
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENDELOS 

Μπαίνουμε στην διεύθυνση http://delos.uth.gr/opendelos . Εισάγετε το email 

και τον κωδικό. ( Εικόνα 1 )  

Εικόνα 1 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1. Κάνετε κλικ στο «Ίδρυμα» και μετά στο «Προσωπικό» για να εισάγετε τα στοιχεία 

του διδάσκοντα. Όπως παρατηρείτε έχετε πρόσβαση μόνο στην τροποποίηση 

προσωπικού και μαθήματος. (Εικόνα 2) 

 

Εικόνα 2 
 

 

  

http://delos.uth.gr/opendelos


2. Μπορείτε να δείτε ότι το πανεπιστήμιο, η σχολή και το τμήμα είναι ήδη 

προεπιλεγμένα. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Νέα Εγγραφή» ( Εικόνα 3) 

 

 Εικόνα 3 
 

 

3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του διδάσκοντα. Τα πεδία  με τον αστερίσκο ( κόκκινο 

πλαίσιο στην εικόνα 4 ) είναι υποχρεωτικά.  Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 

«Αποθήκευση» για απλή αποθήκευση ή το κουμπί  «& αντιστοίχιση Μαθημάτων» 

για αποθήκευση και αντιστοίχιση μαθήματος με τον διδάσκοντα που 

δημιουργήσατε.  Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχετε ήδη δημιουργήσει 

κάποιο μάθημα του διδάσκοντα πριν. Πατήστε «Αποθήκευση». ( Εικόνα 4)  

 

Εικόνα 4 
 

 

  



4. Μπορείτε πάντα να τσεκάρετε τα στοιχεία πατώντας στο κουμπί που βρίσκεται στο 

κόκκινο πλαίσιο της εικόνας 5. Θα σας εμφανιστεί η εικόνα 6 όπου βλέπετε όλα τα 

στοιχεία που συμπληρώσατε και  τους κωδικούς που συμπληρώθηκαν από το 

σύστημα, σε περίπτωση που δεν το κάνατε εσείς. Μπορείτε πάντα να διαγράψετε ή 

να  διορθώσετε τα πεδία όπου έχετε πρόσβαση.  

Εικόνα 5 
 

 

Εικόνα 6 
 

 

  



ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
1. Κάνετε κλικ στο «Μάθημα» και μετά στο «Εγγραφή». (Εικόνα 7) 

 

Εικόνα 7 
 

 

2. Συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά με αστερίσκο πεδία και τους κωδικούς 

μαθήματος της γραμματείας και της πλατφόρμας eclass  (κόκκινο πλαίσιο). Μετά 

κάνετε κλικ στο «& αντιστοίχιση προσωπικού» επειδή τώρα έχετε  ήδη 

δημιουργήσει διδάσκοντα και έχετε την δυνατότητα αντιστοίχισης  

μαθήματος.(Εικόνα 8 ).  

 

Εικόνα 8 
 

 

  



3. Από το «dropdown menu» επιλέγετε τον διδάσκοντα, κάνετε κλικ στο «Αντιστοίχιση 

στο Μάθημα». ( Εικόνα 9 )  

Εικόνα 9 

 

4. Μετά την επιτυχή αποθήκευση πατάτε “Close” (Εικόνα 10). Για τροποποίηση κάνετε 

κλικ στο κουμπί που βλέπετε στην εικόνα 11. Εικόνες 10-11 

 

 



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
1. Κάνετε κλικ στο «περιεχόμενο» και μετά στο «προσθήκη».  

 

Εικόνα 12 
 

 

2. Ξεκινώντας την προσθήκη του βίντεο πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του 

διδάσκοντα. Κάνετε κλικ στο «Διδάσκων» και μετά στα κουμπιά  που βλέπετε στις εικόνες 

14 και 15.  

 

Εικόνα 13 
 

 

  



Εικόνα 14 

 

 

Μπορείτε πάντα να ακυρώσετε κάτι πατώντας τα κόκκινα κουμπιά «σκουπίδια». 

