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1. Εισαγωγή 

Το εγχειρίδιο αυτό  αποτελεί  μια  συνοπτική  βοήθεια  χρήσης  του  συστήματος 

ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας (κυρίως για τους 

καταρτιζόμενους). Καταρτιζόμενοι   θεωρούνται   όλοι   οι χρήστες της πλατφόρμας, οι 

οποίοι αφού εγγραφούν μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα.  

Το Moodle  (Modular  Object  Oriented  Developmental Learning Environment) είναι ένα  

ανοιχτό  σύστημα  (open  source)  διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course 

Management System). Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 600.000.000  

εγγεγραμμένους  χρήστες  και  διατίθεται μεταφρασμένο σε  περισσότερες  από  75  

γλώσσες. 

Προσοχή! 

Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα αντικείμενο κατάρτισης 
σύμφωνα με την εκδήλωση  ενδιαφέροντος συμμετοχής του στη Δράση. Η διάρκεια της 
κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. 

Σημειώνουμε πως ο ωφελούμενος θα πρέπει να πλοηγηθεί στο σύνολο του 

εκπαιδευτικού υλικού και σε όλες τις θεματικές ενότητες. 

Αδράνεια χρήσης του ποντικιού αλλά και μη πλοήγηση σας μέσα στο περιεχόμενο των 

μαθημάτων περισσότερο από δέκα (10) λεπτά, σας βγάζει από την πλατφόρμα 

τηλεκατάρτισης με αποτέλεσμα να πρέπει να ακολουθήσετε  εκ νέου την διαδικασία 

σύνδεσης σας στην πλατφόρμα, προκειμένου να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την 

διαδικασία εκπαίδευσης. 
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2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος 

Ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες για την καλύτερη περιήγηση και χρήση του 

συστήματος. 

2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής 

Το πρώτο βήμα για τη χρήση του συστήματος είναι η εισαγωγή στην σελίδα του 

συστήματος τηλεκατάρτισης της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική  

Α.Ε. Η διεύθυνση είναι https://www.edimitra.gr.  

Στη συνέχεια για να εισέλθετε, επιλέγετε: «Είσοδος»  στη δεξιά πλευρά της οθόνης, 

όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί (εικόνα 1). 

 
 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης 

 
 

https://www.edimitra.gr/
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2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης 

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των κωδικών χρήστη, όπου κάνετε εισαγωγή των 

κωδικών όνομα χρήστη και συνθηματικό / κωδικός πρόσβασης (user name, password), 

που σας έχουν δοθεί από το διαχειριστή της πλατφόρμας. Τα πεδία εισαγωγής των 

κωδικών φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα (εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 2. Επιλογές εισόδου στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 

2.3. Το περιβάλλον του συστήματος 

Με την εισαγωγή των κωδικών σας, βρίσκεστε πλέον μέσα στο σύστημα τηλε-κατάρτισης. 

Το περιβάλλον του συστήματος (εικόνα 3) αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Μενού πλοήγησης 

2. Περιοχή ψηφιακών μαθημάτων 

 

Εικόνα 3. Το περιβάλλον του συστήματος 
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2.4. Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον συστήματος 

1. Μενού πλοήγησης: Με το μενού πλοήγησης έχετε άμεση πρόσβαση σε άλλες 

σελίδες της πλατφόρμας, όπως το προφίλ σας, τα μηνύματά σας, τις ομάδες 

συζήτησης κ.ά. (εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Το μενού πλοήγησης 

2. Μενού Διαχείρισης Προφίλ: Μέσα από το μενού διαχείρισης προφίλ μπορείτε να 

επεξεργαστείτε το δημόσιο προφίλ σας, δηλαδή τι πληροφορίες μπορούν να δουν 

οι άλλοι χρήστες για εσάς, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να στείλετε 

μηνύματα σε άλλους χρήστες της πλατφόρμας (εικόνα 5). 

 

 
Εικόνα 5. Το μενού διαχείρισης προφίλ 
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3. Περιοχή ψηφιακών μαθημάτων: Στην περιοχή ψηφιακών μαθημάτων μπορείτε να 

επιλέξετε το ψηφιακό μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Στη λίστα 

παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί από το διαχειριστή της 

πλατφόρμας (εικόνα 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.Η περιοχή ψηφιακών μαθημάτων 
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3.  Δομικά Στοιχεία Συστήματος 

Τα Δομικά Στοιχεία τα οποία παρέχονται  από  το  περιβάλλον  του  Moodle, κάποια από 

τα οποία θα βρείτε στην αρχική και κάποια άλλα μόνο σε επόμενες σελίδες (όπως η 

σελίδα ενός μαθήματος), είναι  τα ακόλουθα: 

3.1. Πλοήγηση 

Ένα δομικό στοιχείο στην αριστερή πλευρά του κεντρικού παραθύρου της πλατφόρμας 

είναι το στοιχείο πλοήγησης (Εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7. Block Πλοήγησης 

Το συγκεκριμένο στοιχείο περιέχει συνδέσμους όπως: αρχική σελίδα, ημερολόγιο, τα 

μαθήματα μου, κλπ. Ανάλογα το μάθημα το στοιχείο αυτό ενδέχεται να διαφέρει. 

