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Ειςαγωγι 
 
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια ςυνοπτικι βοικεια χριςθσ του ςυςτιματοσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 
Moodle του ΔΕΤ για τουσ φοιτθτζσ. To ςφςτθμα αντικατζςτθςε τθν παλαιά πλατφόρμα Eduportal και γι’ αυτό 
το λόγο πιρε τον τίτλο Eduportal Reloaded. 
 
Οι φοιτθτζσ ζχουν απευκείασ πρόςβαςθ με τουσ υπάρχοντεσ λογαριαςμοφσ aueb (ldap authentication). Ο 
λογαριαςμόσ αυτόσ δίνεται κατά τθν εγγραφι των φοιτθτϊν και το username για το ΔΕΤ είναι τθσ μορφισ 
“tΑρικμόσΜθτρϊου”, δθλαδι το λατινικό γράμμα “t” μαηί με τον Αρικμό Μθτρϊου του κάκε φοιτθτι. Σε 
περίπτωςθ που ο φοιτθτισ επικυμεί τθν ανάκτθςθ αυτοφ του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ειςζλκει ςτθ 
ςελίδα: https://mypassword.aueb.gr. 

Πρόςβαςθ ςτο Eduportal Reloaded 
 
Η πρόςβαςθ πραγματοποιείται από τθν διεφκυνςθ: https://edu.dmst.aueb.gr. Ο χριςτθσ κα πρζπει πρϊτα 
να ςυνδεκεί με τον λογαριαςμό του πατϊντασ τθν ζνδειξθ login (βλ. Εικόνα 1). Υπάρχει θ δυνατότθτα 
επιλογισ τθσ γλϊςςασ διεπαφισ (Ελλθνικά ι Αγγλικά). 

 

 
Εικόνα 1: Αρχικι Σελίδα Moodle του ΔΕΤ 

 
Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να πραγματοποιιςει τθν είςοδό του, ειςάγοντασ username & password και 
πατϊντασ το κουμπί “Login” (βλ. Εικόνα 2). Τα ςτοιχεία αυτά είναι τα ίδια που χρθςιμοποιεί για τθν 
πρόςβαςθ ςτο aueb mail του. Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα μπορεί να επιλζξει αν κα κυμάται ο φυλλομετρθτισ 
ιςτοφ αυτά τα ςτοιχεία (Remember username), αλλά δεν μπορεί να πατιςει τθν υπενκφμιςθ αυτϊν, κακϊσ 
προζρχονται απευκείασ από τουσ εξυπθρετθτζσ του Aueb. 
 

Είςοδοσ χριςτθ 

https://mypassword.aueb.gr/
https://edu.dmst.aueb.gr/
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Εικόνα 2: Ειςαγωγι Λογαριαςμοφ Χριςτθ 

Παρουςίαςθ Διεπαφισ Χριςτθ 
Η διεπαφι χριςτθ τθσ πλατφόρμασ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 3. Ζχει καταβλθκεί προςπάκεια να υπάρχει 
ςυνζχεια με το παλιό Eduportal, πράγμα που φαίνεται από τον κατάλογο των μακθμάτων ανά εξάμθνο 
(Πεδίο 4). 

 
Εικόνα 3: Περιβάλλον Διεπαφισ Συνδεδεμζνου Χριςτθ 

Ειςαγωγι λογαριαςμοφ 
(aueb credentials) 

1 

4 

2 

3 
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Στο Πεδίο 1 αναγράφεται ο χριςτθσ που ζχει ςυνδεκεί κακϊσ και θ εικόνα που ζχει ανεβάςει, ενϊ πατϊντασ 
ςτο όνομά του παρουςιάηονται επιλογζσ, όπωσ το προφίλ του τα μθνφματά του κα. 
 
Επιλζγοντασ το «Προφίλ» (Εικόνα 4) παρουςιάηονται λεπτομζρειεσ που αφοροφν τον χριςτθ, κακϊσ και τα 
μακιματα ςτα οποία είναι εγγεγραμμζνοσ.  
 
Εδϊ εμφανίηεται πλζον θ Μπάρα Πλοιγθςθσ (Πεδίο 5). Η Μπάρα Πλοιγθςθσ μασ διευκολφνει να 
αναγνωρίηουμε το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόμαςτε ςτο ςφςτθμα, δίνοντάσ μασ ταυτόχρονα τθ δυνατότθτα να 
πλοθγθκοφμε προσ τα πίςω. Καλό είναι όταν κζλουμε να επιςτρζφουμε ςε κάποια προθγοφμενθ οκόνθ να 
χρθςιμοποιοφμε τθ Μπάρα Πλοιγθςθσ και όχι τα κουμπιά «Πίςω» και «Μπροςτά» του φυλλομετρθτι ιςτοφ 
που χρθςιμοποιοφμε. 

