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1. Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα 

Το εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας αποσκοπεί στην ενημέρωση 

των εκπαιδευτών των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα διδάξουν 

τα μαθήματα που βρίσκονται στην πλατφόρμα. Το εγχειρίδιο χρήσης θα τους 

βοηθήσει να εξοικειωθούν με την χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας, αλλά και με 

τις λειτουργίες της με το μάτι ενός εκπαιδευτή.  

 

 

2. Πως δημιουργώ λογαριασμό; 

Στην αρχική σελίδα, πατήστε πάνω στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού 

που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας (Εικόνα 1). Έπειτα, ακολουθήστε 

τα βήματα για Εγγραφή  που βρίσκονται πάνω δεξιά στην σελίδα (Εικόνα 2). Αφού 

εισάγετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία θα λάβετε επιβεβαίωση στο ηλεκτρονικό 

σας ταχυδρομείο με έναν σύνδεσμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε 

πατώντας επάνω για να επικυρώσετε το προφίλ σας.   

 

 

Εικόνα 1: Κουμπί για την δημιουργία νέου λογαριασμού στην Αρχική σελίδα. 
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Εικόνα 2: Σελίδα Εγγραφής 

 

3. Πως πραγματοποιώ σύνδεση; 

Στην αρχική σελίδα, πατήστε πάνω στην επιλογή Είσοδος που βρίσκεται πάνω δεξιά 

στην σελίδα και εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) τα 

οποία έχετε επιλέξει στο προηγούμενο βήμα στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 

3). Η πλατφόρμα σας δίνει την επιλογή να ‘θυμάται’ τα στοιχεία σας για να σας 

διευκολύνει από το να τα επανατοποθετείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε την 

σελίδα. Επιπλέον, υπάρχει και η επιλογή ανάκτησης νέου κωδικού σε περίπτωση που 

ξεχάσατε τον κωδικό σας ή για αλλαγή κωδικού.  
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Εικόνα 3: Κουμπί εισόδου στην αρχική σελίδα  

 

4. Που μπορώ να βρω τα διαθέσιμα μαθήματα; 

Μετά την είδοσο σας, επιλέξτε από το μενού στα αριστερά την Σελίδα 

Αρχειοθέτησης Μαθημάτων που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Εκεί θα βρείτε τα 

διαθέσιμα μαθήματα τα οποία μπορείτε ακόμη να τα ταξινομήσετε με βάση την 

γλώσσα και το όνομα τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναζήτησης (εικόνα 4).   

 

  

Εικόνα 4: Σελίδα αρχειοθέτησης μαθημάτων 
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5. Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα 

καινούριο μάθημα; 

Στο μενού στα αριστερά επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία Νέου Μαθήματος που 

βρίσκεται στο κάτω μέρος. Είναι το δεύτερο από τα δύο κουμπιά (Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5: Κουμπί Δημιουργίας Νέου Μαθήματος  

 

Έπειτα, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα πιο κάτω πεδία με τις αντίστοιχες 

ρυθμίσεις για τα μαθήματα MeLDE: 

Γενικά 

 Πλήρες όνομα μαθήματος: Πλήρες όνομα 

 Όνομα μαθήματος σε συντομία: Το όνομα του μαθήματος σε συντομία ή 

το ίδιο το όνομα.  

 Κατηγορία μαθήματος: Επιλέξτε κατηγορία ανάλογα με την γλώσσα του 

μαθήματος. 

Περιγραφή 

 Περίληψη μαθήματος: Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος.  

 Εικόνα μαθήματος: Μια εικόνα που να σχετίζεται με το μάθημα.  

Μορφή μαθήματος 

 Μορφή: Edwiser  

 Αριθμός τμημάτων: 5 

 Διάταξη μαθήματος: διάταξη κάρτας 
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 Διάταξη μαθήματος: Ένα τμήμα ανά σελίδα  

 Ορίστε το μέγιστο μήκος της περίληψης ενότητας / δραστηριοτήτων: 

1000 

 Εικόνα φόντου: τοποθέτηση εικόνας φόντου πίσω από την καρτα 

Εμφάνιση 

 Εμφάνιση του βιβλίο με τις βαθμολογίες στους καθηγητές: όχι  

 

Επιλέξτε Αποθήκευση και εμφάνιση.  

