
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Όταν εισερχόμαστε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα Open eClass ή κάθε φορά που πατάμε στον 

σύνδεσμο Χαρτοφυλάκιο, βλέπουμε την παρακάτω οθόνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριστερά στην οθόνη  βλέπουμε ότι έχουμε διαθέσιμα 3 μενού (Ενεργά εργαλεία, Ανενεργά 

εργαλεία και Διαχείριση μαθήματος), κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει σχετικές εντολές. Κάτω 

από το μενού Ενεργά εργαλεία, βλέπουμε τα εργαλεία που είναι ενεργά εξ’ ορισμού, από τη στιγμή 

δηλαδή που δημιουργήσαμε το μάθημα (Ανακοινώσεις, Έγγραφα, Ημερολόγιο κλπ). Αντίστοιχα, αν 

πατήσουμε στο μενού Ανενεργά εργαλεία θα εμφανιστούν όλα τα εργαλεία που δεν έχουμε 

ενεργοποιήσει ακόμα. 

Για να κάνουμε ένα εργαλείο ενεργό και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουν δύο 

τρόποι: α) Μεμονωμένα (ξεχωριστά) για κάθε ένα εργαλείο και β) Μαζικά (για ένα ή περισσότερα 

εργαλεία). Θα δούμε και τους δύο τρόπους για τα εργαλεία που μας ενδιαφέρουν. 

Α’ Τρόπος - Ξεχωριστά για κάθε εργαλείο 

1. Για να εμφανίσουμε τα ανενεργά εργαλεία, ανοίγουμε το αντίστοιχο μενού Ανενεργά εργαλεία 

πατώντας πάνω σ’ αυτό. 

2. Πατάμε στο ανενεργό εργαλείο που μας ενδιαφέρει (στο παράδειγμά μας το Εργασίες)   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Στη νέα οθόνη που ανοίγει πατάμε στο εικονίδιο ενεργοποίησης (αυτό με το τικ)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από λίγο το εργαλείο Εργασίες θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί αυτόματα στα μενού 

Ενεργά εργαλεία . Προσέξτε επίσης ότι δίπλα στο όνομά του, το εικονίδιο άλλαξε σε – για να 

σημαίνει την απενεργοποίηση (αν θελήσουμε στο μέλλον να τις απενεργοποιήσουμε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Β΄ Τρόπος – Μαζικά 

1. Πατάμε στο μενού Διαχείριση μαθήματος και από την πτυσσόμενη λίστα εντολών που ανοίγει, 

επιλέγουμε το Εργαλεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Στην οθόνη που ανοίγει βλέπουμε δύο στήλες όπου στην αριστερή φαίνονται τα ανενεργά 

εργαλεία και στη δεξιά τα ενεργά. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια εργαλεία θέλουμε (από 

οποιαδήποτε στήλη)  και να τα μετακινήσουμε στην αντίθετη στήλη, αλλάζοντας τους κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κατάσταση (τα ανενεργά γίνονται ενεργά και το αντίθετο). Για τη 

μετακίνηση των εργαλείων από τη μία στήλη στην άλλη, πατάμε τα αντίστοιχα βελάκια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος των επιλογών μας πατάμε στο πλήκτρο Υποβολή  

Τα εργαλεία που θα επιλέξουμε να ενεργοποιήσουμε θα εμφανιστούν αυτόματα στο μενού 

Ενεργά εργαλεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Αξίζει εδώ να προσέξουμε,  το πλήκτρο Προσθήκη εξωτερικού συνδέσμου που φαίνεται κάτω 

δεξιά στην προηγούμενη οθόνη. Αυτό το πλήκτρο μας δίνει μία πολύ σημαντική δυνατότητα 

και συγκεκριμένα τη δυνατότητα προσπέλασης σε μια ιστοσελίδα που θα καθορίσουμε.  