 

 
Εικόνα 4: Προφίλ χριςτθ 

 
Από αυτό το ςθμείο μπορεί να γίνει θ επεξεργαςία του προφίλ του χριςτθ. Επιλζγοντασ τθν εμφανίηεται θ 
ςελίδα μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερϊςει τα ςτοιχεία του (Εικόνα 5). Οι φοιτθτζσ κα πρζπει 
απαραιτιτωσ να προςκζςουν τθν φωτογραφία τουσ ςτο προφίλ τουσ, ζτςι ϊςτε να ζχει ο διδάςκων πλιρθ 
εικόνα για τουσ φοιτθτζσ που το παρακολουκοφν. 
 

 

5 
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Εικόνα 5: Διαχείριςθ Προφίλ Χριςτθ 

 
Στο Πεδίο 2 εμφανίηεται το Ημερολόγιο. Στο θμερολόγιο οι χριςτεσ τοποκετοφν ανακοινϊςεισ γεγονότων 
ανάλογα με τα δικαιϊματα χριςθσ τα οποία ζχουν. 
 
Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να ανακοινϊςει γεγονότα τα οποία είναι ορατά ςε όλουσ τουσ 
χριςτεσ και ςε όλα τα μακιματα. Οι κακθγθτζσ ανακοινϊνουν γεγονότα που είναι ορατά ςτα μζλθ του 
μακιματοσ που διδάςκουν κακϊσ και ςε ομάδεσ που αυτόσ κακορίηει. Οι φοιτθτζσ τζλοσ μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν το θμερολόγιο ωσ μζςο υπενκφμιςθσ των υποχρεϊςεων τουσ ωσ προσ το μάκθμα ι άλλων 
αξιομνθμόνευτων γεγονότων. 
 
Τα γεγονότα απεικονίηονται με τζςςερα διαφορετικά χρϊματα ϊςτε να είναι ευδιάκριτθ θ κατθγορία ςτθν 
οποία υπάγονται. Οι κατθγορίεσ αυτζσ είναι οι εξισ: Γεγονότα ςυςτιματοσ, Γεγονότα μακιματοσ, Ομαδικά 
γεγονότα, Προςωπικά γεγονότα. Για να ενεργοποιιςουμε τθ ςελίδα του θμερολογίου κάνουμε κλικ ςτο 
όνομα του μινα. Για να προςκζςουμε ζνα νζο γεγονόσ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο γεγονόσ». Πάνω 
αριςτερά εμφανίηεται θ επιλογι «Λεπτομζρειεσ γεγονότων μινα». Από εκεί μποροφμε να επιλζξουμε αν κα 
βλζπουμε γεγονότα όλων των μακθμάτων ι κάποιου ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. 
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Εικόνα 6: Ημερολόγιο 

 
Αν κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο γεγονόσ» θ οκόνθ του ςυςτιματοσ ανανεϊνεται. Πλθκτρολογοφμε το 
όνομα του και ςτθ ςυνζχεια μια ςφντομθ, κατατοπιςτικι περιγραφι. Ορίηουμε θμερομθνία και ϊρα που το 
γεγονόσ κα λάβει χϊρα, τθ διάρκεια του, κακϊσ και αν κζλουμε να επαναλαμβάνεται. Όταν  ολοκλθρϊςουμε 
τισ ρυκμίςεισ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Αποκικευςθ Αλλαγϊν». Αν επικυμοφμε να διαγράψουμε ζνα 
προγραμματιςμζνο γεγονόσ, τότε από το θμερολόγιο επιλζγουμε τθ μζρα που το γεγονόσ κα λάβει χϊρα και 
ςτθ ςελίδα που εμφανίηεται κάνοντασ κλικ επιλζγουμε το ςφμβολο x. το οποίο βρίςκεται ςτθν κάτω δεξιά 
γωνία του πλαιςίου του γεγονότοσ. Ακριβϊσ αριςτερά του βρίςκεται το ςφμβολο ι μζςω του οποίου ζχουμε 
τθ δυνατότθτα να τροποποιιςουμε τισ ιδθ καταχωρθμζνεσ ρυκμίςεισ για το ςυμβάν. 
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Εικόνα 7: Προςκικθ Γεγονότοσ Ημερολογίου 

 
Στο Πεδίο 3 εμφανίηονται τα Δομικά Στοιχεία τθσ πλατφόρμασ. Αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τθν 
κατάςταςθ λειτουργίασ. Τα πιο τυπικά ςτοιχεία είναι τα ακόλουκα: 
 

- Διαχείριςθ: Δίνει δικαίωμα διαχείριςθσ ςε πολλζσ παραμζτρουσ, όπωσ Επεξεργαςία Προφίλ Χριςτθ, 
Βακμοί, Αποςτολι Μθνφματοσ, κακϊσ και άλλεσ ρυκμίςεισ. 