6. Πως μπορώ να επεξεργαστώ ένα μάθημα; 

Στην σελίδα του μαθήματος επιλέξτε το κουμπί με τον εξοπλισμό που βρίσκεται 

πάνω δεξιά και επιλέξτε Ενεργοποίηση Επεξεργασίας (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6: Κουμπί Ενεργοποίησης Επεξεργασίας 

 

6.1. Πως μπορώ να επεξεργαστώ τις Γενικές Πληροφορίες ενός 

μαθήματος; 

Αφού έχετε ενεργοποιήσει την διαδικασία επεξεργασίας, θα χρειαστεί να 

επεξεργαστείτε το μάθημα στο τμήμα με τις Γενικές Πληροφορίες. Πρώτα, πατήστε 

το κουμπί με το μολύβι και όταν αλλάξετε τον τίτλο του τμήματος με τις Γενικές 

Πληροφορίες, επιλέξτε το κουμπί Καταχώρηση (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7: Επεξεργασία τίτλου Γενικών πληροφοριών  

 

Έπετα, θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε το τμήμα με τις Γενικές Πληροφορίες. 

Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Επεξεργασία και έπειτα το Τμήμα Επεξεργασίας 

ή απλώς να επιλέξετε το κουμπί με τον εξοπλισμό πάνω από το τμήμα με τις 

Δραστηριότητες (Εικόνα 8). 

 

 

Εικόνα 8:Κουμπί επεξεργασίας τμήματος των Γενικών Πληροφοριών   
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6.2. Πως μπορώ να επεξεργαστώ τις  

Δραστηριότητες ενός μαθήματος; 

Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσετε κάποιες δραστηριότητες για το κάθε μάθημα, 

τις οποίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας Προσθήκη δραστηριότητας ή πηγής 

(Εικόνα 9). Να θυμάστε ότι το μόνο που πρέπει να αλλάξετε είναι ο Έλεγχος 

Ολοκλήρωσης που βρίσκεται στην κατηγορία Δραστηριότητα Ολοκλήρωσης 

ρυθμίζοντας τον σε Να μην παρουσιάζεται η δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη 

(Εικόνα 10). Οι δραστηριότητες που θα προσθέσετε είναι:  

 ένα Forum ως Ανακοινώσεις (προστέθηκε από προεπιλογή) 

 ένα Forum ως Forum 

 ένα Chat ως Chat 

 ένα Ευρετήριο όρων ως  Ευρετήριο όρων 

 μια Σελίδα ως Αναφορές  

 

 

Εικόνα 9: Κουμπί προσθήκης δραστηριότητας ή πηγής  
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Εικόνα 10: Να μην παρουσιάζεται η δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη  

 

6.3. Πως μπορώ να επεξεργαστώ τα Τμήματα ενός μαθήματος; 

Το επόμενο βήμα είναι η επεξεργασία των μαθημάτων στα Τμήματα. Τα τμήματα θα 

πρέπει να είναι 5, αφού θα έχετε ήδη επιλέξει αυτό τον αριθμό από την ώρα που 

δημιουργήσατε το μάθημα. Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κάποιο τμήμα μπορείτε 

απλά να επιλέξετε Προσθήκη Τμημάτων (Εικόνα 11). Αν χρειαστεί να διαγράψετε 

ένα τμήμα μπορείτε να επιλέξετε Επεξεργασία σε κάποιο τμήμα και έπειτα να 

επιλέξετε Διαγραφή τμήματος (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 11: Κουμπί προσθήκης τμημάτων  

 

Εικόνα 12: Κουμπί διαγραφής τμημάτων  

 

Για να αλλάξετε τον τίτλο ενός τμήματος θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί με το 

μολύβι του εν λόγω τμήματος, να συμπληρώσετε τον τίτλο και να πατήσετε 

Εισαγωγή. 

Για να προσθέσετε μια Περίληψη μπορείτε να επιλέξετε Επεξεργασία στο εν λόγω 

τμήμα, να επιλέξετε Επεξεργασία θέματος, να συμπληρώσετε την Ανακεφαλαίωση 

και έπειτα να επιλέξετε Αποθήκευση Αλλαγών.  