3.2. Διαχείριση Προφίλ 

Μετά την είσοδό μας στο σύστημα, είναι  εφικτή  η  επεξεργασία  του  προφίλ  µας 

επιλέγοντας από το μενού του προφίλ μας, τις «Επιλογές» και στη συνέχεια 

«Επεξεργασία του προφίλ»(εικόνα  8). 

                                                                       

Εικόνα 8. Μενού διαχείρισης 
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Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας του προφίλ (εικόνα 9). 

 

 

 

Εικόνα 9. Σελίδα επεξεργασίας προφίλ 

Πιο  συγκεκριμένα, επιτρέπεται να αλλάξουμε τα στοιχεία μας και προσωπικές 

πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ακόμα και τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιούμε ώστε καθηγητές και φοιτητές να 

γνωρίζουν την όψη των υπολοίπων συμμετεχόντων στο προφίλ µας. 

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης από 

το μενού του προφίλ μας, «Επιλογές», επιλέγουμε «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης» 

οπότε και θα μεταφερθούμε στην σελίδα αλλαγής κωδικού όπου θα πρέπει πρώτα να 

εισάγουμε τον τρέχων κωδικό και μετά να δημιουργήσουμε έναν καινούριο 

ακολουθώντας τις οδηγίες που βλέπουμε στην οθόνη, τον οποίο θα επαναλάβουμε για 

επιβεβαίωση (εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης 
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3.3. Ημερολόγιο 

Στο ημερολόγιο (εικόνα 11) οι χρήστες τοποθετούν ανακοινώσεις γεγονότων ανάλογα 

µε τα δικαιώµατα χρήσης τα οποία έχουν. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να 

ανακοινώσει γεγονότα τα οποία είναι ορατά σε όλους τους χρήστες και σε όλα τα 

µαθήµατα. 

Οι καθηγητές ανακοινώνουν γεγονότα που είναι ορατά στα µέλη του µαθήµατος 

που διδάσκουν καθώς και σε οµάδες που αυτός καθορίζει. 

Οι μαθητές τέλος µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ηµερολόγιο ως µέσο υπενθύµισης 

των υποχρεώσεών τους ως προς το µάθηµα ή άλλων αξιοµνηµόνευτων γεγονότων. 

 

 
 

Εικόνα 11. Δομικό  στοιχείο Ημερολογίου 

Παρατηρείστε (εικόνα 12) ότι τα γεγονότα απεικονίζονται µε τέσσερα διαφορετικά 

χρώµατα ώστε να είναι ευδιάκριτη η κατηγορία στην οποία υπάγονται. 

 

 
Εικόνα 12. Σελίδα ημερολογίου 

Οι  κατηγορίες  αυτές  είναι  οι  εξής:  Γεγονότα συστήµατος,  Οµαδικά  γεγονότα,  

Γεγονότα µαθήµατος, Προσωπικά γεγονότα.  Για να ενεργοποιήσουµε τη σελίδα του 

ηµερολογίου κάνουµε κλικ  στο όνοµα του µήνα. 
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Για  να  προσθέσουµε  ένα  νέο  γεγονός  κάνουµε  κλικ  στο  κουµπί  «Νέο  γεγονός». 

Πάνω αριστερά   του   κουµπιού  εµφανίζεται  η  επιλογή  «Λεπτοµέρειες γεγονότων 

µήνα». Από εκεί µπορούµε  να  επιλέξουµε  αν  θα  βλέπουµε  γεγονότα  όλων  των  

µαθηµάτων  ή  κάποιου συγκεκριµένου µαθήµατος. 

Αν   κάνουµε   κλικ   στο   κουµπί   «Νέο   γεγονός»   η   οθόνη   του   συστήµατος   

ανανεώνεται. Πληκτρολογούµε το  όνοµά  του και στη συνέχεια µια  σύντοµη, 

κατατοπιστική περιγραφή. 

Ορίζουµε ηµεροµηνία και ώρα που το γεγονός θα λάβει χώρα, τη διάρκειά του, καθώς 

και αν θέλουµε να επαναλαµβάνεται. Όταν ολοκληρώσουµε τις ρυθµίσεις κάνουµε 

κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση Αλλαγών» (Εικόνα 13). 