 
- Τελευταία Νζα: Κάκε μάκθμα μπορεί να διακζτει τθ δίκιά του ομάδα ςυηιτθςθσ ςτθν οποία 

ανακοινϊνονται ειδιςεισ. Τα τελευταία νζα είναι ζνα ςτοιχειό που χρθςιμοποιείται για να γίνουν 
διάφορα γεγονότα αντιλθπτά από όλουσ. Οτιδιποτε ανακοινϊνεται τοποκετείται ςε μια λίςτα ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο. 

 
- Μθνφματα: Εμφανίηονται μθνφματα επαφϊν/χρθςτϊν, πρόςφατων ςυηθτιςεων και ειδοποιιςεων. 

 
- Επικείμενα Γεγονότα: Απεικονίηονται τα επερχόμενα γεγονότα του Ημερολογίου. 

 
- Αναηιτθςθ: Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αναηθτιςουν λζξεισ ι φράςεισ. 

 
Τζλοσ, επιλζγοντασ το μάκθμα που τον ενδιαφζρει, ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει τθν λειτουργία 
«Εγγραφι ςτο Μάκθμα», πάλι μζςω του μενοφ τθσ Διαχείριςθσ. Αυτό ενεργοποιείται πατϊντασ το κουμπί 
“Enrol me” (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8: Εγγραφι ςε Μάκθμα 

 

Περιεχόμενο Μακιματοσ 
 
Αφοφ πραγματοποιιςουμε τθν εγγραφι ςτο μάκθμά μασ, κα μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενό του. Η μορφι που κα εμφανίηεται το μάκθμα κακορίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ 
ςτόχουσ του. Οι πικανζσ μορφζσ είναι: Single Activity, Κοινωνικι, Θεμάτων, Εβδομαδιαία. Η προεπιλεγμζνθ 
μορφι είναι θ μορφι κεμάτων. 
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Εικόνα 9: Εμφάνιςθ Μακιματοσ 

 
Κάκε μάκθμα μπορεί να διακζτει μια πλειάδα από «Δραςτθριότθτεσ» ι «Πόρουσ». Οι Δραςτθριότθτεσ που 
μπορεί να εμφανίηονται είναι: External Tool, Scorm, Wiki, Ανάκεςθ Εργαςίασ, Ανατροφοδότθςθ, Βάςθ 
Δεδομζνων, Ενότθτα, Επιλογι, Εργαςτιριο, Ζρευνα, Κουίη, Λεξικό, Ομάδα Συηθτιςεων και Συηιτθςθ. Οι 
πικανοί διακζςιμοι Πόροι είναι: Book, Ims Πακζτο, Url, Ετικζτα, Πθγι Πλθροφοριϊν, Σελίδα και Φάκελοσ.  

 
Εικόνα 10: Δραςτθριότθτεσ & Πόροι 
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Παρακάτω κα περιγράψουμε εν ςυντομία τα ςθμαντικότερα. 

Ανάκεσθ Εργασίας 

 
Η ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα δίνει τθ δυνατότθτα ςτον κακθγθτι να κάνει ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ 
φοιτθτζσ. Οι ςυνθκιςμζνεσ εργαςίεσ περιλαμβάνουν δοκίμια, εκκζςεισ, παρουςιάςεισ, κλπ. Επίςθσ, ο 
κακθγθτισ μπορεί να ορίςει το μζγιςτο μζγεκοσ του αρχείου, τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ εργαςίασ, εάν  
επιτρζπεται θ υποβολι εκ νζου αλλά και τθν κλίμακα βακμολόγθςθσ. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 
κάνουν προεπιςκόπθςθ τθσ εργαςία τουσ πριν τθν υποβάλλουν ςφςτθμα. Επίςθσ, μποροφν να αξιολογιςουν 
τθν ιδία τουσ τθν εργαςία βάςει κάποιον κριτθρίων που ζχει ορίςει ο κακθγθτισ.  

