζκαηνο». 

10. Βίληεο Μαζήκαηος όπνπ απνζεθεύνληαη 
θαη παξνπζηάδνληαη αξρεία βίληεν ή 
ζύλδεζκνη ζε αξρεία βίληεν απνζεθεπκέλα ζε 
έλαλ Video Server πνπ αθνξνύλ ην κάζεκα. 

11. Κοσβέληα, ρώξνο όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζπδεηήζεηο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν αλάκεζα 
ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 
(καζεηέο/ηξηεο θαη θαζεγεηέο/ηξηεο) ηνπ 
καζήκαηνο.  

12. Χώρος Αληαιιαγής Αρτείωλ όπνπ 
ππνζηεξίδεηαη ε αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμύ 
ρξεζηώλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη θαζεγεηώλ. 

13. Δργαιεία Γηατείρηζες Μαζήκαηος πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ 
ηαπηόηεηαο ηνπ καζήκαηνο, όπσο ηα ζηνηρεία 
ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, ηνλ ηύπν ηεο πξόζβαζεο 
(αλνηθηό, απαηηείηαη εγγξαθή, θιεηζηό) θαζώο 
θαη ηε γιώζζα νπ ππνζηεξίδεη, θαζώο θαη ηελ 
πξόζβαζε ηνπ καζήκαηνο, ηε δηαγξαθή ή ηελ 
αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ 
εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ. Τν ππνζύζηεκα 
Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο επηηξέπεη ζηνλ 
εθπαηδεπηηθό λα πάξεη αληίγξαθν αζθαιείαο.   

 

ηότοη - Οθέιε  

Οη βαζηθνί ζηόρνη ηεο πιαηθόξκαο είλαη νη εμήο: 
• ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, 
• δεκηνπξγία ελόο εύρξεζηνπ κέζνπ 

αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνύο επηθνηλσλίαο 
εθπαηδεπηή – εθπαηδεπόκελνπ. 

• αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ 
πιηθνύ (ζεκεηώζεηο, παξνπζηάζεηο, θιπ), 

• επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ,  

• επθνιία ζηε ρξήζε από εθπαηδεπηέο θαη 
Δθπαηδεπόκελνπο,  

• παξνρή κηαο αμηόπηζηεο ρακεινύ θόζηνπο 
ηειεκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ Αζύγρξνλε 
Τειεθπαίδεπζε, 

• επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε 
θαζώο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. 

Δγγραθή ζε κάζεκα 
Δπηιέγνληαο «Δγγξαθή ζε κάζεκα» ν/ε 
καζεηήο/ηξηα, ζα κεηαθεξζεί ζην δηαζέζηκν 
κάζεκα θαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο από ηνλ/ηελ 
εθπαηδεπηηθό.
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Με τθν ειςαγωγι username & password 

ειςζρχεςτε ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ, το χϊρο 

που ελζγχετε τα θλεκτρονικά ςασ μαθήματα 

ατφόρμασ 

Όταν είςτε το επίπεδο 

«ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟ», ςτθν αριςτερι ςτιλθ 

υπάρχουν: (α) «Βαςικζσ επιλογζσ» που 

αφοροφν τα  μακιματα γενικά κλπ., (β) 

«Επιλογζσ χρήςτη» που αφοροφν  το 

προφίλ ςασ, τα μακιματά ςασ,  το 

θμερολόγιο των μακθμάτων, κλπ. ΗΜΑΝΣΙΚΟ Νο1: Για αναλυτικζσ  πλθροφορίεσ βλ. αριςτερά, «Βαςικζσ Επιλογζσ», «Εγχειρίδια»  

  Δημιουργία μαθήματοσ:  
- Επιλζξτε «Δθμιουργία μακιματοσ» και  
-Μετά ςτθν καρτζλα που παρουςιάηετε ςυμπλθρϊςτε: (α) τον «Τίτλο του μακιματοσ», (β) τθν 
«Σχολικι Μονάδα» ςτθν οποία ανικετε (προαιρετικά), (γ) τθν ςφντομθ «περιγραφι» του 
μακιματοσ, (δ) τθν «μορφι», - ζχετε τισ εξισ επιλογζσ (i) απλι μορφι, (ii) θεματικζσ ενότητεσ, 
(καλφτερθ επιλογι, θ επιλογι ii), - (ε) «άδεια» – ζχετε τρεισ επιλογζσ, (ςτ) τουσ «διακζςιμουσ 
τφπουσ» ζχετε τισ εξισ επιλογζσ: «ανοικτό» μάκθμα, «κλειςτό μάκθμα», απαιτείται εγγραφι, 
«ανενεργό μάκθμα», δικι ςασ θ επιλογι. 
- Αποθηκεφςτε και μεταβείτε ςτο νζο μάκθμά ςασ. 

