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ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ, ΕΙΑΓΩΓΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΣΗΜΑΣΟ
Εισαγωγή στην πλατφόρμα
Προκειμένου να εισέλθετε στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μόλις ανοίξετε τον
φυλλομετρητή (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), πληκτρολογείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iclass.gr/

Προκειμένου να εισέλθετε ως χρήστης στην πλατφόρμα, θα πρέπει να πατήσετε πάνω στη
λέξη Σύνδεση που βρίσκεται πάνω δεξιά της ιστοσελίδας, προκειμένου να οδηγηθείτε στη
φόρμα εισόδου.

3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

τη φόρμα εισόδου πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας
δόθηκαν από τον υπεύθυνο του iclass.
τη συνέχεια πατάτε το κουμπί είσοδος (login) έτσι ώστε να εισέλθετε ως εκπαιδευόμενος στην
πλατφόρμα και να παρακολουθήσετε το μάθημα που έχετε εγγραφεί.

Μετά τη σύνδεση, θα εμφανίζεται το όνομα σας πάνω δεξιά της οθόνης στη θέση της
εισόδου.

Σελίδα Καταρτιζομένου
Με την εισαγωγή των κωδικών σας, είσαστε πλέον συνδεδεμένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης και μεταβαίνετε αυτόματα στην αρχική σας σελίδα.
την συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
από τη λίστα της καρτέλας «Μαθήματα» στο κεντρικό μέρος της οθόνης.
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Η σελίδα σας είναι μία εξατομικευμένη σελίδα του συστήματος, όπου μπορείτε να βρείτε
γρήγορα πληροφορίες για ανακοινώσεις, ενημερώσεις γεγονότων, επισημάνσεις για
υποχρεώσεις μαθημάτων (υποβολή εργασιών, τηλεδιασκέψεις εικονικής τάξης).
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το πάνω μέρος της ιστοσελίδας, στην δεξιά πλευρά μπορείτε να
διαλέξετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να χρησιμοποιεί η
πλατφόρμα για σας.
Έχει οριστεί η ελληνική γλώσσα ως προεπιλογή, αλλά δίνεται και η
δυνατότητα επιλογής της αγγλικής για όσους την προτιμούν.

Σελίδα μαθήματος
Από την αρχική σελίδα του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει την εισαγωγή στα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος και του έχει δοθεί πρόσβαση
από το διαχειριστή του συστήματος.
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Η επόμενη οθόνη αποτελεί την αρχική σελίδα του μαθήματος.
Η σελίδα του μαθήματος είναι χωρισμένη σε ενότητες. Μέσα σε κάθε ενότητα του μαθήματος
υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό, οι συνεδρίες σύγχρονης τηλεκατάρτισης που θα γίνουν και τα
τεστ αυτοαξιολόγησης
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Το περιβάλλον του μαθήματος
Ο χώρος του μαθήματος είναι χωρισμένος σε θέματα. Μέσα σε κάθε θέμα υπάρχει το
ανάλογο υλικό που μπορείτε να διαβάσετε/παρακολουθήσετε. την παρακάτω εικόνα
μπορείτε να δείτε τόσο τους εκπαιδευτικούς πόρους για το μάθημα, όσο και επιπλέον υλικό
που μπορεί να σας βοηθήσει στην συγκεκριμένη ενότητα.
Για να ανοίξετε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα υλικά αρκεί να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο
υλικό. Η περιγραφή του κάθε υλικού μαθήματος συνοδεύεται από ένα εικονίδιο που σας
ενημερώνει για το είδος του υλικού.
Σα διαθέσιμα είδη υλικού ή δραστηριοτήτων καθώς και τα εικονίδια που τα συνοδεύουν είναι
τα εξής:
Scorm: Σο κύριο υλικό των μαθημάτων είναι σε αυτή τη μορφή. Μετά την επιλογή του,
ανοίγει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο/καρτέλα στο φυλλομετρητή (browser) που
χρησιμοποιείτε μέσα στο οποίο παρουσιάζεται το υλικό που επιλέξατε.
Pdf: Σο επιπλέον εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι συνήθως σε μορφή pdf.
Μετά την επιλογή του ανοίγει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο/καρτέλα στο φυλλομετρητή
(browser) που χρησιμοποιείτε μέσα στο οποίο παρουσιάζεται το υλικό που επιλέξατε.
Url: Σο υλικό που αφορά κυρίως την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και τα βίντεο είναι σε αυτή τη
μορφή. Μετά την επιλογή του, μεταφέρεστε στον αντίστοιχο ιστότοπο που επιλέξατε. Για την
επιστροφή σας στο μάθημα, επιλέγετε το πλήκτρο «Πίσω» από το φυλλομετρητή σας.