Πατώντας λοιπόν το 

προαναφερόμενο πλήκτρο 

ανοίγει  η διπλανή οθόνη. Στο 

πλαίσιο Σύνδεσμος γράφουμε το 

URL της ιστοσελίδας που θέλουμε 

και στο πλαίσιο Όνομα συνδέσμου 

όποιο όνομα επιθυμούμε για τον 

σύνδεσμο. Στο τέλος πατάμε στο 

πλήκτρο Προσθήκη και 

επιστρέφουμε στην προηγούμενη 

οθόνη με τις στήλες των 

ανενεργών και ενεργών 

εργαλείων (θυμίζουμε ότι σε 

αυτήν την οθόνη δεν ξεχνάμε να 

πατήσουμε Υποβολή για να ισχύσει η οποιαδήποτε αλλαγή στα εργαλεία αλλά και στην 

προσθήκη κάποιου συνδέσμου που ενδεχομένως βάλαμε). Το εργαλείο του εξωτερικού 

συνδέσμου είναι πολύ χρήσιμο για όσους θέλουν να κάνουν τηλεδιάσκεψη (Zoom, Webex, 

Skype κλπ) 

Οι τυχόν εξωτερικοί σύνδεσμοι που θα προσθέσουμε κατά τον προηγούμενο τρόπο, θα 

εμφανίζονται σε ένα καινούργιο μενού Εξωτερικοί Σύνδεσμοι που θα δημιουργηθεί αυτόματα 

στην οθόνη του μαθήματος. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται αυτό το μενού με τους δύο 

εξωτερικούς συνδέσμους που δημιουργήσαμε για το παράδειγμα μας (ο πρώτος 

προσπελαύνει την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ και ο άλλος παρέχει πρόσβαση στην αίθουσα του 

Webex που δημιούργησα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώνουμε ότι το βήμα 3 (Προσθήκη εξωτερικού συνδέσμου) είναι προαιρετικό και δεν 

επηρεάζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εργαλείων που θα επιλέξουμε σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο βήμα 2 του μαζικού τρόπου ενεργοποίησης εργαλείων. 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αφού ενεργοποιήσουμε το εργαλείο Εργασίες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε εργασίες (ατομικές ή ομαδικές) τις οποίες μπορούμε να απευθύνουμε σε όλους ή σε 

συγκεκριμένους  καταρτιζόμενους (ακόμα και σε έναν μόνο). 

Σημειώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ομαδικής εργασίας είναι να έχουμε 

δημιουργήσει από πριν, Ομάδες χρηστών, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο (εξ’ ορισμού είναι 

ανενεργό και αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε). 

Για να δημιουργήσουμε μία νέα εργασία, εργαζόμαστε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

1. Στην αρχική οθόνη του 

μαθήματος πατάμε στο μενού  

Ενεργά εργαλεία (αν δεν είναι 

ήδη επιλεγμένο) και στη 

συνέχεια  επιλέγουμε την 

εντολή Εργασίες  

 

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται, βλέπουμε τις εργασίες που έχουμε ήδη δημιουργήσει  (στο 

παράδειγμα που δίνουμε στην παρακάτω οθόνη δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει καμία 

εργασία). Πατάμε στο πλήκτρο Δημιουργία Εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Στην επόμενη οθόνη θα δημιουργήσουμε την εργασία μας: 

a. Στο πεδίο Τίτλος δίνουμε τον τίτλο της εργασίας (για την πρόοδο γράψτε Πρόοδος ή 

Εργασία προόδου) 

b. Στο πεδίο Περιγραφή δίνουμε την εκφώνηση της εργασίας (π.χ. Να περιγράψετε …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Πατάμε το πλήκτρο Περισσότερες επιλογές και η οθόνη θα επεκταθεί όπως φαίνεται 

παρακάτω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Στην πάνω οθόνη (όπως άνοιξε αφού πατήσαμε στο πλήκτρο Περισσότερες επιλογές) 

πρέπει να κάνουμε ορισμένες βασικές επιλογές για την εργασία που δημιουργούμε: 