- Από την οθόνη των μαθημάτων ςασ πατήςτε το   , εδϊ εμφανίηονται οι επιπλζον 
ρυκμίςεισ του μακιματόσ ςασ, (επιλογι περιςςότερα). Μπορείτε (α) να κατεβάςετε ζνα μάκθμα, 
(β) να διαχειριςτείτε τισ αιτιςεισ εγγραφείσ των χρθςτϊν ςτο μάκθμα, (γ) να ενεργοποιιςετε το 
διαμοιραςμό ςελίδασ του μακιματοσ ςε κοινωνικά δίκτυα, (ε) να διαχειριςτείτε τθν περιοχι των 
ςυηθτιςεων, (ςτ) κζματα αξιολόγθςθσ του μακιματοσ ςασ, (η) ςχολιαςμοφ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ  
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Προςθήκη ενότητασ: τθν αρχικι ςελίδα: Επιλογζσ χριςτθ - 
Σα μακιματά μου κι επιλζγετε το μάκθμα που δθμιουργιςατε 

ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα και πατάτε  (+) 
για προςκικθ Ενότθτασ. Οι κεματικζσ ενότθτεσ μποροφν να 
είναι τα μακιματα τθσ θμζρασ, ι περιςςότερα από ζνα 
μακιματα που αφοροφν το ίδιο διδακτικό αντικείμενο. 
υμπλθρϊςτε τον τίτλο, βάλτε ςτθν περιγραφι μια εικόνα 
(προαιρετικό) και ςτισ ετικζτεσ ςυμπλθρϊςτε λζξεισ κλειδιά 
που αφοροφν αυτι τθν ενότθτα. 
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Προςθήκη αρχείων-
εγγράφων 
Πριν αναρτιςετε 
ζγγραφα 
(Word, PDF κλπ) ςε 
ενότθτεσ κα πρζπει να τα 
ανεβάςετε ςτθν 
πλατφόρμα ςτον χϊρο 
των Εγγράφων. ε αυτόν 
τον χϊρο καλό είναι να 
οργανϊςετε τα ζγγραφά 
ςασ ςε φακζλουσ. 
υνεπϊσ, (α) επιλζγετε 
«Ζγγραφα», (β) 
δθμιουργείτε ζνα νζο 
φάκελο, 

 
(γ) μπαίνετε ςτο φάκελο 
και ανεβάηετε ζνα-ζνα 
τα ζγγραφα 
χρθςιμοποιϊντασ το 
«ανζβαςμα αρχείου». 
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ΗΜΑΝΣΙΚΟ Νο2: Με τθ δθμιουργία του μακιματοσ, βλζπε αριςτερά τα «Ενεργά εργαλεία» - ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Αναλυτικε ς οδηγι ες: «Η η-Σα ξη σε 15 βη ματα» 

ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΣΡΑ, ΕΕ ΠΕ80- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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ε κάκε μάκθμα ζχουμε: (α) Ενεργά εργαλεία, (β) Ανενεργά εργαλεία, και (γ) εργαλεία για τθ διαχείριςη του μαθήματοσ. 