Ερωτήσεις: Είναι ένα είδος τεστ που μπορεί να δημιουργήσει ο διδάσκων. Αποτελείται
από μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλών μορφών (πολλαπλής επιλογής,σωστό-λάθος,
ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις κτλ.), οι οποίες βαθμολογούνται αυτόματα από το
σύστημα.
Εργασία: Επιτρέπει στον εκπαιδευτή να αναθέσει εργασίες στους εκπαιδευόμενους οι
οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να την ανεβάσουν στο σύστημα. Ο εκπαιδευτής στη
συνέχεια μπορεί να συλλέξει τις εργασίες και να στείλει στους μαθητές τη βαθμολογία τους
αλλά και σχόλια για την εργασία τους.

Συνομιλία:

Επιτρέπει

σε

όσους

έχουν

εγγραφεί

αλληλεπιδράσουν ασύγχρονα σε ένα πίνακα συζήτησης (forum).
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Λεξικό: Σο λεξικό είναι μια λίστα με ορισμούς λέξεων που καταγράφει ο διδάσκοντας στο
βασικό γλωσσάρι.

Προςοχή: Το υλικό που ανοίγει ςε νζο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) ενδζχεται να μπλοκαριςτεί
από το φυλλομετρητή ςασ. Θα πρζπει να φροντίςετε ςε περίπτωςη που ζχετε προςταςία για τα
αναδυόμενα παράθυρα (pop-up blocker) να την απενεργοποιήςετε για το ςφςτημα ηλεκτρονικήσ
εκπαίδευςησ αλλιώσ δε θα μπορζςετε να ανοίξετε το υλικό.

Παρακολούθηση Μαθήματος
Αφού πατήσετε πάνω στην υποενότητα του εκπαιδευτικού υλικoύ που θέλετε να
παρακολουθήσετε, εμφανίζονται κάποιες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την
πρόσβαση σας στο εκπαιδευτικό υλικό όπου μπορείτε να πατήσετε είσοδο για να ξεκινήσει το
μάθημα.
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Σο ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μορφή βίντεο-μαθήματος και δομής SCORM
ανοίγει σε νέο παράθυρο. Για τη βέλτιστη προβολή του, προτείνεται να πατήσετε το πλήκτρο
της μεγιστοποίησης στο φυλλομετρητή (Web Browser) που χρησιμοποιείτε.
την αριστερή πλευρά του μαθήματος υπάρχουν οι καρτέλες:



Μενού: περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του μαθήματος και λειτουργεί και σαν πλοήγηση
μαθήματος



Γλωσσάρι: περιλαμβάνει τον ορισμό διαφόρων εννοιών που υπάρχουν στο μάθημα



ημειώσεις: περιλαμβάνει την ανάλυση/ επεξήγηση των διαφανειών

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τέταρτο το μέγιστο) πρέπει να υπάρχει δραστηριότητα
(κλικ, αλλαγή διαφανειών κλπ) είτε στο μάθημα είτε στην ενότητα γενικότερα έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η καταγραφή των αναφορών.
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ε περίπτωση που δεν υπάρχει δραστηριότητα, το σύστημα το εκλαμβάνει ως αδράνεια και
παύει να μετράει χρόνο χρήσης του συστήματος από τον καταρτιζόμενο.
Όταν τελειώσετε το μάθημα, απλά κλείνετε την καρτέλα του φυλλομετρητή που βρίσκεστε
πατώντας στο x της καρτέλας και μεταφέρεστε στην προηγούμενη καρτέλα.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (LOGOUT): κάθε καταρτιζόμενος όταν θέλει να βγει από την πλατφόρμα θα
πρέπει να κάνει έξοδο από τον λογαριασμό του έτσι ώστε το σύστημα να αποθηκεύσει το
χρόνο παραμονής του στην πλατφόρμα ως καταρτιζόμενος.
ε διαφορετική περίπτωση, εάν κλείσει απλά τον φυλλομετρητή χωρίς να κάνει έξοδο από το
σύστημα δεν θα αποθηκεύσει τον χρόνο παραμονής του και θα είναι σαν να μην τον έκανε.
Για να γίνει έξοδος λοιπόν, πάτε πάνω δεξιά της οθόνης και πατάτε το βελάκι που βρίσκεται
δίπλα από το όνομα σας και στην λίστα που εμφανιστεί πατάτε Αποσύνδεση.