Για ένα μάθημα MeLDE θα χρειαστείτε να δημιουργήσετε τα ακόλουθα τμήματα:  
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 τμήμα Αυτο-αξιολόγησης  

 τμήμα Βιβλίων  

 τμήμα Διδικτυακών Διαλέξεων  

 τμήμα Τελικής Αξιολόγησης  

 Τμήμα Προτάσεων για Επιπλέον Μελέτη 

 

6.3.1. Πως μπορώ να επεξεργαστώ το τμήμα Αυτοαξιολόγησης; 

Για το τμήμα Αυτο-αξιολόγησης θα χρειαστεί να προσθέσετε μια δραστηριότητα 

Επανατροφοδότησης, επιλέγοντας Προσθήκη δραστηριότητας ή πηγής. Θα 

πρέπει να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις Ανατροφοδότησης όπως παρακάτω: 

 

Γενικά 

 Όνομα: Ερωτήσεις Αυτο-αξιολόγησης  

Ρυθμίσεις ερωτήσεων και υποβολής ερωτήσεων  

 Παρουσίαση ονομάτων χρηστών: το όνομα χρήστη θα εισάγεται και θα 

παρουσιάζεται με τις απαντήσεις  

 Αυτόματη αρίθμηση ερωτήσεων: Ναι 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

 Ολοκλήρωση: να μην παρουσιάζεται η δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη  

Επιλέξτε Αποθήκευση και παρουσίαση. 

Θα χρειαστεί να προσθέσετε ερώτηση επιλέγοντας Επεξεργασία ερωτήσεων και να 

επιλέξετε από τις Πολλαπλές ερωτήσεις του μενού (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 13: Προσθήκη ερωτήσεων Αυτο-αξιολόγησης   

 

Έπειτα, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία με τις αντίστοιχες 

ρυθμίσεις των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης της MeLDE: 

 Απαιτούμενα στοιχεία: Εξετάστηκαν 

 Ερώτηση: Τίτλος της ερώτησης 

 Λεζάντα: το θέμα στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση 

 Προσαρμογή: Οριζόντια 

 Κρύψιμο της επιλογής ‘Όχι επιλεγμένο΄ : ΝΑΙ 

 Πολλαπλές επιλογές: Καθόλου 

Λίγο 

Μέτρια 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

 

Κάθε 3 ερωτήσεις θα πρέπει να αλλάζετε σελίδα επιλέγοντας Αλλαγή σελίδας από 

το μενού.  

 

6.3.2. Πως μπορώ να επεξεργαστώ το τμήμα με τα Βιβλία; 

Για το τμήμα με τα Βιβλία θα πρέπει να προσθέσετε μια πηγή για κάθε Βιβλίο 

(Εικόνα 14) για το κάθε Θέμα μαθήματος, επιλέγοντας Προσθήκη δραστηριότητας 

ή πηγής. 
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Εικόνα 14: Προσθήκη Βιβλίου ή πηγής  

 

Για κάθε βιβλίο συμπληρώστε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται πιο κάτω: 

Γενικά 

 Όνομα: όνομα του θέματος  

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

 Έλεγχος προόδου: η δραστηριότητα να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη αν 

τηρούνται συγκεκριμένες προυποθέσεις.  

 Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να εξετάσουν την 

δραστηριότητα για να είναι αυτή ολοκληρωμένη: Εξετάστηκε 

Επιλέξτε Αποθήκευση και παρουσίαση. 

Στις ρυθμίσεις νέου κεφαλαίου συμπληρώστε τις ρυθμίσεις όπως φαίνονται πιο 

κάτω:   

Προσθήκη νέου κεφαλαίου: 

 Τίτλος κεφαλαίου: όνομα του πρώτου υπο-κεφαλαίου  

 Περιεχόμενο: το περιεχόμενο του υποκεφαλαίου 

Επιλέξτε Αποθήκευση Αλλαγών.  

Από το σημείο αυτό θα μπορείτε να προσθέτετε νέα Κεφάλαια για τα πρώτα σας 

υπκεφάλαια επιλέγοντας το κουμπί + (συν) που βρίσκεται κάτω από κάθε 

περασμένο κεφάλαιο στο μενού στα δεξιά (Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15: Προσθήκη Νέου Κεφαλαίου 

 

Αν χρειαστεί να προσθέσετε δεύτερο υποκεφάλαιο μπορείτε απλώς να βρείτε την 

επιλογή Υποκεφάλαια στις ρυθμίσεις Επεξεργασίας Κεφαλαίων (Εικόνα 16). 

