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Είσοδος στην πλατφόρμα 
 
Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, εισάγετε τα στοιχεία σας (Όνομα χρήστη, Κωδικός 
πρόσβασης) στην αριστερή στήλη και στη συνέχεια πατήστε Σύνδεση.  
 

 
 

Μόλις εισέλθετε επιτυχώς στην πλατφόρμα, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα της πλατφόρμας.  

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι  

 

Στην αριστερή στήλη του μαθήματος, υπάρχουν Χρήσιμοι σύνδεσμοι για το μάθημα, κάθε ένας 
από τους οποίους σας μεταφέρει στις παρακάτω σελίδες.  

 

 

Αρχική Σελίδα: Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου 

Ταμπλό: Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα μαθημάτων 

Ημερολόγιο: Μπορείτε να δείτε τις υπενθυμίσεις και τις ενημερώσεις σας 

Προσωπικά αρχεία: Μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία του μαθήματος 

  



 

 

Σε οποιαδήποτε σελίδα και να βρίσκεστε, πάνω δεξιά είναι το όνομά σας. Δίπλα από το όνομά σας 

εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις και τα μηνύματά σας. 

Πατώντας πάνω στο όνομα σας, μπορείτε να δείτε το Προφίλ σας με τις βασικές πληροφορίες που 

έχουν εισαχθεί στο λογαριασμό σας, τους βαθμούς σας αλλά και να αλλάξετε τις προτιμήσεις. 

Βασικές προτιμήσεις του λογαριασμού σας είναι η επεξεργασία του προφίλ σας (π.χ. Όνομα και 

εικόνα), η αλλαγή του κωδικού σας και η αλλαγή γλώσσας.  

 

 

 

Τέλος από το ίδιο παράθυρο, μπορείτε να δείτε τα μαθήματα στα οποία είστε εγγεγραμμένοι, το 

ποσοστό ολοκλήρωσής τους αλλά και να κάνετε αποσύνδεση από την πλατφόρμα. 

  



 

 

Ταμπλό  

 

Σε αυτή τη σελίδα θα βλέπετε τα μαθήματα που σας έχουν ανατεθεί, καθώς και την πρόοδό σας σε 

αυτά. Επιλέξτε το μάθημα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.  

 

 

Ενότητες μαθήματος  

 

Κάθε μάθημα είναι χωρισμένο σε ενότητες. Σε κάθε Ενότητα μαθήματος, μπορείτε να δείτε τα 

περιεχόμενά της, τους πόρους δηλαδή και τις δραστηριότητες του μαθήματος. 

Όλες οι δραστηριότητες στα αριστερά έχουν ένα εικονίδιο που προσδιορίζει το είδος της 

δραστηριότητας ενώ μερικές έχουν ένα κύκλο που συμβολίζει τα κριτήρια ολοκλήρωσης. Πιο 

αναλυτικά, όταν η γραμμή του κύκλου είναι συνεχόμενη, τότε η ολοκλήρωση πρέπει να 

επισημαίνεται χειροκίνητα από το χρήστη. Διαφορετικά, όταν είναι διακεκομμένη η δραστηριότητα 

επισημαίνεται αυτόματα από το σύστημα.  

 

  



 

 

Σύγχρονη Δραστηριότητα (Zoom) 

 

Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε μία σύγχρονη δραστηριότητα, θα πατήσετε πάνω στον τίτλο της, 

στη συνέχεια το κόκκινο κουμπί «Join Meeting» και θα εισέλθετε μέσα στο δωμάτιο. Στο κάτω μέρος 

της σελίδας εμφανίζεται η γραμμή μενού Zoom. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πλήρους οθόνης η 

μπάρα εξαφανίζεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα, οπότε μπορείτε να μετακινήσετε ελαφρά το 

ποντίκι για να ξαναεμφανιστεί. 

Αναλυτικά  

Mute: Σίγαση/ μη σίγαση του ήχου. Για περισσότερες ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε το 

βελάκι που δείχνει προς τα πάνω.  

 Start/ stop video: Για να ανοίξετε ή να κλείσετε την κάμερα. Για περισσότερες ρυθμίσεις, 

μπορείτε να επιλέξετε το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω.  

Invite: Μπορείτε να προσκαλέστε περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Participants: Εμφάνιση λίστας συμμετεχόντων  

 

 Share Screen: Μπορείτε να μοιραστείτε την επιφάνεια εργασίας σας ή να επιλέξετε μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή για κοινή χρήση (π.χ., Microsoft Word)  

 Chat: Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα άτομο (χρησιμοποιώντας ιδιωτική 

συνομιλία) ή σε όλους τους συμμετέχοντες  

Record: Μπορείτε να καταγράψετε τη σύσκεψη με την άδεια του host  

 

Leave meeting: Έξοδος από το meeting 

 

  



 

 

Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης (Quiz) 

 

Εάν θέλετε να συμπληρώσετε μία δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης, επιλέγετε τον τίτλο της 

δραστηριότητας  -> Προσπάθεια κουίζ τώρα και απαντάτε στις ερωτήσεις. 

Δεξιά, υπάρχει ένα μπλοκ (Πλοήγηση κουίζ) που σας ενημερώνει ποιες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί 

(με γκρι χρώμα) και ποιες εκκρεμούν.  

 

Στο τέλος, πατάτε Τέλος προσπάθειας -> Υποβολή όλων και τέλος. 

Εάν θέλετε, μπορείτε στο τέλος να κάνετε προεπισκόπηση της δραστηριότητας για να δείτε 

αναλυτικά τα αποτελέσματά σας. 

 

 