ε περίπτωςθ που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε τα «ανενεργά εργαλεία» χρειάηεται να τα ενεργοποιιςουμε ωσ εξισ:  

                                                    Διαχείριςη  Εργαλεία  Μετακίνηςη  Τποβολή 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η λίςτα με τα 

«ενεργά 

εργαλεία» του 

μακιματοσ 

Η λίςτα με τα 

«Ανενεργά 

εργαλεία» του 

μακιματοσ 

Η λίςτα με τα 

εργαλεία 

«Διαχείριςησ 

του μαθήματοσ» 
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Διαχείριςθ χριςιμων εργαλείων: Ενδεικτικά 

Προςθήκη Πολυμζςων: Όπωσ και με τα ζγγραφα πριν αναρτιςουμε ζνα αρχείο video ι ζνα ςφνδεςμο 
προσ ζνα video (π.χ. youtube) κα πρζπει να το ανεβάςουμε ςτον χϊρο Πολυμζςα. Αν το 
εργαλείο Πολυμζςα βρίςκεται ςτα ανενεργά εργαλεία ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα για να το 
ενεργοποιιςετε. 
Δημιουργία εργαςίασ:  ςτο «θ-τάξθ» μποροφμε να δθμιουργιςουμε εργαςίεσ και να ηθτιςουμε από 
τουσ μακθτζσ/τριεσ μασ να μασ τισ παραδίδουν θλεκτρονικά. Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να μασ 
παραδϊςουν είτε ωσ αρχείο είτε ωσ κείμενο. Για να δθμιουργιςουμε μια νζα εργαςία αρχικά κα 
πρζπει να ενεργοποιιςουμε το εργαλείο Εργαςίεσ. 
ε μια ενότθτά μποροφμε να προςκζςουμε τα εξισ (ενδεικτικά): 

 Κείμενο-word με (α) τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, (β) με πλθροφορίεσ, (γ) με τθν φλθ του 
ςχολικοφ βιβλίου που κα πρζπει να μελετιςουν οι μακθτζσ/τριεσ μασ 

 Ζγγραφο με επιπλζον πλθροφορίεσ για τθν ενότθτα 

 Σο αρχείο Powerpoint  παρουςίαςησ τθσ ενότθτασ 

 Πολυμεςικό αρχείο με video ςχετικό με τθν ενότθτα 

 Εργαςία για τθν ενότθτα,  κλπ. 

Αρχικά ενεργοποιοφμε το εργαλείο Βιβλίο φλησ (αν είναι απενεργοποιθμζνο). τθ ςυνζχεια προςκζτουμε τα μακιματά μασ. 
Αν το μάκθμά μασ γίνεται 2 φορζσ τθν εβδομάδα κα πρζπει να εκτελζςουμε τα παρακάτω βιματα 2 φορζσ, μία για κάκε μζρα 

τθσ εβδομάδασ. Βήματα: (α) Προςκζτουμε ζνα νζο γεγονόσ πατϊντασ . (β) υμπλθρϊνουμε ςτθν καρτζλα που ανοίγει 
τα  πεδία που ανοίγουν  ξεκινϊντασ από τθν θμερομθνία που ξεκινιςαμε το πρϊτο μασ μάκθμα. Προςοχι ςτθν «Επανάλθψθ» 
να βάλουμε «1» «εβδομάδεσ».  (γ) Αν όλα ζχουν πάει καλά κα εμφανιςτεί ςτο θμερολόγιο μια μπλε κουκίδα κάκε θμζρα που 

ζχουμε μάκθμα. (δ) Πατϊντασ το κουμπί     βλζπουμε όλα τα μακιματά μασ. (ε) Για να επεξεργαςτοφμε 
το 1ο μάκθμα πατάμε το κουμπί ςτα δεξιά και μετά Επεξεργαςία. Αλλάηουμε τον τίτλο του μακιματοσ και γράψουμε τθν φλθ 
που διδάξαμε. (ςτ) το τζλοσ πατάμε «Αποκικευςθ» (η) και ςτο παράκυρο επιβεβαίωςθσ πατάμε «Όχι», προκειμζνου να 
τροποποιιςουμε μόνο αυτό το μάκθμα και όχι όλθ τθν ακολουκία. 
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Δημιουργία βιβλίου φλησ 12 
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Π.χ. Βακμολογίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προςωπικό χαρτοφυλάκιο:  

 https://www.youtube.com/watch?v=8qe2ccbrjR4 

Δθμιουργία Ηλεκτρονικοφ Μακιματοσ:  
https://www.youtube.com/watch?v=CgigTzgquo0&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=53mfveB6-YQ 
Διαχείριςθ Ηλεκτρονικοφ Μακιματοσ:  

https://www.youtube.com/watch?v=037rowXpM74&feature=emb_logo 

Ανάρτθςθ και Διαχείριςθ Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ:  
https://www.youtube.com/watch?v=W9PXVIqeVp4&feature=emb_logo 

