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Ανοικτό λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων

Μονό click για να 
συνδεθούμε στην 
πλατφόρμα μέσω 
του Π.Σ.Δ.



Σύνδεση με τον λογαριασμό στο ΠΣΔ

1. όνομα χρήστη στο ΠΣΔ. Πχ papad
2. Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης στο ΠΣΔ
3. Πλήκτρο εισόδου στην εφαρμογή



Κατάλογος μαθημάτων (Χαρτοφυλάκιο χρήστη)

Τα μαθήματα που 
έχετε δημιουργήσει. 
Με έντονα γράμματα 
τα ενεργά μαθήματα

Τα στοιχεία σας 
σύμφωνα με το ΠΣΔ

1. Μονό click για 
Δημιουργία νέου 
μαθήματος



Δημιουργία μαθήματος

1. Δώσετε όνομα μαθήματος

3. Δώσετε περιγραφή μαθήματος

4. Μάθημα δομημένο σε ενότητες

5. Το υλικό που ανεβάζετε απαγορεύεται 
να το χρησιμοποιήσουν άλλοι

6. Πρόσβαση μόνο στους μαθητές 
που θα δηλώσετε

7. Δημιουργία μαθήματος

2. Πατήστε το + και επιλέξετε σχολείο



Δημιουργία ανοικτού μαθήματος με κωδικό



Είσοδος, κεντρική σελίδα μαθήματος

1. Πατάμε το είσοδος

Εναλλαγή περιβάλλοντος 
μαθητή/εκπαιδευτικού 

2. Μονό click στο Δημιουργία νέας ενότητας



Προσθήκη ενότητας

1. Δώσετε όνομα ενότητας

2. Δώσετε περιγραφή ενότητας

3. Πατήστε το Υποβολή



Επιστροφή στη σελίδα του μαθήματος

1. Πατήστε στο 
όνομα του 
μαθήματος

Που βρισκόμαστε (διαδρομή)



Έγγραφα, δημιουργία φακέλου

1. Πατήστε στα 
Έγγραφα

2. Δημιουργία (νέου) φακέλου

3. Δώσετε όνομα φακέλου

4. Πατήστε Δημιουργία



Επιλογή φακέλου και ανέβασμα αρχείου

2. Πατήστε Ανέβασμα αρχείου

1. Επιλέξετε τον φάκελο στον οποίο 
θέλετε να ανεβάσετε αρχείο

Επιστροφή στους φακέλους

Δημιουργία υποφακέλου



Επιλογή αρχείου για ανέβασμα

1. Πατάμε το Choose file
2. Επιλέγουμε το 
φάκελο του 
υπολογιστή που 
έχει το αρχείο

3. Επιλέγουμε 
το αρχείο που 
θέλουμε να 
ανεβάσουμε

4. Πατάμε το Open



Ανέβασμα αρχείου

1. Δώσετε όνομα 
αρχείου όπως θα 
φαίνεται στην 
πλατφόρμα

Αρχείο που επιλέξαμε

2. Πατήστε Ανέβασμα

Αν το αρχείο είναι πολύ μεγάλο, 
μπορείτε να το συμπιέσετε πριν 
το ανεβάσετε. Επιλέγοντας αυτό, 
θα αποσυμπιεστεί μόλις ανέβει

Μπορείτε να ορίσετε την 
κατηγορία του αρχείου



Χειρισμός αρχείου

Δυνατότητα 
χειρισμού του 
αρχείου

1. Πατήστε στο όνομα 
του μαθήματος ώστε 
να επιστρέψετε στην 
αρχική του σελίδα.