 Αρχείο: Εδώ μπορούμε να ενσωματώσουμε κάποιο αρχείο το οποίο είναι 

βοηθητικό ή επεξηγηματικό της εργασίας (π.χ. ένα σχέδιο το οποίο θέλουμε να 

κάνουν οι καταρτιζόμενοι ή ένα κείμενο στο οποίο θέλουμε να εντοπίσουν 

κάποια γραμματικά λάθη κλπ) 



 Τύπος Υποβολής: Καθορίζουμε αν οι καταρτιζόμενοι θα ανεβάσουν κάποιο 

αρχείο (Word, Power Point, Pdf κλπ)  ή αν θα γράψουν ένα on line κείμενο 

(απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή τους). Για την εργασία προόδου και τις 

τελικές εξετάσεις, πρέπει να γίνει ανάρτηση αρχείου οπότε αφήστε την 

επιλογή Αρχείο 

 Προθεσμία υποβολής: Καθορίζουμε την ημερομηνία πέρα από την οποία δεν 

θα είναι δυνατή η υποβολή της εργασίας.  Για να ορίσουμε μία ημερομηνία, 

πρώτα βάζουμε τικ στο Check Box (βλ. την πάνω εικόνα) και στη συνέχεια 

πατάμε στο διπλανό πεδίο όπου ανοίγει ένα ημερολόγιο από το οποίο θα 

καθορίσουμε ημερομηνία και ώρα. 

Για τις εξετάσεις προόδου καθορίστε μια ημερομηνία εντός της 

εβδομάδας 1/6  - 5/6 και σύμφωνα με την ημέρα της εβδομάδας που 

διδάσκετε το μάθημα σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του 

ΔΙΕΚ.  

Ορίζοντας προθεσμία υποβολής θα εμφανιστεί από κάτω ένα Check Box και θα 

αναγράφει Ενεργοποίηση εκπρόθεσμης υποβολής. Αν δεν το τσεκάρουμε, οι 

καταρτιζόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη εργασία. Αν το 

τσεκάρουμε τους δίνουμε το δικαίωμα για εκπρόθεσμη υποβολή. (Αυτό το 

κάνουμε για να επιβάλλουμε ενδεχομένως μία «ποινή» στον καταρτιζόμενο 

που υπέβαλλε εκπρόθεσμα, χωρίς όμως να μηδενιστεί). 

 Τύπος Εργασίας: Καθορίζουμε αν η εργασία θα είναι ατομική ή ομαδική 

(θυμίζουμε ότι προϋπόθεση για ομαδική εργασία είναι να έχουμε δημιουργήσει 

από πριν, ομάδες χρηστών από το αντίστοιχο εργαλείο) 

 Ανάθεση σε: Εδώ καθορίζουμε αν η εργασία θα απευθύνεται σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους ή σε συγκεκριμένους. 

Αν στον Τύπο Εργασίας είχαμε επιλέξει Ατομική εργασία, θα εμφανίζονται δύο 

επιλογές: Σε όλους τους εκπαιδευόμενους  και Συγκεκριμένους  

εκπαιδευόμενους. Τσεκάροντας τη δεύτερη επιλογή, η οθόνη θα επεκταθεί 

εμφανίζοντας δύο στήλες.  Η αριστερή θα περιλαμβάνει  τα ονόματα όλων των 

εκπαιδευόμενων και η δεξιά αυτούς στους οποίους θέλουμε να αναθέσουμε 

την εργασία. Μετακινούμε ανάλογα με τα αντίστοιχα βελάκια. 

Αν στον Τύπο Εργασίας είχαμε επιλέξει Ομαδική εργασία, θα εμφανίζονται δύο 

επιλογές: Σε όλες τις Ομάδες Χρηστών και Συγκεκριμένες Ομάδες Χρηστών. 