 

 
Εικόνα 13. Σελίδα εισαγωγής νέου γεγονότος 

3.4. Μηνύματα 

Μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης έχετε τη δυνατότητα να στείλετε προσωπικά 
μηνύματα σε άλλους χρήστες είτε πρόκειται για εισηγητές είτε πρόκειται για άλλους 
καταρτιζόμενους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εάν επιλέξετε το «Μηνύματα» μέσω από 
το στοιχείο ελέγχου Μηνύματα (εικόνα 14) 
 

 
Εικόνα 14. Δομικό στοιχείο μηνυμάτων 

Στη σελίδα των μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε από το μενού μία από τις διαθέσιμες 

λίστες για να δείτε παλαιότερα μηνύματα. Οι διαθέσιμες λίστες είναι οι επαφές σας, 

Πρόσφατες συζητήσεις, Πρόσφατες ειδοποιήσεις και όλα τα μαθήματα στα οποία είστε 

εγγεγραμένοι. Εάν επιλέξετε ένα από τα μαθήματα στη λίστα θα παρουσιαστεί και 
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κατάλογος όλων των χρηστών που συμμετέχουν στο μάθημα. Εάν γνωρίζετε το όνομα 

του χρήστη στον οποίο θέλετε να αποστείλετε μήνυμα μπορείτε να το πληκτρολογίσετε 

στο πεδίο «Αναζήτηση επαφών και μηνυμάτων» (εικόνα 15). 

 
Εικόνα 15. Σελίδα μηνυμάτων 

 

Για να αποστείλετε μήνυμα σε κάποιο χρήστη αρκεί να επιλέξετε το όνομα του (εικόνα 

16) και θα μεταφερθείτε στην σελίδα αποστολής μηνυμάτων. 

 

 

Εικόνα 16. Επιλογή χρήστη προς αποστολή μηνύματος 

Στη σελίδα αποστολής μηνυμάτων μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας στο 

πεδίο «Μήνυμα» και ακολούθως να επιλέξετε «Αποστολή μηνύματος». Πάνω από το 

πεδίο μηνύματος εμφανίζονται αν υπάρχουν παλαιότερα μηνύματα μεταξύ σας (εικόνα 

17). 

 

 

Εικόνα 17. Σελίδα αποστολής μηνυμάτων 
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3.5. Τα μαθήματά μου 

Μέσα από αυτό το δομικό στοιχείο έχετε τη δυνατότητα να μεταφερθείτε γρήγορα σε 

οποιοδήποτε από τα μαθήματα είστε εγγεγραμμένος επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα 

(εικόνα 18). 

 
 

Εικόνα 18. Δομικό στοιχείο "Τα μαθήματα μου" 

3.6. Συνδεδεμένος χρήστης 

Μέσω αυτού του στοιχείου μπορείτε να δείτε τα στοιχεία με τα οποία είστε 

συνδεδεμένος και κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς (εικόνα 19). 

 

 
Εικόνα 19. Στοιχείο  σενδεδεμένου χρήστη 

  



 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική  Α.Ε.                                                                         13 
 

4. Εισαγωγή στο Ψηφιοποιημένο Μάθημα 

Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής και παρακολούθησης των ψηφιακών 

μαθημάτων της πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης. 

4.1. Είσοδος σε Μάθημα 

Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

την εισαγωγή στα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος και του έχει δοθεί πρόσβαση από 

το διαχειριστή του συστήματος (εικόνα 20). 

 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Η περιοχή ψηφιακών μαθημάτων 

Επιλέγοντας από τη λίστα μαθημάτων, στην επόμενη οθόνη εισέρχεται στην αρχική 

σελίδα του μαθήματος, όπου περιέχει το forum στο οποίο αναρτώνται νέα σχετικά με το 

μάθημα και τα διαθέσιμα θέματα (εικόνα 21). Στο σημείο αυτό επιλέγετε το θέμα του 

μαθήματος που θέλετε να παρακολουθήσετε, τα κίτρινα εικονίδια. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Αρχική σελίδα μαθήματος 
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Στη συνέχεια εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο όπου περιέχει την περιγραφή της 

εκπαιδευτικής ενότητας. Στο σημείο αυτό επιλέγετε «Είσοδος» (εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22. Σελίδα επισκόπησης θεματικής ενότητας 

Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μορφή μαθήματος και δομής SCORM 

ανοίγει σε νέο παράθυρο. 

Για τη βέλτιστη θέασή σας προτείνουμε να πατήσετε το πλήκτρο της μεγιστοποίησης στο 

φυλλομετρητή (Web Browser) που χρησιμοποιείτε (εικόνα 23).  

 

 
 

Εικόνα 23. Πλήκτρο μεγιστοποίησης 
 

Όποτε το επιθυμείτε μπορείτε να φύγετε κλείνοντας το παράθυρο του μαθήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Τα μαθήματα ανοίγουν σε νέο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up). Θα πρέπει να 

φροντίσετε σε περίπτωση που έχετε προστασία για τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-

up blocker) να την απενεργοποιήσετε για την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 

(https://edimitra.gr/) αλλιώς δε θα μπορέσετε να ανοίξετε το μάθημα. 

2. Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το μάθημα θα χρειαστεί να έχετε 

εγκατεστημένο το Adobe Shockwave Player ®™ το οποίο είναι δωρεάν λογισμικό και 

μπορείτε να το μεταφορτώσετε από εδώ: https://get.adobe.com/shockwave/  

 

https://get.adobe.com/shockwave/

