ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS (ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
1. Κάνετε κλικ πάνω στις «Βασικές Επιλογές» ( Κάθετο αριστερό μενού ) και εμφανίζονται
διάφορες επιλογές. Μια από αυτές είναι τα «Μαθήματα» ( Εικόνα 1 )

Εικόνα 1

2. Κάνετε κλικ πάνω στα «Μαθήματα» ( Κάθετο αριστερό μενού ) και στην ιστοσελίδα που
εμφανίζεται επιλέγετε το τμήμα της επιλογής σας πχ «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών». ( Εικόνα
2 ). Προσοχή! Επειδή η πλατφόρμα «θυμάται» τις παλιότερες κινήσεις σας ( σε περίπτωση
που έχετε ξαναμπεί στο παρελθόν ) μπορείτε να τσεκάρετε πάντα σε ποια ιστοσελίδα είστε
κοιτώντας σε αυτό το μέρος στης σελίδας ( PATH ).

Εικόνα 2

3. Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται κάνετε κλικ στο μάθημα επιλογής σας (Εικόνες 3, 4)

Εικόνα 3

Εικόνα 4

4. Μετά σας εμφανίζεται η παρακάτω ιστοσελίδα όπου πάτε προς το κάτω μέρος της σελίδας
και κάνετε κλικ στην «Διαχείριση Μαθήματος» και μετά στις «Ρυθμίσεις». ( Εικόνες 5, 6)

Εικόνα 5

Εικόνα 6

5. Για να βρείτε τα μεταδεδομένα του μαθήματος κάνετε στην αρχή κλικ στο εικονίδιο που
βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σελίδας όπως βλέπετε στην εικόνα 7 και μετά εμφανίζεται
από κάτω ένα υπομενού όπου εκεί βρίσκεται και η επιλογή «Μεταδεδομένα μαθήματος».
Κάντε κλικ και εισέρχεστε στην αντιστοιχη ιστοσελίδα. (Εικόνα 7)

Εικόνα 7

6. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα. Με κόκκινο αστερίσκο είναι τα υποχρεωτικά. Αυτά που
είναι με μπλε χρώμα ( αριστεροί τίτλοι ) και γκρι φόντο ( δεξιό πλαίσιο ) δεν μπορούν να
συμπληρωθούν. Παίρνουν τις τιμές αυτόματα την ώρα που συμπληρώνετε τα στοιχεία στην
διαχείριση του μαθήματος. ( Εικόνα 8)

Εικόνα 8

7. Προσοχή! Πολλά μεταδεδομένα μεταφέρονται αυτόματα από τις πληροφορίες του
μαθήματος.
Το «περιεχόμενο μαθήματος», «μαθησιακοί στόχοι», «πραπαιτούμενα», «βιβλιογραφία»
είναι υποχρεωτικά και συμπληρώνονται στις πληροφορίες του μαθήματος.
Η διαδρομή είναι: Ενεργά εργαλεία -> Πληροφορίες. Εκτός από τον τίτλο και το
περιεχόμενο είναι απαραίτητο να συμπληρώνετε και τον τύπο.

Εικόνα 9

8. Μην ξεχνάτε να βάζετε και τις λέξεις κλειδιά του μαθήματος
Η διαδρομή είναι: Διαχείριση Μαθήματος -> Ρυθμίσεις.

Εικόνα 10

9. Τέλος μην ξεχνάτε να προσθέσετε τουλάχιστον μια θεματική ενότητα η οποία για τα μετα
δεδομένα θεωρείται υποχρωτική
Η διαδρομή είναι: Βασικές Επιλογές -> Μαθήματα ->»Όνομα μαθήματος…».

Εικόνα 11

Εικόνα 12