 

 

Εικόνα 16: Προσθήκη νέου υποκεφαλαίου 

 

Αν θέλετε να αλλάξετε την σειρά ενός Κεφαλαίου ή Υποκεφαλαίου μπορείτε να 

επιλέξετε τα κουμπιά με τα τόξα που βρίσκονται κάτω από κάθε Κεφάλαιο ή 

Υποκεφάλαιο στο μενού στα δεξιά (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17: Αλλαγή σειράς Κεφαλαίου/Υποκεφαλαίου  

 

 

 

Αν χρειαστεί να επεξεργαστείτε ένα Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο μπορείτε να επιλέξετε 

το κουμπί με τον εξοπλισμό που βρίσκεται κάτω από κάθε Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο 

στο μενού στα δεξιά (Εικόνα 18). 
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Εικόνα 18: Επεξεργασία Κεφαλαίου/Υποκεφαλαίου  

 

Αν χρειαστεί να διαγράψετε ένα Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο μπορείτε να επιλέξετε το 

κουμπί με τον κάλαθο που βρίσκεται κάτω από κάθε Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο στο 

μενού στα δεξιά (Εικόνα 19). 
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Εικόνα 19: Διγραφή Κεφαλαίου/Υποκεφαλαίου  

 

6.3.3. Πως μπορώ να επεξεργαστώ το τμήμα με τις Διαδικτυακές Διαλέξεις; 

Για το τμήμα των Διαδικτυακών Διαλέξεων θα χρειαστεί να προσθέσετε μια Πηγή 

Σελίδας για κάθε διάλεξη, επιλέγοντας Προσθήκη δραστηριότητας ή πηγής 

(Εικόνα 20).  
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Εικόνα 20: Προσθήκη πηγής Σελίδας  

 

Αφού προσθέσετε την πηγή Σελίδας, προβείτε σε επεξεργασία ρυθμίσεων όπως 

φαίνεται πιο κάτω:  

Γενικά 

 Όνομα: Προσθέστε το όνομα του Θέματος της διάλεξης 

Περιεχόμενο 

 Περιεχόμενο σελίδας: Επιλέξτε Εισαγωγή ή επεξεργασία μιας 

ηχογράφησης/ή βίντεο (Εικόνα 21). Στο εικονίδιο του Βίντεο επικολλήστε τον 

σύνδεσμο του βίντεο της διάλεξης στο Διεύθυνση URL Βίντεο και στην 

Εμφάνιση Επιλογών επιλέξτε διαστάσεις 550 x 440 (Εικόνα 22). 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

 Έλεγχος προόδου: η δραστηριότητα να μην παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη 

Επιλέξτε Αποθήκευση και Παρουσίαση.  
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Εικόνα 21: Εισαγωγή ή επεξεργασία ηχογράφησης/βίντεο  

 

 

Εικόνα 22: Εισαγωγή μεγέθους βίντεο στις Επιλογές Παρουσίασης   

 

6.3.4. Πως μπορώ να επεξεργαστώ το τμήμα με την τελική αξιολόγηση; 

Για το τμήμα Τελικής Αξιολόγησης προσθέστε ένα Τεστ δραστηριότητας (Εικόνα 

23), επιλέγοντας Προσθήκη δραστηριότητας ή πηγής.  
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Εικόνα 23: Πορσθήκη Τεστ δραστηριότητας  

 

 

Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις του Τεστ δραστηριότητας όπως φαίνεται πιο κάτω:  

Γενικά 

 Όνομα: Τεστ 

Βαθμός 

 Βαθμός επιτυχίας: 6 

 Επιτρεπόμενες προσπάθειες:: 2 

Σχέδιο  Περισσότερα ....  

 Μέθοδος πλοήγησης: Διαδοχικοί αριθμοί 

Επιλογές αξιολόγησης: 

 Αμέσως μετά την προσπάθεια  

Συγκεκριμένη ανατροφοδότηση: Δεν εξετάστηκε 

Γενική Ανατροφοδότηση: Δεν εξετάστηκε 

Σωστή απάντηση: Δεν εξετάστηκε 

 Έπειτα, όταν το τεστ είναι ακόμη ανοιχτό 

Η προσπάθεια: Δεν εξετάστηκε 

Βαθμοί: Δεν εξετάστηκε 



 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of 

the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. Submission Number: 2018-1-UK01-KA201-048041 

Συνολική ανατροφοδότηση: Δεν εξετάστηκε 

Εμφάνιση 

 Επιλέξτε Εμφανίση περισσότερων..  