Εικόνα 15 

 

 

 



3. Συνεχίζετε με την ανάθεση του μαθήματος επιλέγοντας  μάθημα από το «dropdown menu» 

και πατώντας «Ανάθεση Μαθήματος» και μετά «OK». Για οποιαδήποτε διόρθωση μπορείτε 

όπως και στο «Διδάσκων» να πατήσετε τα αντίστοιχα κουμπιά. (Εικόνες 16-17) 

 

Εικόνα 16 
 

 

 

Εικόνα 17 
 

 

  



4. Αυτόματα το σύστημα σας μεταφέρει στον ορισμό διάλεξης. Γράφετε τίτλο, λέξεις κλειδιά, 

σύντομη  περιγραφή, σειρά, θεματική περιοχή και άδεια χρήσης. Προσοχή! Σε περίπτωση 

που δεν είστε σίγουροι επιλέξτε το τελευταίο «Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια-

Διανομή».  Αφήστε κλικαρισμένο το «Αναπαραγωγή Ενημερωτικού Βίντεο» για να 

εμφανίζεται σε κάθε βίντεο σας στην αρχή το λογότυπο των «Ανοικτών Μαθημάτων» . 

(Εικόνες 18-19) 

Εικόνα 18 
 

 

 

Εικόνα 19 
 

 

 

Προσοχή! Για την μόνιμη  αποθήκευση όλων των στοιχείων που προσθέσατε και πριν την προσθήκη 

του βίντεο μπορείτε να μπείτε σε μία από τις 3 πρώτες σελίδες  «Διδάσκων», «Μάθημα», 

«Διάλεξη» και να πατήσετε Αποθήκευση.   

  



5. Στην σελίδα «Πολυμέσα» κάνετε κλικ στο «Επιλογή» επιλέγετε το βίντεο και μετά πατάτε 

«Μεταφόρτωση».  Περιμένετε λίγο για να φορτώσει το αρχείο  σας. (Εικόνες 20-21) 

 

Εικόνα 20 
 

 

6. Στην σελίδα εμφανίζεται το βίντεο. Μπορείτε να το δείτε,  να το διαγράψετε ή να το 

επεξεργαστείτε ώστε να «κόψετε» κάποια ανεπιθύμητα κομμάτια του χωρίς ωστόσο να τα 

κόψετε στην πραγματικότητα. Δηλαδή στην επεξεργασία ότι κάνετε είναι καθαρά εικονικό 

και δεν αλλοιώνει σε καμία περίπτωση το αρχείο που ανεβάσατε. Είναι μόνο για τους 

χρήστες που θα το βλέπουν. Πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία» ανοίγει νέα καρτέλα στον 

φυλλομετρητή (browser) προκειμένου να επεξεργαστείτε το αρχείο που μεταφορτώσατε. 

(Εικόνα 21) 

 

Εικόνα 21 
 

 

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε κάποια παραδείγματα επεξεργασίας βίντεο.   

  



Παραδείγματα επεξεργασίας βίντεο 
 

Μπορείτε να κόψετε κομμάτια του βίντεο πατώντας  τα δυο κουμπιά  «Cut Inputs»  begin & 

end και μεταφέροντας τον δρομέα και πατώντας στην αρχή το κουμπί «Cut Inputs» begin 

και μετά μεταφέρετε τον δρομέα  στο σημείο που θέλετε και πατάτε το end. Αν κάτι δεν σας 

αρέσει πατώντας το «X» στο πεδίο «Selection of Cuts» μπορείτε να αφαιρέσετε το «Cut» 

που κάνατε. Τα ιδιά ισχύουν και για το «Trim», με την διαφορά ότι κάνετε «Trim» στην 

αρχή και στον τέλος του βίντεο. Όταν τελειώσετε πατήστε SAVE. ( Εικόνα 22 ) 

 

Εικόνα 22 
 

 

 

Τώρα μπορείτε να κλείσετε την καρτέλα επεξεργασίας και να επανέλθετε στην 

προηγούμενη σελίδα για να συνεχίσετε με την προσθήκη αρχείων pdf , ppt ή pptx  και τον 

συγχρονισμό τους με το βίντεο.  Αν επιθυμείτε να δείτε τις αλλαγές που κάνατε πατήστε 

στο κουμπί «Αναπαραγωγή» . 