Προςοχή: Κλείνετε μόνο την καρτέλα του μαθήματοσ και όχι του φυλλομετρητή τησ πλατφόρμασ
για να αποφφγετε προβλήματα με την καταγραφή των αναφορών ςασ.
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ΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Σα Δομικά τοιχεία τα οποία παρέχονται από το περιβάλλον του Moodle, κάποια από τα
οποία θα βρείτε στην αρχική και κάποια άλλα μόνο σε επόμενες σελίδες (όπως η σελίδα ενός
μαθήματος), είναι τα ακόλουθα:


Πλοήγηση



Διαχείριση προφίλ



Calendar – Ημερολόγιο



Μηνύματα

Πλοήγηση
Ένα δομικό στοιχείο στην δεξιά πλευρά του κεντρικού παραθύρου της πλατφόρμας είναι το
στοιχείο πλοήγησης.
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Σο συγκεκριμένο στοιχείο περιέχει συνδέσμους για τις σελίδες «Αρχική Ιστοτόπυ», «ελίδες
ιστοτόπου» και «Σα μαθήματα μου».
Η αρχική μου, είναι η σελίδα στην οποία μπορείτε να δείτε όλα τα μαθήματα στα οποία είστε
εγγεγραμμένος.
τις σελίδες του ιστοτόπου θα βρείτε:



Σις ετικέτες (tags) με βάση των οποίων μπορείτε να αναζητήσετε στα μαθήματα. Οι
ετικέτες ορίζονται από τους διδάσκοντες κατά τη δημιουργία του κάθε μαθήματος.



Σο ημερολόγιο όπου είναι ένα ημερολόγιο γεγονότων. Γεγονότα μπορεί να είναι για
παράδειγμα κάποιες συναντήσεις. Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν
νέα γεγονότα.

Διαχείριση Προφίλ
Μετά την είσοδό σας στο σύστημα, είναι εφικτή η επεξεργασία του προφίλ σας επιλέγοντας
στο δεξιό άνω σημείο της οθόνης, το βέλος δίπλα στο όνομα χρήστη σας. Από το
αναδυόμενο μενού επιλέγεται «προφίλ».
το επόμενο βήμα εμφανίζεται η γενική διαχείριση του προφίλ σας.
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Για να επεξεργαστείτε το προφίλ σας, επιλέγεται το «Επεξεργασία προφίλ»

Ημερολόγιο
το ημερολόγιο οι χρήστες τοποθετούν ανακοινώσεις γεγονότων ανάλογα με τα δικαιώματα
χρήσης τα οποία έχουν. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ανακοινώσει γεγονότα τα
οποία είναι ορατά σε όλους τους χρήστες και σε όλα τα μαθήματα.

15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

Οι καθηγητές ανακοινώνουν γεγονότα που είναι ορατά στα μέλη του μαθήματος, το οποίο
διδάσκουν καθώς και σε ομάδες που ο ίδιος καθορίζει.
Οι μαθητές τέλος μπορούν να αξιοποιούν το ημερολόγιο ως μέσο υπενθύμισης των
υποχρεώσεών τους ως προς τα μαθήματά τους.
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται σε ημερολογιακές υποχρεώσεις
(π.χ.συμμετοχή σε εικονική τάξη, καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών και
υποβολής τεστ ) ενσωματώνονται αυτόματα στο ημερολόγιο, όπως και στη σελίδα
«Η Αρχική μου»

«Επισκόπηση μαθημάτων»

«Χρονοδιάγραμμα».

Για να προσθέσετε ένα νέο γεγονός κάνετε κλικ στο κουμπί «Νέο γεγονός» (επάνω δεξιά). τη
νέα οθόνη του συστήματος πληκτρολογείτε το όνομα του γεγονότος και στη συνέχεια μία
σύντομη, κατατοπιστική περιγραφή.
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Ορίζετε ημερομηνία και ώρα που το γεγονός θα λάβει χώρα, τη διάρκειά του, καθώς και αν
επιθυμείτε την επανάληψή του. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις κάνετε κλικ στο κουμπί
«Αποθήκευση».
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Μηνύματα
Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχετε τη δυνατότητα να στείλετε προσωπικά
μηνύματα σε άλλους χρήστες είτε πρόκειται για εισηγητές είτε πρόκειται για άλλους
καταρτιζόμενους.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας στο δεξιό άνω σημείο της οθόνης, το βέλος δίπλα
στο όνομα χρήστη σας.
Από το αναδυόμενο μενού επιλέγετε «Όλα τα μηνύματα».

τη σελίδα των μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε από το αριστερό μενού μία από τις
διαθέσιμες λίστες για να δείτε παλαιότερα μηνύματα.
Εάν γνωρίζετε το όνομα του χρήστη στον οποίο θέλετε να αποστείλετε μήνυμα μπορείτε να το
πληκτρολογήσετε στο πεδίο σχετικό πεδίο.
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ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΑΣΑΡΣΙΗ

Είσοδος στο σύστημα

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύγχρονου e-learning (μέσω τηλεδιάσκεψης) έχουν το
χαρακτηριστικό εικονίδιο.
Για να συμμετέχετε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνετε κλικ πάνω
στο τίτλο της.