 Δεκαδικά ψηφία στους βαθμούς των ερωτήσεων: 4 

Συνολική ανατροφοδότηση 

 Επιλέξτε Προσθήκη 3 επιπλέον μερών ανατροφοδότησης  

 Βαθμολογία: 100% 

Ανατροφοδότηση: Συγχαρητήρια! Περάσατε με επιτυχία! 

 Βαθμολογία: 80% 

Ανατροφοδότηση: Συγχαρητήρια! Περάσατε με επιτυχία! 

 Βαθμολογία: 60% 

Ανατροφοδότηση: Χμμ... Δυστηχώς δεν περάσατε.... Σας προτείνουμε 

ανεπιφύλακτα να ξαναδιαβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό και να επαναρχίσετε το 

τεστ για να κερδίσετε ένα έμβλημα!  

 Βαθμολογία: 40% 

Ανατροφοδότηση: Παρακαλούμε όπως μελετήσετε λεπτομερώς το 

εκπαιδευτικό υλικό προτού επαναρχίσετε το τεστ.   

 Βαθμολογία: 20% 

Ανατροφοδότηση: Παρακαλούμε όπως μελετήσετε λεπτομερώς το 

εκπαιδευτικό υλικό προτού επαναρχίσετε το τεστ.   

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

 Έλεγχος προόδου: η δραστηριότητα να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη αν 

τηρούνται συγκεκριμένες προυποθέσεις.  

 Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να εξετάσουν την 

δραστηριότητα για να είναι αυτή ολοκληρωμένη: Εξετάστηκε  

 Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να λάβουν τον βαθμό 

τους για να είναι η δραστηριότητα ολοκληρωμένη: Εξετάστηκε 

 Βαθμός επιτυχίας: Εξετάστηκε 

Επιλέξτε Αποθήκευση και Παρουσίαση.  

 

Επιλέξτε το κουμπί με τον εξοπλισμό και επιλέξτε Επεξεργασία κουίζ που βρίσκεται 

στην κάτω αριστερή γωνία (Εικόνα 24). 
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Εικόνα 24: Κουμπιά επεξεργασίας κουίζ  

 

Ελέγξτε την επιλογή Ανάμειξης που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του πάνελ 

του κουίζ.  

Επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη που βρίσκεται κάτω από την Ανάμειξη και επιλέξτε 

+προθήκη νέας ερώτησης (Εικόνα 25). 

  

 

Εικόνα 25: Κουμπί για προσθήκη νέας ερώτησης στο κουίζ  

 

Επιλέξτε την ερώτηση τύπου Πολλαπλής επιλογής και επιλέξτε Προσθήκη.  
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Μπορείτε να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις των ερωτήσεων 

Πολλαπλής επιλογής όπως φαίνεται πιο κάτω:  

Γενικά 

 Όνομα ερώτησης: Ερώτηση (αριθμός ερώτησης) 

 Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ερώτησης  

Απαντήσεις 

 Επιλογή 1: Μια από τις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση  

Βαθμός: Μηδέν αν είναι λανθασμένη,  100% αν είναι σωστή 

 Επιλογή 2: Μια από τις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση  

 Βαθμός: Μηδέν αν είναι λανθασμένη,  100% αν είναι σωστή 

 Επιλογή 3: Μια από τις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση  

 Βαθμός: Μηδέν αν είναι λανθασμένη,  100% αν είναι σωστή 

Επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών  

 

Επαναλάβετε τα βήματα για την προσθήκη νέας ερώτησης για όσες ερωτήσεις 

θέλετε να συμπεριλάβετε στα κουίζ.  

Όταν τελειώσετε με τις ερωτήσεις χωρίστε τες έτσι: 10/#ερωτήσεις. 

Έπειτα, προσθέστε το αποτέλεσμα της κάθε ερώτησης στο σημείο δίπλα από κάθε 

ερώτηση και πατήστε Καταχώρηση (Εικόνα 26). 

 

 

Εικόνα 26: Επεξεργασία βαθμού κάθε ερώτησης 
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6.3.5. Πως μπορώ να επεξεργαστώ το τμήμα με τις 

Προτάσεις για Επιπλέον Μελέτη;  

 

Για το τμήμα με τις Προτάσεις για Επιπλέον Μελέτη θα χρειαστεί να προσθέσετε 

αρχεία για κάθε θέμα επιλέγοντας Προσθήκη Δραστηριότητας ή πηγής, 

επιλέγοντας την Πηγή Αρχείου και έπειτα Προσθήκη (Εικόνα 27).  