Συμμετοχι σε Ομαδικζς Εργασίες 

 
Πζρα από τισ ατομικζσ εργαςίεσ, μπορεί να ανατεκοφν και ομαδικζσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο φοιτθτισ κα 
πρζπει πρϊτα να επιλζξει τθν δραςτθριότθτα «Διλωςθσ Ομάδασ» (Group Choice). Σε αυτι κα του 
εμφανιςτοφν οι διακζςιμεσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ κα μπορεί να εγγραφεί. Στθ ςυνζχεια κα προχωριςει 
κανονικά ςτθν παράδοςθ εργαςίασ, όπωσ ςτισ ατομικζσ. 

Έρευνα 

 
Στθν ενότθτα αυτι παρζχονται κάποια όργανα ερευνϊν που είναι χριςιμα ςτθν αξιολόγθςθ και παρακίνθςθ 
τθσ μάκθςθσ ςε online περιβάλλοντα. Οι κακθγθτζσ μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν για να ςυλλζξουν 
δεδομζνα από τουσ φοιτθτζσ τουσ με ςτόχο να μάκουν τθν ομάδα διδαςκαλίασ τουσ κακϊσ και να 
κακορίςουν τον τρόπο που διδάςκουν.  

Ομάδα Συηθτισεων 

 
Αυτι θ δραςτθριότθτα ζρχεται προεγκατεςτθμζνθ ςε κάκε μάκθμα και ουςιαςτικά αποτελεί το forum 
ςυηιτθςθσ του κάκε μακιματοσ. Οι ομάδεσ ςυηθτιςεων μποροφν να δομθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ και 
να ςυμπεριλάβουν όμοιεσ εκτιμιςεισ για κάκε μινυμα. Τα μθνφματα μποροφν να εμφανιςτοφν με ποικιλία 
μορφϊν και μποροφν να περιζχουν ςυνθμμζνα. Με τθ ςυνδρομι ςε μια ομάδα ςυηθτιςεων, οι 
ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν αντίγραφα κάκε νζου μθνφματοσ ςτο email τουσ. Ζνασ κακθγθτισ μπορεί να 
επιβάλλει τθ ςυνδρομι ςε όλουσ αν το κζλει.  
 

Συηιτθσθ 

 
Αυτι θ δραςτθριότθτα διαφοροποιείται από τισ ομάδεσ ςυηθτιςεων γιατί λαμβάνει χϊρα ςε πραγματικό 
χρόνο. Ουςιαςτικά δθμιουργεί chat room ςε κάκε μάκθμα επιτρζποντασ τθν επικοινωνία ςε πραγματικό 
χρόνο. Είναι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ πλατφόρμασ που ξεφεφγει από τθν αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, κακϊσ 
λειτουργεί ςφγχρονα.  

Πόροι 

 
Οι διακζςιμοι πόροι για τουσ φοιτθτζσ είναι Ο πρϊτοσ πόροσ που μποροφμε να προςκζςουμε είναι οι 
ςφνδεςμοι Url, οι Πθγζσ Πλθροφοριϊν, οι Σελίδεσ και οι Φάκελοι. 
 
Όςον αφορά το Url οι φοιτθτζσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ιςτότοπο ςτο περιεχόμενο του μακιματοσ 
και όχι μόνο. Μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, εικόνεσ και ό,τι άλλο ζχει διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο. 
Να ςθμειωκεί ότι URLs μποροφν να προςτεκοφν και με άλλουσ πόρουσ ι δραςτθριότθτεσ, κακϊσ 
ενςωματϊνεται ςυχνά επεξεργαςτισ κειμζνου ςε αυτζσ.  
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Η Πθγι Πλθροφοριϊν δεν είναι τίποτε άλλο από οποιοδιποτε αρχείο διατίκεται ςτο μάκθμα. Τα πιο 
ςυνθκιςμζνα αρχεία αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι τα powerpoint και τα pdf.  
 
Η Σελίδα ουςιαςτικά δίνει τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ιςτοςελίδα για το μάκθμα, μζςω επεξεργαςτι 
κειμζνου. Η ςελίδα μπορεί να περιζχει κείμενο, εικόνεσ, ιχο, βίντεο, κλπ. Το πλεονζκτθμα αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ είναι θ καλφτερθ προςβαςιμότθτα (π.χ. από κινθτά) και κακϊσ και θ ευκολία ανανζωςθσ 
περιεχομζνου.  
 
Τζλοσ, θ λειτουργία Φακζλου δίνει τθν δυνατότθτα ςτον φοιτθτι να «κατεβάςει» πολλά αρχεία μαηί μζςα ςε 
ζνα φάκελο. Ζτςι, το περιεχόμενο του μακιματοσ μπορεί να ςυμπτυχκεί και το «κατζβαςμα» αρχείων να 
γίνει μαηικά και πιο γριγορα. 