Τσεκάροντας τη δεύτερη επιλογή, η οθόνη θα επεκταθεί εμφανίζοντας δύο 

στήλες.  Η αριστερή θα όλες τις ομάδες χρηστών και η δεξιά αυτές τις ομάδες 

στις οποίες θέλουμε να αναθέσουμε την εργασία. Μετακινούμε ανάλογα με τα 

αντίστοιχα βελάκια. 

4. Ολοκληρώνουμε τη δημιουργία της εργασίας πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση  

5. Παρατηρούμε, ότι 

στην οθόνη των 

εργασιών όπου 

επιστρέφουμε, 

εμφανίζεται η 

εργασία που μόλις 

δημιουργήσαμε   



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Το βαθμολόγιο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να καταχωρήσουμε τη 

βαθμολογία σε μία δραστηριότητα, άσκηση, εργασία ή συνδυασμό αυτών. Στην περίπτωσή μας και 

για την καταχώρηση της βαθμολογίας προόδου, θα πρέπει να: 

i) Να δημιουργήσουμε ένα  βαθμολόγιο 

ii) Να το συνδέσουμε με την εργασία προόδου που δημιουργήσαμε πριν. 

Για τον σκοπό αυτόν, εργαζόμαστε ως εξής: 

Α’ Φάση - Δημιουργία Βαθμολογίου 

 

 

 

 

 

 

1. Στην αρχική οθόνη του 

μαθήματος πατάμε στο μενού  

Ενεργά εργαλεία (αν δεν είναι 

ήδη επιλεγμένο) και στη 

συνέχεια  επιλέγουμε την εντολή 

Βαθμολόγιο  

 

 

 

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται, βλέπουμε τα βαθμολόγια  που έχουμε ήδη δημιουργήσει  (στο 

παράδειγμα που δίνουμε στην παρακάτω οθόνη δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει κανένα). 

Πατάμε στο πλήκτρο + Νέο Βαθμολόγιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Στην  επόμενη οθόνη δίνουμε τα 

στοιχεία του βαθμολογίου: 

Τίτλος:  αφορά τον τίτλο με τον 

οποίο θα εμφανίζεται το 

βαθμολόγιο (δώστε Πρόοδος) 

Έναρξη:  η ημερομηνία έναρξης 

του βαθμολογίου 

Λήξη:  η ημερομηνία λήξης  του 

βαθμολογίου 

Κλίμακα βαθμολογίου: η 

βαθμολογική κλίμακα (στην 

περίπτωσή μας επιλέγουμε από 

την αναπτυσσόμενη λίστα την 

κλίμακα 0-10) 

 

4. Πατάμε Αποθήκευση 

 

5. Στην οθόνη των 

ερωτηματολογίων 

όπου 

επιστρέφουμε, 

παρατηρούμε ότι 

εμφανίζεται το 

βαθμολόγιο που 

μόλις 

δημιουργήσαμε. Αν 

πατήσουμε πάνω 

σ’ αυτό θα 

μπορέσουμε να το 

συνδέσουμε με 

δραστηριότητες και καταρτιζόμενους , όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 

Β’ Φάση - Σύνδεση Βαθμολογίουμε συμμετέχοντες και δραστηριότητες 

Όπως ήδη αναφέραμε, μετά τη δημιουργία του βαθμολογίου, πρέπει να το συνδέσουμε με 

συγκεκριμένους καταρτιζόμενους και συγκεκριμένες δραστηριότητες. (Σημ. στη δική σας 

περίπτωση θα το συνδέσετε με όλους τους εκπαιδευόμενους του μαθήματός σας αφού δεν 

γνωρίζετε πόσοι έχουν ανεπαρκή φοίτηση και θα το συνδέσετε επίσης με την εργασία προόδου 

που θα έχετε ήδη δημιουργήσει όπως δείξαμε παραπάνω). 

 

 

 



6. Αφού πατήσουμε στο όνομα του βαθμολογίου που δημιουργήσαμε στα προηγούμενα βήματα, 

εμφανίζεται η επόμενη οθόνη. 

