
Παραδείγματα και προτάσεις για διαχείριση 
μετα-δεδομένων πόρων διαλέξεων;



2. Εάν είστε μέλος ΔΕΠ πατήστε ‘Είσοδος μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας
Πιστοποίησης’ και εισάγετε τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
Αν είστε Διαχειριστής Περιεχομένου Τμήματος ή Προσωπικό Υποστήριξης
εισάγετε το email και το password.

Αρχικά βήματα.

1. Στην κεντρική σελίδα πατήστε ‘Είσοδος’.

3. Πατήστε ‘Περιεχόμενο’ και μετά 
‘Προσθήκη Διάλεξης Μαθήματος’.

2. Πατήστε ‘Επεξεργασία’ στον ενδιαφερόμενο πόρο

4. Πατήστε ‘Περιεχόμενο’.



Σε έναν πόρο οι βασικές πληροφορίες τις οποίες εστιάζει σε πρώτο επίπεδο ο χρήστης είναι 
ο Τίτλος και η Σειρά. Η διαμόρφωση των συγκεκριμένων πληροφοριών βοηθάει στην 
αναζήτηση, ταξινόμηση, διαχείριση και χρήση του υλικού.



Α. Παράδειγμα 1 
Εισαγωγής 
πληροφοριών 
Διάλεξης



Βήμα 1

Στον Τίτλο είναι σημαντικό να εμφανίζεται το όνομα του Μαθήματος. 

Παράδειγμα 1



Βήμα 2

Επίσης η ημερομηνία είναι χρήσιμη να εμφανίζεται στον Τίτλο, ώστε να είναι εμφανές σε 
ποια ημερομηνία πραγματοποιήθηκε η καταγραφή του μαθήματος.

Παράδειγμα 1



Βήμα 3

Αν το μάθημα έχει καταγραφεί σε δύο μέρη βίντεο η εικόνα ολοκληρώνεται αν προστεθεί το 
Μέρος, στον τίτλο. 

Παράδειγμα 1



Βήμα 4

Η συνήθης διεξαγωγή ενός Μαθήματος πραγματοποιείται σε μια σειρά από διαλέξεις.

Παράδειγμα 1



Βήμα 5

Για το πεδίο της σειράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός διάλεξης. 



Βήμα 6

Η αρίθμηση μπορεί να ακολουθεί αύξοντα αριθμό για κάθε ξεχωριστή ημερομηνία ή 
εναλλακτικά για κάθε ξεχωριστό πόρο βίντεο.

Παράδειγμα 1



Βήμα 7

Ως δευτερεύουσα πληροφορία συστήνεται να δηλώνεται η Ημερομηνία και η Ώρα στα 
αντίστοιχα πεδία του πόρου.



Βήμα 8

Η δήλωση Ημερομηνίας και Ώρας εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία ταξινόμησης στην 
λίστα πόρων, η οποία χρησιμοποιείται στην Διαχείριση & Αναζήτηση Περιεχομένου.

Παράδειγμα 1



Βήμα 9

Στο πεδίο ‘Περιγραφή΄ ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει συμπληρωματικά περαιτέρω 
πληροφορίες για τον πόρο βίντεο, όπως ο τίτλος της συγκεκριμένης διάλεξης, ενότητα 
σύμφωνα με το μάθημα (αν υπάρχει) κ.α.

Παράδειγμα 1



Β. Παράδειγμα 2 
Εισαγωγής 
πληροφοριών 
Διάλεξης



Βήμα 1

Ομοίως στο πεδίο του Τίτλου είναι σημαντικό να αναγράφονται το όνομα του 
Μαθήματος και η Ημερομηνία διάλεξης.

Παράδειγμα 2



Βήμα 2

Σε αυτό το παράδειγμα προστίθενται στον Τίτλο η αρίθμηση της διάλεξης, αντί να εισαχθεί 
στο πεδίο ‘Σειρά’. Εναλλακτικά στο πεδίο ‘Σειρά’ μπορεί να αναγράφεται το Μέρος του 
εκάστοτε μαθήματος, το οποίο αναγράφεται ήδη στον Τίτλο.

Παράδειγμα 2



Γ. Προτάσεις για 
εύκολη και 
γρήγορη 
εισαγωγή μετα-
δεδομένων σε 
όμοιους πόρους



Βήμα 1

Όσο βρίσκεστε στο περιβάλλον διαχείρισης λίστας πόρων πατήστε με το μεσαίο πλήκτρο του 
ποντικιού στην ‘Επεξεργασία’ ενός πόρου. Τότε θα ανοίξει σε ξεχωριστή καρτέλα στον browser σας η 
καρτέλα επεξεργασίας του πόρου. Αν επαναλάβετε την διαδικασία για άλλο πόρο τότε θα έχετε 
ανοικτές ξεχωριστές καρτέλες επεξεργασίας κάθε πόρου.



Βήμα 2

Έστω ότι θέλετε να εισάγετε παρόμοιο τίτλο στις πόρους που αφορούν το ίδιο μάθημα ή 
διάλεξη. Επιλέξτε το κείμενο του τίτλου ενός προηγούμενου πόρου με την λειτουργία Copy
των Windows.



Βήμα 3

Αλλάξτε καρτέλα στον νέο πόρο του ίδιου μαθήματος και επικολλήστε (paste) το κείμενο 
του προηγούμενου πόρου στο πεδίο ‘Τίτλος’. Μετά την επικόλληση αλλάξτε μόνο τις 
απαραίτητες πληροφορίες που διαφοροποιούν τα δύο βίντεο (πχ μέρος, ημερομηνία).



Βήμα 4

Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές σε όλες τις καρτέλες ξεχωριστών πόρων πατήστε 
‘Αποθήκευση Διάλεξης’ στην κάθε καρτέλα ώστε να αποθηκευτούν οι πληροφορίες.



Βήμα 5

Έχοντας την καρτέλα διαχείρισης με την λίστα πόρων ανοικτή κάντε Refresh στον browser
ώστε να εμφανιστούν οι νέες πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει.



Έχετε ολοκληρώσει την παράθεση δύο ενδεικτικών παραδειγμάτων εισαγωγής 
πληροφοριών (μετα-δεδομένων) σε έναν πόρο. Μια σωστή εισαγωγή πληροφοριών 
διευκολύνει την αναζήτηση του βίντεο από τους φοιτητές αλλά και την συνολική 
διαχείριση των πόρων του μαθήματς από τον Υπεύθυνο καθηγητή.


