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Η νεότερη έκδοση, όπως και οδηγίες για άλλα εργαλεία - υπηρεσίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας

βρίσκονται στους συνδέσμους:

 www.noc.uoa.gr

 https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228/

http://www.noc.uoa.gr/
https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228/


Γιατί είναι απαραίτητη η 
ψηφιακή παρουσία ενός 
μαθήματος
 βοηθά τους φοιτητές και φοιτήτριές μας στις σπουδές τους

 αναγκαιότητα εποχής

 νομική υποχρέωση της διδάσκουσας / του διδάσκοντα



1. 
Δημιουργία 

κελύφους 
μαθήματος



Επισκεφτείτε το eclass.uoa.gr και συνδεθείτε με το ιδρυματικό σας λογαριασμό.



Θα εμφανιστούν όλα τα μαθήματά σας. Επιλέξτε Δημιουργία μαθήματος



1. Προσθέστε Τίτλο μαθήματος, 2. Επιλέξτε Τμήμα, Πρόγραμμα Σπουδών, Εξάμηνο,  
3. Oνόματα διδασκόντων και 4. Μορφή μαθήματος ως Μάθημα με ενότητες



5. Δηλώστε τη Άδεια Διάθεσης του περιεχομένου (μπορείτε να το ορίσετε και 
αργότερα), 6. Επιλέξτε Απαιτείται εγγραφή ως τύπο πρόσβασης. 

Τώρα, επιλέξτε Δημιουργία μαθήματος



Το μάθημά σας δημιουργήθηκε, επιλέξτε Είσοδος.  



Έχει εμφανιστεί το κέλυφος του μαθήματός σας. Τα επόμενα βήματα είναι να  
ενεργοποιήσετε τα εργαλεία που χρειάζεστε και δημιουργήσετε τη δομή του 
μαθήματος.



2. 
Ενεργοποίηση 

εργαλείων



Όπως παρατηρείτε, τα βασικά εργαλεία έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ως 
Ενεργά εργαλεία.



Επιλέγοντας τα Ανενεργά εργαλεία 
εμφανίζεται ο κατάλογος των επιπλέων 
διαθέσιμων εργαλείων, όπως Κουβεντούλα
(chat). Επιλέξτε την.



Eνεργοποιήστε το εργαλείο κάνοντας κλικ στο σύμβολο √ (tick) .

Αμέσως, θα εμφανιστεί στον κατάλογο των ενεργών εργαλείων.



3. 
Πληροφορίες 

μαθήματος



Προσθέστε την Περιγραφή μαθήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
σχετικό κείμενο στον Οδηγό του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός σας.



Σε περίπτωση που δεν θέλετε εικόνα για το μάθημα ή δεν έχετε επιλέξετε 
Πλήρες Πλάτος για τη Διάταξη.



Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες για το μάθημα 
ακολουθώντας τα επόμενα βήματα.





Επιλέγετε τον τύπο της πληροφορίας, προσαρμόζετε τον τίτλο, εισάγετε το 
περιεχόμενο και αποθηκεύετε. 



Για να εμφανιστεί η πληροφορία στη κεντρική σελίδα του μαθήματος 
ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.



Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες που 
αφορούν το μάθημά σας.



4. Δομή 
μαθήματος

… και ανάρτηση 
περιεχομένου



Ας προσθέσουμε την πρώτη ενότητα, επιλέγοντας      .

Προσθέστε τον Τίτλο και την Περιγραφή της και στη συνέχεια επιλέξετε Υποβολή.



Μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικού τύπου στοιχεία σε κάθε ενότητα –
έγγραφα, κείμενα, συνδέσμους, πολυμεσικά αρχεία – θα πρέπει όμως πρώτα 
τα αναρτήσετε ή δημιουργήσετε με τα διαθέσιμα εργαλεία.



Ας πάμε πάλι στη κεντρική σελίδα του μαθήματος, επιλέγοντας το τίτλο του 
μαθήματος. Εμφανίζεται ήδη η πρώτη ενότητα. Επιλέξτε Έγγραφα.



Προτού αρχίσετε να αναρτάτε αρχεία στα Έγγραφα, είναι καλύτερα να 
οργανώσετε τους καταλόγους, π.χ. Παρουσιάσεις, Υλικό Μελέτης, Αναφορές κ.α. 
Αφού δημιουργήσετε έναν κατάλογο, κάντε κλικ σε αυτόν.



Επιλέξτε Ανέβασμα αρχείου και στη 

συνέχεια επιλέξτε αρχείο ή σύρετε ένα αρχείο στην Επιλογή αρχείου.



Επιλέξτε Ανέβασμα. Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή pdf ώστε να 
«διαβάζονται» χωρίς περιορισμούς. Ας μεταβούμε πάλι στην κεντρική σελίδα 
επιλέγοντας τον τίτλο του μαθήματος 



Πηγαίνετε την ενότητα, επιλέγοντας το τίτλο της.  Ακολουθώντας τα βέλη, 
επιλέξτε Προσθήκη εγγράφου.



Επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο έχετε το(α) αρχείο(α) που θέλετε να 
αναρτήσετε, επιλέξτε το(α) αρχείο(α) και προχωρήστε στη Προσθήκη 
επιλεγμένων.



5. 
Επικοινωνία 
με φοιτητές

ανακοινώσεις, 
μηνύματα



Επιλέγουμε Ανακοινώσεις και στη συνέχεια Προσθήκη ανακοίνωσης.



Εισάγετε τον τίτλο και το 
κείμενο της ανακοίνωσης και 
μετά επιλέγετε Υποβολή.



Οι ανακοινώσεις αρχειοθετούνται. 



Παρομοίως, επιλέγετε Μηνύματα για να στέλνετε μηνύματα μέσω της 
πλατφόρμας.



5. 
Ενημέρωση 

για

τηλεδιασκέψεις ή 
ζωντανές μεταδόσεις



Επιλέγουμε Νέα τηλεσυνεργασία.



Εισάγετε τον τίτλο, μια σύντομη 
περιγραφή, έναρξη και τέλος, 
αριθμό συμμετεχόντων και 
επιλέξτε  Προσθήκη.



Σε κάθε τηλεδιάσκεψη ή ζωντανή μετάδοση αντιστοιχεί ένα σύνδεσμο. Θα πρέπει να 
ενημερώνετε με ανακοίνωση ή μήνυμα τους φοιτητές σας για το σύνδεσμο και την 
ημέρα και ώρα έναρξης καθώς και τη διάρκεια της τηλεδιδασκαλίας.



Έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή για τη δημιουργία μαθήματος στην πλατφόρμα 
Open eClass και μπορείτε να ξεκινήσετε με την δημιουργία μαθημάτων.