Βλέπουμε ότι ακόμα δεν υπάρχουν ούτε εκπαιδευόμενοι που να συμμετέχουν στο βαθμολόγιο 

ούτε δραστηριότητες που να συνδέονται μ’ αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατάμε στο πλήκτρο +Προσθήκη  και από την αναδιπλούμενη λίστα επιλέγουμε Εργασία 

7. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, βλέπουμε όλες τις εργασίες που έχουμε δημιουργήσει και 

μπορούμε να επιλέξουμε αυτές που θα διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία του 

βαθμολογίου (στην περίπτωσή μας μόνο την Εργασία Προόδου).  

Πατάμε λοιπόν το πλήκτρο + δεξιά από την Εργασία Προόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη και παρατηρούμε ότι τώρα η Εργασία Προόδου 

εμφανίζεται στις Δραστηριότητες του Βαθμολογίου με ποσοστό συμμετοχής 100% (αυτό 

μπορεί ν’ αλλάξει αν επεξεργαστούμε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατώντας στο 

εικονίδιο δεξιά αλλά αυτό δεν θα μας απασχολήσει τώρα αφού το βαθμολόγιό μας θέλουμε να 

εξαρτάται αποκλειστικά από την εργασία προόδου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Για να προσθέσουμε συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους πατάμε στον σύνδεσμο εδώ (αν είχαμε 

ήδη κάποιους εκπαιδευόμενους θα πατούσαμε στο πλήκτρο Εκπαιδευόμενοι και στη νέα 

οθόνη που θα μας εμφάνιζε τους συμμετέχοντες χρήστες  θα πατούσαμε σε έναν αντίστοιχο 

σύνδεσμο εδώ). 

10. Στην οθόνη που θα ανοίξει, 

επιλέγουμε τους χρήστες ή 

ομάδες χρηστών που θα 

συμμετέχουν (στην περίπτωσή 

μας αφήνουμε το Όλοι) καθώς 

και τις ημερομηνίες συμμετοχής 

(και εδώ αφήνουμε αυτές που 

ήδη φαίνονται και είναι οι 

ημερομηνίες  του βαθμολογίου 

όταν το δημιουργήσαμε). 

Τελικά πατάμε το πλήκτρο 

Ενημέρωση 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένες φορές, εξαιτίας ενός σφάλματος στην πλατφόρμα (bug), ενδέχεται  να μην  

προστεθούν στη λίστα οι εκπαιδευόμενο, αν αφήσουμε την επιλογή Όλοι. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση η προσθήκη των εκπαιδευόμενων στο Βαθμολόγιο θα γίνει με την επιλογή 

συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι, οπότε θα ανοίξει μία περιοχή με δύο στήλες όπου η αριστερή θα 

περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευόμενους του μαθήματος και η δεξιά αυτούς που έχουν 

προστεθεί στο Βαθμολόγιο. Μετακινούμε ανάλογα με τα αντίστοιχα βελάκια και πατάμε 

Ενημέρωση 



11. Επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη του βαθμολογίου μας και παρατηρούμε τη λίστα με 

τους συμμετέχοντες χρήστες – εκπαιδευόμενους (στο παράδειγμά μας είναι μόνο ένας). Από 

αυτήν την οθόνη μπορούμε να καταχωρήσουμε και τους βαθμούς όποτε θελήσουμε, 

πατώντας το εικονίδιο δεξιά και επιλέγοντας από τη λίστα Καταχώρηση βαθμών 

 

  



ΧΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Για να καταχωρήσουμε βαθμολογίες στο βαθμολόγιο που δημιουργήσαμε (αυτό εσείς θα το 

κάνετε μετά τη διόρθωση των εργασιών προόδου), εργαζόμαστε ως εξής: 

 

 

 

1. Στην κεντρική οθόνη του 

μαθήματος, από το μενού 

Ενεργά εργαλεία επιλέγουμε 

την εντολή Βαθμολόγιο 

 

 

 

 

 

 

2. Η οθόνη που εμφανίζεται είναι η γνωστή μας οθόνη την οποία είδαμε όταν 

δημιουργήσαμε το Βαθμολόγιο για την πρόοδο, το οποίο είχαμε ονομάσει Πρόοδος και το 

βλέπουμε τώρα στη λίστα με τα Διαθέσιμα βαθμολόγια. 