 

 

Εικόνα 27: Προσθήκη Πηγής Αρχείου 

 

 

Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις της κάθε πηγής Αρχείου όπως φαίνεται πιο κάτω:  

Γενικά 

 Όνομα: όνομα του κάθε θέματος ή μαθήματος  

 Επιλογή αρχείων: επιλέξτε αρχεία για κάθε θέμα  

Εμφανιση 

 Εμφάνιση: ενσωματωμένο 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

 Έλεγχος προόδου: η δραστηριότητα να μην παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη 

Επιλέξτε Αποθήκευση και Παρουσίαση.  
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7. Πως μπορώ να γράψω έναν καθηγητή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα μάθημα; 

Η εγγραφή σε κάθε μάθημα γίνεται ξεχωριστά, που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής του 

κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των καθηγητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επομένως, αν θέλει κάποιος καθηγητής να συμμετάσχει σε κάποιο 

μάθημα θα πρέπει να σας το ζητήσει.  

Για να γράψετε κάποιον καθηγητή σε ένα μάθημα θα πρέπει να εισάγετε το τμήμα 

Συμμετεχόντων στο μενού που βρίσκεται στα αριστερά του κάθε μαθήματος και να 

επιλέξετε Εγγραφή χρηστών (Εικόνα 28). Έπειτα, πληκτρολογήστε το όνομα του 

κάθε καθηγητή που θέλει να εγγραφεί ή βρείτε το όνομα του/της από το μενού. Θα 

πρέπει επίσης να επιλέξετε τον επιθυμητό ρόλο που θα έχει ο χρήστης στο εν λόγω 

μάθημα (Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτής) (Εικόνα 29). 

 

 

Εικόνα 28: Σελίδα συμμετεχόντων και κουμπί Εγγραφής χρηστών  
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Εικόνα 29: Σελίδα εγγραφής χρηστών  

 

8. Πως μπορώ να δω την ανάλυση για τις Ερωτήσεις 

Αυτοαξιολόγησης; 

Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτή 

του κάθε μαθήματος ως ένδειξη του επιπέδου της γνώσης σας γύρω από το θέμα 

του κάθε μαθήματος με την βοήθεια της ανάλυσης των απαντήσεων των 

καθηγητών που υπάρχει στο εικονίδιο Ανάλυση (Εικόνα 30 & 31). 
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Εικόνα 30: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 

 

 

Εικόνα 31: Ανάλυση Ερωτήσεων Αυτο-αξιολόγησης  

 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτο-αξιολόγησης μπορούν να βρεθούν στο εικονίδιο 

Ένδειξη Απαντήσεων και να αποθηκευτούν σε διάφορες μορφές όπως as a .csv or 

.xslx or .json ή .ods ή ως Πίνακα HTML. Μπορείτε να διαγράψετε τις απαντήσεις τους 

αν αυτός/αυτή χρειαστεί να ξανά απαντήσει στις ερωτήσεις για οποιονδήποτε λόγο 

(Εικόνα 32). 
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Εικόνα 32: Διαγραφή απαντήσεων των Καθηγητών  

 

9. Πως μπορώ να δω και να επεξεργαστώ τις προσπάθειες 

του Τεστ Τελικής Αξιολόγησης; 

Μπορείτε να βλέπετε την πρόοδο των καθηγητών που ολοκλήρωσαν το τεστ, 

επιλέγοντας Προσπάθειες στην σελίδα με το Τεστ Τελικής Αξιολόγησης (Εικόνα 33).  

 

 

Εικόνα 33: Σελίδα με προσπάθειες στα Τεστ  
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Αν ένας καθηγητής αποτύχει στα τεστ δύο φορές και αποφασίσετε ότι θα πρέπει να 

ξαναπροσπαθήσει, τότε μπορείτε να διαγράψετε την πρόοδο του επιλέγοντας την 

προσπάθεια του και έπειτα επιλέγοντας Διαγραφή επιλεγμένων προσπαθειών 

(Εικόνα 34). Αν προσπαθήσετε να διαγράψετε μια προσπάθεια ενός καθηγητή που 

έχει ήδη κερδίσει ένα έμβλημα, το έμβλημα δεν θα διαγραφεί. 

 

 

Εικόνα 34: Διαγραφή προσπαθειών ενός τεστ  

 

 


