ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
1. Κάνετε κλικ πάνω στις «Βασικές Επιλογές» (Κάθετο αριστερό μενού) και εμφανίζονται
διάφορες επιλογές. Μια από αυτές είναι τα «Μαθήματα» (Εικόνα 1)

Εικόνα 1

2. Κάνετε κλικ πάνω στα «Μαθήματα» (Κάθετο αριστερό μενού) και στην σελίδα που
εμφανίζεται επιλέγετε το τμήμα της επιλογής σας π.χ. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών».
Προσοχή! Επειδή η πλατφόρμα «θυμάται» τις παλιότερες κινήσεις σας (σε περίπτωση που
έχετε ξαναμπεί στο παρελθόν) μπορείτε να τσεκάρετε πάντα σε ποια σελίδα είστε
κοιτώντας σε αυτό το μέρος στης σελίδας (PATH). (Εικόνα 2)

Εικόνα 2

3. Στην σελίδα που εμφανίζεται κάνετε κλικ στο μάθημα επιλογής σας (Εικόνες 3, 4)

Εικόνα 3

Εικόνα 4

4. Μετά σας εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 5). Προσθέτουμε μια θεματική ενότητα
συμπληρώνοντας απαραίτητα τον Τίτλο και κάποιο περιεχόμενο. Μην ξεχνάτε τις λέξεις
κλειδιά να τις αντιγράψετε και στο πλαίσιο λέξεις κλειδιά που βρίσκονται στα
μεταδεδομένα στο μενού θεματικές ενότητες. (Εικόνες 5-6)
5. Είναι επιθυμητό για την καλύτερη ανάγνωση των θεματικών ενοτήτων από τους χρήστες να
τοποθετούμε και τον αντίστοιχο σύνδεσμο βίντεο από το opendelos κάτω από κάθε
θεματική ενότητα, ή/και τα/ο αντίστοιχα/ο έγγραφα/ο. Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν οι
οδηγίες

Εικόνα 5

Εικόνα 6

6. Όταν ολοκληρώσετε την δημιουργία θεματικής ενότητας, και είστε στην κεντρική σελίδα
του μαθήματος ( Εικόνα 7) κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο της θεματικής ενότητας και
μπαίνετε ξανά μέσα στην επεξεργασία της θεματικής ενότητας.

Εικόνα 7

Προσθήκη Εγγράφου ανά Θεματική Ενότητα
1. Κάνετε κλικ στα γρανάζια όπως βλέπετε στην εικόνα 8 και πατήστε στο «Προσθήκη
εγγράφου». Σας πάει κατευθείαν στη σελίδα «Έγγραφα» όπου μπορείτε να κάνετε κλικ στο
έγγραφο που θέλετε (Εικόνα 9). Το αντίστοιχο έγγραφο μπήκε και μπορείτε αν επιθυμείτε
να το διορθώσετε ή να το διαγράψετε. (Εικόνα 10)

Εικόνα 8

Εικόνα 9

Εικόνα 10

Προσθήκη Βίντεο ανά Θεματική Ενότητα
1. Εισέρχεστε ξανά στην σελίδα επεξεργασίας της θεματικής ενότητας με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, όπως παραπάνω, κάνετε κλικ στα γρανάζια όπως βλέπετε στην εικόνα 11 και
πατήστε στο «Προσθήκη πολυμεσικού αρχείου». Σας πάει κατευθείαν στη σελίδα
«Πολυμέσα» όπου μπορείτε να κάνετε κλικ στο αρχείο που θέλετε (Εικόνα 12). Το
αντίστοιχο αρχείο μπήκε και μπορείτε αν επιθυμείτε να το διορθώσετε ή να το
διαγράψετε. (Εικόνα 13)

Εικόνα 11

Εικόνα 12

Εικόνα 13