Πατάμε πάνω στον σύνδεσμο Πρόοδος που υποδηλώνει το βαθμολόγιο προόδου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Στην επόμενη οθόνη βλέπουμε όλες τις δραστηριότητες, ασκήσεις , εργασίες που 

συμμετέχουν στο βαθμολόγιο Πρόοδος καθώς και το ποσοστό συμμετοχής. Στην 

περίπτωσή μας έχουμε μόνο την Εργασία Προόδου (με ποσοστό συμμετοχής 100%) όπως 

είχαμε δηλώσει όταν φτιάξαμε το Βαθμολόγιο. 

Πατάμε στο Εργασία Προόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Στην επόμενη οθόνη βλέπουμε όλους τους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους. Στο 

παράδειγμά μας βλέπετε μόνο έναν, αλλά εσείς πρέπει να βλέπετε όλους τους 

καταρτιζόμενους του τμήματος. (Αν δεν τους βλέπετε όλους, κάτι δεν έγινε σωστά στη 

δημιουργία του βαθμολογίου και πρέπει να τους προσθέσετε τώρα γυρνώντας στην 

προηγούμενη οθόνη και πατώντας στο πλήκτρο Εκπαιδευόμενοι όπως γνωρίζουμε). 

Για κάθε έναν καταρτιζόμενο πληκτρολογήστε το βαθμό του στο αντίστοιχο πεδίο Βαθμός 

Στο τέλος πατήστε στο πλήκτρο Καταχώρηση 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ  
Αφού ενεργοποιήσουμε το εργαλείο Παρουσιολόγιο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε διάφορα παρουσιολόγια τα οποία στη συνέχεια θα συνδέσουμε με κάποιες 
συγκεκριμένες Δραστηριότητες ή Εργασίες ή Ασκήσεις. Επομένως, πριν τη δημιουργία του 
Παρουσιολογίου απαιτείται η δημιουργία Εργασίας ή Άσκησης (αν πρόκειται για άλλη Δραστηριότητα 
μπορούμε να την ορίσουμε και αργότερα όπως θα δούμε) .  
Για να δημιουργήσουμε ένα νέο Παρουσιολόγιο, εργαζόμαστε ως εξής:  
1. Στην αρχική οθόνη του μαθήματος πατάμε στο μενού Ενεργά εργαλεία (αν δεν είναι ήδη 
επιλεγμένο) και στη συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Παρουσιολόγιο  
 
 

 
 
 
2. Στην οθόνη που εμφανίζεται, βλέπουμε τα παρουσιολόγια που έχουμε ήδη δημιουργήσει (στο 
παράδειγμα που δίνουμε στην παρακάτω οθόνη δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει κανένα). Πατάμε στο 
πλήκτρο + Νέο Παρουσιολόγιο  
 

 



3. Στην επόμενη οθόνη δίνουμε τα απαραίτητα στοιχεία του Παρουσιολογίου και συγκεκριμένα: 

Δημιουργία νέου παρουσιολογίου για το μάθημα (τίτλος): Εδώ μπορούμε να ορίσουμε έναν τίτλο με τον 

οποίο θα εμφανίζεται το Παρουσιολόγιο. Εσείς δώστε την ημερομηνία που αφορά το συγκεκριμένο 

μάθημα αν υλοποιούνταν δια ζώσης στο ΔΙΕΚ (π.χ 13/11/2020) 

Έναρξη: Εδώ βάζουμε την ημερομηνία και ώρα που ξεκινά η άσκηση ή η εργασία με την οποία θα 