19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

την συνέχεια από την οθόνη που θα εμφανιστεί, επιλέγετε το «υμμετοχή στη σύνοδο»
Μόλις μεταβείτε επιτυχώς στο σύστημα τηλεδιάσκεψης, θα εμφανιστεί το παρακάτω
παράθυρο διαλόγου.
Για να συμμετέχετε με δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας, πατάτε το κουμπί «Μικρόφωνο». Αν
δεν διαθέτετε μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί «Ακούστε μόνο».

το σχετικό παράθυρο διαλόγου ασφαλείας για το πρόσθετο του Flash Player πατάτε το
κουμπί ΟΚ για να επιτρέψετε τη χρήση των συσκευών ήχου και της κάμεράς σας μέσα στην
εικονική αίθουσα.
το επόμενο παράθυρο διαλόγου κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους για τον ήχο.
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Επιλέγετε το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιείτε και ρυθμίζετε την ένταση (Κέρδος)



Αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου: Ακούτε ένα δοκιμαστικό μήνυμα



Πατώντας το κουμπί Ναι ολοκληρώνετε τον Οδηγό Ήχου και εισέρχεστε στην εικονική τάξη
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Περιβάλλον συστήματος
1. Λίστα συμμετεχόντων
2. Εικόνα προβολής κάμερας ομιλούντα
3. Χώρος προβολής περιεχομένου παρουσίασης
4. Επικοινωνία με γραπτό κείμενο (Text Chat)
5. Εργαλεία ελέγχου ήχου και κάμερας

Επικοινωνία και συνεργασία

Αίτημα ομιλίας («Σηκώνω χέρι») και κατάσταση διάθεσης
Από τη στιγμή, που θα ξεκινήσει ο εισηγητής (παρουσιαστής) την παρουσίαση, όλα τα
μικρόφωνα των συμμετεχόντων μπαίνουν σε κατάσταση «ε σίγαση». Για να ζητήσετε το λόγο
πατάτε στο κουμπί με το προσωπάκι στο αριστερό μέρος της λίστας χρηστών και στην
συνέχεια το κουμπί με το χεράκι με ένδειξη «Κατάσταση σήκωμα χεριού». Αμέσως εμφανίζεται
το αντίστοιχο εικονίδιο δίπλα στο όνομά σας.
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Μόλις ο παρουσιαστής σας δώσει το λόγο, θα ενεργοποιηθεί το μικρόφωνό σας. Μιλώντας
στο μικρόφωνο ακούγεστε σε όλη την εικονική αίθουσα.
Επίσης μπορείτε να δηλώσετε την διάθεση σας σχετικά με όσα ακούτε εκείνη την ώρα στο
μάθημα. Αυτό γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως το να «σηκώσετε το χέρι σας», απλά αντί για
το κουμπί με το χεράκι, επιλέγετε από την υπόλοιπη λίστα την διάθεση που σας
αντιπροσωπεύει καλύτερα εκείνη την στιγμή.
Επικοινωνία με γραπτό κείμενο («Text chat»)
Σο σύστημα τηλεδιάσκεψης σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μέσω γραπτού
κειμένου (text chat). Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι πολύ χρήσιμος σε περιπτώσεις που:


δεν θέλετε να διακόψετε τη ροή της παρουσίασης και απλά να ενημερώσετε για κάτι
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες



δεν διαθέτετε μικρόφωνο



θέλετε να επικοινωνήσετε ιδιωτικά με κάποιον συμμετέχοντα

Για να στείλετε γραπτό μήνυμα, που μπορούν να το διαβάσουν όλοι (Δημόσια επικοινωνία),
στο panel υζήτηση επιλέγετε την καρτέλα Όλα, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας στο κάτω
πλαίσιο και πατάτε το κουμπί Αποστολή.
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Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε έναν μόνο συμμετέχοντα, στο panel υζήτηση επιλέγετε την
καρτέλα Επιλογές και στη συνέχεια επιλέγετε το συνομιλητή σας.

Αποχώρηση από την εικονική αίθουσα
Για να αποχωρήσετε από την εικονική αίθουσα, πατάτε το κουμπί Αποσύνδεση στο πάνω δεξί
μέρος της οθόνης.
το παράθυρο διαλόγου πατάτε το κουμπί Ναι για να επιβεβαιώσετε την επιθυμία σας να
αποχωρήσετε.
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