Σύνδεση αρχείου με ενότητα μαθήματος

Κεντρική σελίδα 
του μαθήματος

1. Πατήστε το 
όνομα της ενότητας

2. Πατήστε το 
προσθήκη 
εγγράφου

3. Επιλέξετε τον φάκελο που 
περιέχει το αρχείο

4. Επιλέξετε 
το αρχείο που 
θέλετε να 
ανεβάσετε

5. Πατήστε το 
Προσθήκη πολυμέσων



Ενότητα με συνδεδεμένο έγγραφο (προβολή 
εκπαιδευτικού / μαθητή)

1. Πατήστε το 
περιβάλλον του μαθητή

Επιτυχής σύνδεση αρχείου 
σε ενότητα μαθήματος

Το περιβάλλον που βλέπει ο μαθητής

2. Πατήστε το περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού για επιστροφή



Νέες ενότητες μαθήματος, προσθήκη νέων εργαλείων

Αλλαγή περιγραφής μαθήματος 
και ανάρτηση άλλης φωτογραφίας

Προσθήκη νέων ενοτήτων

Έγγραφα 
μαθήματος

1. Επιλέξετε 
Ανενεργά 
εργαλεία

Λίστα ανενεργών 
εργαλείων

2. Επιλέξετε τις Εργασίες



Ενεργοποίηση εργαλείου Εργασίες

2. Δημιουργία 
νέας εργασίας

1. Ενεργοποιήσετε το 
εργαλείο. Πατήσετε 

εδώ να γίνει -



Δημιουργία εργασίας

1. Δώσετε τίτλο εργασίας

2. Δώσετε περιγραφή εργασίας

3. Επισυνάψετε αρχείο από τον υπολογιστή σας

4. Βαθμολογήσετε με άριστα το 20

5. Υποβολή απαντήσεων μαθητών με αρχεία 

6. Καθορίσετε ημερομηνία έναρξης και 
προθεσμία υποβολής της εργασίας

7. Πατήστε το Αποθήκευση



Διαχείριση εργασιών

Οι εργασίες είναι 
ένα ενεργό εργαλείο Επιλογές διαχείρισης 

εργασιών



Υποβολή εργασιών από μαθητές

εκφώνηση

Περιβάλλον μαθητή

1. Ο μαθητής επισυνάπτει το 
αρχείο με την απάντησή του

2. Εισαγωγή σχολίων από τον μαθητή

3. Ο μαθητής υποβάλει την εργασία του



Παραλαβή – διόρθωση – βαθμολόγηση εργασίας

1. Κατεβάσετε το αρχείο με 
την εργασία του μαθητή

2. Αξιολογήσετε 
την εργασία

4. Καταχωρήσετε 
την βαθμολογία.

Ο μαθητής θα πάρει e-mail  
με την βαθμολογία του

3. Σχολιάσετε 
την εργασία



Φόρμα σχολιασμού της εργασίας



Εγγραφή μαθητών στο μάθημα
1. Επιλέξετε Διαχείριση μαθήματος

2. Επιλέξετε Χρήστες

3. Επιλέξετε την εισαγωγή 
πολλών χρηστών (μαθητών)



Καταγραφή ονομάτων χρηστών

Ονόματα χρηστών στο ΠΣΔ

1. Επιλέξετε Προσθήκη

Εγγεγραμμένοι μαθητές



Πίνακας χρηστών μαθήματος και ο ρόλος τους



Αποστολή μηνύματος (e-mail) στους μαθητές

1. Επιλέξετε Νέο μήνυμα



Αποστολή μηνύματος

1. Επιλέξετε Επιλογή όλων
2. Θέμα μηνύματος

3. Κείμενο μηνύματος

4. Επισυνάψετε αρχείο 

5. Πατήστε Αποστολή



Επιβεβαίωση αποστολή μηνύματος



Ανακοινώσεις μαθήματος

1. Επιλέξετε Προσθήκη ανακοίνωσης



Σύνταξη και αποστολή ανακοίνωσης

1. Βάλετε θέμα ανακοίνωσης

2. Γράψετε κείμενο ανακοίνωσης

3. Επιλέξετε παραλήπτες

4. Πατήσετε Υποβολή

Οι ανακοινώσεις 
μπορούν να σταλούν 
και με e-mail



Συζήτηση  - απορίες
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