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EduWeb 
Σύντομος οδηγός προσθήκης εκπαιδευτικού υλικού  

στο περιβάλλον e-learning (για αρχάριους) 

 

Εγγραφή και είσοδος στο περιβάλλον e-learning 
 

Αν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε το περιβάλλον e-learning του EduWeb, θα πρέπει να 

εγγραφείτε σε αυτό, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δημιουργία μαθημάτων και 

να μεταφορτώσετε εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  

Για να εγγραφείτε στο περιβάλλον e-learning: 

 Επισκεφθείτε τη σελίδα http://eduweb-project.eu/elearning 

 Πατήστε το πράσινο εικονίδιο (αν έχετε εγγραφεί ήδη, απλώς εισάγετε το όνομα χρήστη και 

τον κωδικό σας και αγνοήστε τα επόμενα βήματα) 

 
 

 

 Επιλέξτε τη δημιουργία λογαριασμού 

 
 

 

 Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και πατήστε «Δημιουργία λογαριασμού μου». Θα σας 

αποσταλεί email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, προκειμένου 

να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. 

 

http://eduweb-project.eu/elearning


 
 

 Αφού λάβετε το email επιβεβαίωσης και επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας, στη συνέχεια 

αποστείλετέ μας μήνυμα στο eduweblist@googlegroups.com προκειμένου να σας 

παρέχουμε δικαιώματα μεταφόρτωσης εκπαιδευτικού περιεχομένου στο e-learning. Οι 

μαθητές που εγγράφονται στο περιβάλλον για να παρακολουθήσουν μαθήματα, δεν 

απαιτείται να στείλουν αυτό το μήνυμα. Μόνο οι συντάκτες εκπαιδευτικού περιεχομένου 

απαιτείται να στείλουν αυτό το μήνυμα για να τους αποδοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα. 

 
 

 

mailto:eduweblist@googlegroups.com


Δημιουργία μαθήματος και προσθήκη εκπαιδευτικού περιεχομένου 

στο περιβάλλον e-learning 
 

1. Μετά από την επιτυχή σας είσοδο με τα στοιχεία σας και εφόσον έχετε τα κατάλληλα 

δικαιώματα, επιλέξτε «όλα τα μαθήματα» στα δεξιά της σελίδας (Εικόνα 1) και στην επόμενη 

σελίδα «COURSES».  

 

Εικόνα 1 

2. Στο τέλος αυτής της σελίδας, θα βρείτε το κουμπί για την προσθήκη νέου μαθήματος “Add a 

new course” (Εικόνα 2). Πατώντας σε αυτό, θα μεταφερθείτε στην επόμενη σελίδα (Εικόνα 3). 

Σε αυτή τη σελίδα απαιτείται να συμπληρώσετε τα δύο πρώτα πεδία “Course full name” και 

“Course short name”.  

Είναι επίσης σημαντικό να επιλέξετε την κατηγορία του μαθήματός σας. (Εικόνα 4). Επιλέξτε μία 

από τις υπάρχουσες κατηγορίες/υποκατηγορίες κάτω από τα “COURSES”. Στο τρέχων 

παράδειγμα επιλέγουμε την κατηγορία “COURSES/Stay informed”. Πρέπει να επιλέξετε και την 

υποκατηγορία, δηλαδή στο παράδειγμα “COURSES/Stay informed” και όχι μόνο την κύρια 

κατηγορία “COURSES”. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης του 

μαθήματος. Συνίσταται το “Enable” να μην είναι επιλεγμένο. 

 



 

Εικόνα 2 
 

 

 

Εικόνα 3 

  



 

Εικόνα 4 

 

Το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη μεταδεδομένων “Ετικέτες”, ώστε το μάθημα να είναι εύκολα 

αναζητήσιμο από τους επισκέπτες. Επιλέξτε μόνο από τις υπάρχουσες ετικέτες στη λίστα (πατήστε 

το «Ετικέτες» για να εμφανίσετε τη λίστα) και μην προσθέσετε δικές σας ετικέτες (Εικόνα 5).  

Οι σημαντικές ετικέτες που πρέπει να έχει ένα μάθημα είναι η κατηγορία (π.χ. «Ενημέρωση») η 

γλώσσα (π.χ. «Ελληνικά») και το επίπεδο δυσκολίας (π.χ. «Εύκολο επίπεδο»). Παρατηρήστε ότι στη 

λίστα ετικετών υπάρχουν ετικέτες σε όλες τις γλώσσες. Εσείς θα συμπληρώσετε μόνο τις Ελληνικές 

ετικέτες για την κατηγορία, τη γλώσσα και το επίπεδο δυσκολίας, επειδή τα μαθήματά σας είναι 

στα Ελληνικά.  

Στο πεδίο της περιγραφής , μπορείτε να περιγράψετε με λίγα λόγια το μάθημά σας. Η περιγραφή 

αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα με τα μαθήματα και όχι μέσα στο περιεχόμενο του μαθήματός σας. 

Τέλος, πατήστε «Αποθήκευση και προβολή» για να αποθηκεύσετε το μάθημά σας.  

 



 

 

Εικόνα 5 

Κάποιες φορές η «Ενεργοποίηση επεξεργασίας» είναι ανενεργή. Για να τροποποιήσετε το 

περιεχόμενο του μαθήματος που δημιουργήσατε, επιλέξτε το πράσινο γρανάζι στα δεξιά της 

σελίδας και πατήστε «Ενεργοποίηση επεξεργασίας» (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 

 

Το επόμενο βήμα είναι να τροποποιήσετε τον τίτλο του θέματος του μαθήματος (Εικόνα 7). 