  



Προσθήκη/Συγχρονισμός  Διαφανειών  με Βίντεο 
 

Κάνετε κλικ στην «Παρουσίαση» διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες από κάτω.  

 

Εικόνα 23 
 

 

 

Μπορείτε πάντα να διαγράψετε κάποια διαφάνεια πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Για τον 

συγχρονισμό τους με το βίντεο κάνετε κλικ στο «Συγχρονισμός».  Πατώντας το κουμπί 

«Συγχρονισμός» ανοίγει νέα καρτέλα στον φυλλομετρητή (browser) προκειμένου να κάνετε την 

διαδικασία συγχρονισμού  μεταξύ παρουσίασης και βίντεο. ( Εικόνα 24) 

 

Εικόνα 24 
 

 

  



Για την αντιστοίχιση των διαφανειών μεταφέρετε τον δρομέα στον χρονικό σημείο που επιθυμείτε 

κάνετε κλικ στην αντίστοιχη διαφάνεια και πατάτε τον κουμπί «SYNC» . Η ίδια διαδικασία 

ακολουθείται για όλες τις αντιστοιχήσεις.  Στο τέλος πατάτε «SAVE». Μπορείτε να διαγράψετε 

οτιδήποτε έχετε κάνει πατώντας στα «X» στο ιστορικό ενεργειών σας που βρίσκεται στο «Marker 

list». Τώρα μπορείτε να κλείσετε την καρτέλα συγχρονισμού  και να επανέλθετε στην προηγούμενη 

σελίδα. ( Εικόνα 25) 

Εικόνα 25 

 

 

Δημοσίευση Βίντεο 

Αφού κάνατε τα παραπάνω μπορείτε να δημοσιεύσετε το βίντεο πατώντας πρώτα στο κουμπί 

«δημοσίευση» και μετά πατώντας σε μια  εκ των τριών σελίδων «Διδάσκων», «Μάθημα», 

«Διάλεξη» που βρίσκονται σαν επιλογές στο μενού και κάνοντας κλικ στο «Αποθήκευση» στο κάτω 

μέρος της σελίδας.  

Μετά το τέλος της όλης επεξεργασίας, το πολυμεσικό υλικό δεν είναι δημόσια διαθέσιμο.  Πατήστε 

το κουμπί «Publish» στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας. Στη συνέχεια πατήστε «Αποθήκευση».( 

Εικόνα 26 ) 

Εικόνα 26 

 



Η ένδειξη αλλάζει και πάνω δεξιά αναγράφει «Δημόσιο». ( Εικόνα 27) 

Εικόνα 27 
 

 

 

Αναζήτηση Συνδέσμου (url) του πολυμεσικού υλικού  που βάλατε 

στην πλατφόρμα. 
Διαδρομή: Περιεχόμενο-> Διαχείρηση ( Εικόνα 28) 

 

Εικόνα 28 

 

  



Στην παρακάτω σελίδα θα δείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε όλο το υλικό που έχετε επεξεργαστεί 

ως τώρα. Για την αναζήτηση του συνδέσμου του βίντεο κάνετε κλικ στον τίτλο του μαθήματος. 

(Εικόνα 29) 

Εικόνα 29 

 

 

Στην σελίδα που εμφανίζεται πατήστε στο «Play».  

 

Εικόνα 30 

 

  



Μπορείτε να δείτε την σελίδα του βίντεο. Κάνετε αντιγραφή τον σύνδεσμο – url  του βίντεο που 

είναι της μορφής  

( http://delos.uth.gr/opendelos/player?rid=5c76f213 ) όπως βλέπετε στην εικόνα 31. 

Τον σύνδεσμο αυτόν μπορείτε να τον εισάγετε στην καρτέλα «Πολυμέσα» του αντίστοιχου 

μαθήματος στην πλατφόρμα eclass. 

Εικόνα 31 

 

http://delos.uth.gr/opendelos/player?rid=5c76f213

