Είσοδος στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης
1. Επισκέπτεστε το σύνδεσμο https://eclass.edc.uoc.gr .
Στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας, και στα αντίστοιχα πεδία, συμπληρώνετε τα
στοιχεία πρόσβασης του Πανεπιστημιακού σας λογαριασμού.

2. Στην πρώτη οθόνη παρουσιάζεται το Χαρτοφυλάκιο Χρήστη, όπου εμφανίζονται και
τα μαθήματα στα οποία είστε ήδη εγγεγραμμένοι.

Εγγραφή σε μάθημα
3. Για να εγγραφείτε σε μάθημα, από το Χαρτοφυλάκιο, επιλέγετε στο αριστερό μενού
«Μαθήματα» (Βήμα 1). Επιλέγετε το αντίστοιχο μάθημα που επιθυμείτε, μέσω της
στήλης «Εγγραφή» στην αριστερή πλευρά του τίτλου κάθε διαθέσιμου μαθήματος.
(Βήμα 2).

Είσοδος σε μάθημα
1. Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (Χαρτοφυλάκιο),
επιλέγετε τον τίτλο του μαθήματος που θέλετε να παρακολουθήσετε.

2. Στην αρχική σελίδα του μαθήματος εμφανίζονται σύντομες πληροφορίες για αυτό,
καθώς επίσης το ημερολόγιο(περιοχή 1) με τα γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί
(τηλεσυνεργασία, παράδοση εργασίας κα), οι ανακοινώσεις (περιοχή 2) του
μαθήματος και άλλες πληροφορίες. Στην αριστερή πλευρά του μαθήματος
εμφανίζεται το μενού με τα διαθέσιμα ενεργά εργαλεία (περιοχή 3).

Συμμετοχή σε μάθημα μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης
Για τη συμμετοχή σας σε εξ αποστάσεως μάθημα με σύγχρονο τρόπο, απαιτείται να
χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει λειτουργικό μικρόφωνο και ηχεία
(ή ακουστικά), και προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάμερα. Επίσης, η σύνδεση
στο Internet πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη και σταθερή. Για την σωστή σύνδεση και
διάδραση στην πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης απαιτείται να χρησιμοποιήσετε
αποκλειστικά και μόνο το φυλλομετρητή (browser) Mozilla Firefox ή Google Chrome.
1. Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης, επιλέγετε το εργαλείο
«Τηλεσυνεργασία» μέσω του μενού του μαθήματος που θέλετε να
παρακολουθήσετε (βήμα 1).

Στο μενού θα βρείτε τις προγραμματισμένες τηλεσυνεργασίες. Ο τίτλος της
τηλεσυνεργασίας είναι ο σύνδεσμος για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα σύγχρονης
εκπαίδευσης και είναι ενεργός μόνο για αυτές που είναι σε εξέλιξη.
2. Μόλις επιλέξουμε τον τίτλο της τηλεσυνεργασίας που θέλετε να συμμετάσχετε, ένα
νέο παράθυρο ανοίγει. Μετά από λίγο, υπάρχει προτροπή για «αποδοχή χρήσης
μικροφώνου» από την πλατφόρμα. Οποιαδήποτε στιγμή σας ζητηθεί να κάνετε
«αποδοχή χρήσης» μικροφώνου ή κάμερας, εσείς να επιλέγετε πάντα την
«Αποδοχή», διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να συνδεθείτε.

3. Μετά από σύντομο χρόνο, ανοίγει η πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης. Κατά την
είσοδό σας, το μικρόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση Σίγασης.

Στην περιοχή 1 εμφανίζεται η λίστα τον συμμετεχόντων.
Στην περιοχή 2 έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε κείμενο που θα μπορούν να
διαβάσουν όλοι οι χρήστες.
Στην περιοχή 3 εμφανίζονται οι κάμερες που είναι ανοικτές.
Στην περιοχή 4 εμφανίζεται η παρουσίαση (αν υπάρχει) του διδάσκοντα.
Στην περιοχή 5 υπάρχει κουμπί για την άρση της Σίγασης του μικροφώνου σας.
Στην περιοχή 6 υπάρχει κουμπί που ενεργοποιεί την κάμερα του υπολογιστή σας.
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει όλοι να ακολουθούν κανόνες σωστής χρήσης της πλατφόρμας,
όπως το να μιλάει κάθε φορά ένας και μόνο ένας.