Πατήστε το μολύβι και εισάγετε την περιγραφή του μαθήματος. Τέλος πατήστε Enter για να την 

καταχωρήσετε.  



 

Εικόνα 7 

 

Στη συνέχεια πρέπει να εισάγετε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάτω από αυτό το θέμα. Επιλέξτε 

«Προσθήκη δραστηριότητας/πόρου» και στη συνέχεια επιλέξτε «Σελίδα» (η συνηθέστερη επιλογή) 

(Εικόνα 8). Υπάρχει επίσης και δυνατότητα προθήκης quiz, αρχείων και άλλων στοιχείων αν αυτό 

απαιτείται. 

 

Εικόνα 8 

 



Στην επόμενη σελίδα, εισάγετε τον τίτλο του μαθήματος στο πεδίο «Όνομα». Μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε μία σύντομη περιγραφή στο πεδίο «Περιγραφή».  

Το πεδίο «Περιεχόμενο σελίδας» είναι το σημείο το οποίο θα πρέπει να περιέχει το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο του μαθήματος (κείμενο, εικόνες βίντεο  κτλ.).  

Στον κειμενογράφο του περιεχόμενου σελίδας πατήστε το πράσινο βέλος (Εικόνα 9) για να δείτε 

περισσότερα εικονίδια και επιλογές. Τα εικονίδια στο κόκκινο και το κίτρινο βέλος 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση εικόνων και βίντεο. 

 

 

Εικόνα 9 

 

Προτού εισάγετε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του μαθήματός σας, πρέπει να εισάγετε το επίπεδο 

δυσκολίας και τον εκτιμώμενο χρόνο τον οποίο θα καταναλώσει κάποιος για να 

παρακολουθήσει/διαβάσει το μάθημα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το εικονίδιο του πίνακα 

(Εικόνα 10, κόκκινο βέλος) και εισάγετε ένα πίνακα μίας γραμμής και δύο στηλών την περιοχή του 

περιεχομένου σελίδας. Στην αριστερή στήλη του πίνακα θα εισάγετε την εικόνα του επιπέδου 

δυσκολίας και στη δεξιά, την εικόνα του ρολογιού. Τις εικόνες αυτές θα τις βρείτε στο σύνδεσμο  

https://drive.google.com/open?id=1KqSKh4g3DGFfYUxHVuq1fV8pz6T_ncOw  Υπάρχουν εικόνες για 

όλα τα επίπεδα δυσκολίας. 

Κάτω από την εικόνα του ρολογιού, γράψτε τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης του μαθήματος 

(π.χ. 10 λεπτά). Κάτω από την εικόνα του επιπέδου, γράψτε το επίπεδο δυσκολίας (π.χ. Επίπεδο: 

Εύκολο).  

 

Εικόνα 10 

https://drive.google.com/open?id=1KqSKh4g3DGFfYUxHVuq1fV8pz6T_ncOw


Κάτω από τον πίνακα, εισάγετε το εκπαιδευτικό περιεχόμενό σας. Μπορείτε να εισάγετε και να 

μορφοποιήσετε κείμενο, εικόνες και βίντεο. Για την εισαγωγή εικόνων και βίντεο ακολουθήστε τη 

διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω. 

 

Εισαγωγή εικόνων 

Για να προσθέσετε μια εικόνα στο περιεχόμενο σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο της εισαγωγής 

εικόνας (Εικόνα 9). Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Εικόνα 11). Για να μεταφορτώσετε 

την εικόνα ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Επιλέξτε “Browse repositories… ”. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε «Ανέβασμα ενός αρχείου».  

2. Επιλέξτε το κουμπί «Browse» ώστε να επιλέξετε την εικόνα από τον υπολογιστή σας (Εικόνα 

12).  

3. Διαλέξτε την εικόνα και πατήστε «Ανέβασμα αυτού του αρχείου» (Upload this file). 

4. Στην επόμενη καρτέλα μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες και τις διαστάσεις της εικόνας. 

Και να την σώσετε (Εικόνα 13). Μαρκάρετε το “Auto size”. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 

περιγραφή για την εικόνα, αλλά αν δεν το επιθυμείτε τότε μαρκάρετε την επιλογή «Η 

περιγραφή δεν είναι απαραίτητη». 

5. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα πατήστε «Αποθήκευση εικόνας». 

 

Εικόνα 11 

1 



 

Εικόνα 12  

 

 

Εικόνα 13 

3 

2 

4 



Εισαγωγή βίντεο 

Για να εισάγετε βίντεο στο περιεχόμενο σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο της εισαγωγής πολυμέσων 

(Εικόνα 9). Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Εικόνα 14) με το οποίο μπορείτε να 

μεταφορτώσετε βίντεο ως εξής: 

1. Επιλέξτε την καρτέλα «Βίντεο». 

2. Επικολλήστε το σύνδεσμο του βίντεο (αν θέλετε να ενσωματώσετε βίντεο από το youtube) 

ή επιλέξτε “Browse repositories…” αν θέλετε να μεταφορτώσετε ένα βίντεο από τον 

υπολογιστή σας. Η διαδικασία της μεταφόρτωσης βίντεο, είναι η ίδια με εκείνη της 

μεταφόρτωσης μιας εικόνας. 

 

 

Εικόνα 14 

1 

2 

3 
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