συνδέσουμε το παρουσιολόγιο (εσείς βάλτε την ημερομηνία και ώρα του μαθήματος σύμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΙΕΚ) 

Τέλος: Εδώ βάζουμε την ημερομηνία και ώρα που τελειώνει η προθεσμία της άσκησης ή εργασίας με την 

οποία θα συνδέσουμε το παρουσιολόγιο (εσείς ορίστε την τελευταία ημέρα της εβδομάδας που αφορά το 

παρουσιολόγιο, δηλαδή Κυριακή 23:55 της εκάστοτε εβδομάδας ) 

Αριθμός υποχρεωτικών παρουσιών: Σε αυτό το πεδίο συμπληρώστε τον αριθμό ωρών του μαθήματος 

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ οι ώρες 

είναι 3) 

Αφού συμπληρώσουμε όλα τα πεδία σύμφωνα με τα παραπάνω πατάμε το πλήκτρο Αποθήκευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Στην επόμενη οθόνη πληροφορούμαστε ότι το παρουσιολόγιο δημιουργήθηκε. Επίσης, από αυτήν την 

οθόνη μπορούμε να επεξεργαστούμε το παρουσιολόγιο (τίτλο, έναρξη, τέλος, αριθμός απουσιών), να το 

διαγράψουμε, να το κρύψουμε ή να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφό του πατώντας το πλήκτρο δεξιά και 

επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή από την αναπτυσσόμενη λίστα  

      

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι από αυτήν την οθόνη θα συνδέσουμε το παρουσιολόγιο α) με εργασίες, 

ασκήσεις ή δραστηριότητες και β) με καταρτιζόμενους. Για να τα επιτύχουμε αυτά, πατάμε στον τίτλο- 

σύνδεσμο του παρουσιολογίου 

 

5. Στην οθόνη που ανοίγει πατάμε στην αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη και επιλέγουμε Δραστηριότητα, 

Εργασία ή Άσκηση. Στην περίπτωση που επιλέξουμε Δραστηριότητα, θα τη δημιουργήσουμε αυτήν τη 

στιγμή (πρόκειται δηλαδή για μία νέα δραστηριότητα). Στην περίπτωση που επιλέξουμε Εργασία (ή 

Άσκηση), θα εμφανιστούν οι Εργασίες (ή Ασκήσεις) που έχουμε ήδη δημιουργήσει πιο πριν και από όλες 

αυτές θα επιλέξουμε εκείνη που θέλουμε να συνδέσουμε με το Παρουσιολόγιο 

 



Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έχουμε ήδη δημιουργήσει μία Άσκηση με όνομα Άσκηση 1 και 

θέλουμε να τη συνδέσουμε με το Παρουσιολόγιο που επεξεργαζόμαστε. Όπως αναφέραμε πριν πατάμε 

Προσθήκη και επιλέγουμε Άσκηση. Στην  επόμενη οθόνη εμφανίζονται οι Ασκήσεις που έχουμε ήδη 

δημιουργήσει (στο παράδειγμα βλέπουμε μόνο την Άσκηση 1) και πατάμε στο πλήκτρο + της Άσκησης 1 (ή 

οποιασδήποτε άλλης θέλουμε να συνδέσουμε με το Προυσιολόγιο)  

 

6. Στην επόμενη οθόνη πληροφορούμαστε για την εισαγωγή της Άσκησης στο παρουσιολόγιο. 

Παρατηρήστε ότι εξ’ ορισμού ορίζεται αυτόματη καταχώρηση παρουσίας (σε όσοι καταρτιζόμενοι 

παραδώσουν την Άσκηση 1, θα καταχωρηθεί αυτόματα η παρουσία τους)  

Πατώντας στο πλήκτρο Εκπαιδευόμενοι μπορούμε να συνδέσουμε τους καταρτιζόμενους που θα 

συμμετέχουν στο παρουσιολόγιο (όπως ακριβώς και στο Βαθμολόγιο που είδαμε παραπάνω) 

 