Δθμιουργία Βακμολογίου : https://www.youtube.com/watch?v=isDABhLrmxM&list=PL94ArEiMj9TFdh7CiulVQZAO0AhEawl9Y&index=11 
Ρυκμίςεισ μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα eclass του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου:  
https://www.youtube.com/watch?v=V7mRoThNg1c 
 
Πηγζσ: 

 https://eclass.sch.gr/  

 https://www.openeclass.org/ 

 

 

Βαθμολόγιο 

Βήματα:  
1θ ΦΑΗ (α) Ενεργοποιοφμε το εργαλείο Βαθμολόγιο. (β) Προςκζτουμε ζνα νζο βακμολόγιο πατϊντασ «+ Νζο Βακμολόγιο». (γ) 
Δθμιουργοφμε ζνα βακμολόγιο για το τρίμηνο που επικυμοφμε ειςάγοντασ τα ςτοιχεία που μασ ηθτά θ καρτζλα: «τίτλοσ», 
«ζναρξθ», «τζλοσ», «κλίμακα βακμολογίου» και αποθηκεφουμε.  
2θ ΦΑΗ : τθ ςυνζχεια, (δ) ανοίγουμε το βαθμολόγιο και προςκζτουμε τουσ μακθτζσ μασ, πατϊντασ «Μακθτζσ» και (ε) πατϊντασ 
«ανανζωςθ λίςτασ» επιλζγουμε «Συμμετοχι όλων των χρθςτών» (προκακοριςμζνθ επιλογι), (ςτ) τελειϊνουμε πατϊντασ 
«Ενθμζρωςθ». Αν όλα ζχουν πάει καλά κα εμφανιςτεί θ λίςτα των χρθςτϊν. (η) Πατάμε «επιςτροφι» για να μεταβοφμε ςτθν αρχικι 
ςελίδα του βακμολογίου. 
3θ ΦΑΗ: το ςθμείο αυτό κα προςκζςουμε ςτο βακμολόγιο  δραςτθριότθτεσ,  εργαςίεσ, αςκιςεισ  χρθςιμοποιϊντασ το κουμπί 

«Προςκικθ» .  
Για κάκε δραςτθριότθτα ςυμπλθρϊνουμε τον «τφπο» π.χ. προφορικόσ βακμόσ, τον «τίτλο», π.χ. Προφορικά, τθν «θμερομθνία», το 
«ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ βακμολογία», π.χ 30 (εννοείται %) και εάν επιτρζπουμε ι όχι τθν εμφάνιςθ τθσ βακμολογίασ ςτουσ 
χριςτεσ. Αυτό το κάνουμε επαναλαμβάνω για κάκε δραςτθριότθτα, ςτο τζλοσ το βακμολόγιο κα μοιάηει όπωσ  ςτο παρακάτω 
ςχιμα. Για να βακμολογιςουμε τουσ μακθτζσ ςασ επιλζγουμε μια-μια τισ  δραςτθριότθτεσ και βάηουμε βακμό ςτουσ μακθτζσ. 
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Χριςτεσ 

Για να αποκτιςουν οι μακθτζσ λογαριαςμό ςτο Π..Δ. κα πρζπει να ακολουκθκεί μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (χρειάηεται θ 

ςυμβολι του Κακθγθτι Πλθροφορικισ του ςχολείου.  

Σε περίπτωςθ που το μάκθμα είναι ανοιχτό, οι μακθτζσ ζχουν ελεφκερα πρόςβαςθ ςτο μάκθμα, όμωσ το μάκθμα είναι ανοιχτό για 

όλουσ γενικότερα. 
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https://www.youtube.com/watch?v=8qe2ccbrjR4
https://www.youtube.com/watch?v=CgigTzgquo0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=53mfveB6-YQ
https://www.youtube.com/watch?v=037rowXpM74&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W9PXVIqeVp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=isDABhLrmxM&list=PL94ArEiMj9TFdh7CiulVQZAO0AhEawl9Y&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=V7mRoThNg1c
https://eclass.sch.gr/
https://www.openeclass.org/

