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Όχι ένα απλό LMS
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Εκδόσεις της Πλατφόρμας

Δοκιμαστικό Περιβάλλον (Θα χρησιμοποιηθεί για τα σεμινάρια):
https://learn.test.up2university.eu/

Επίσημη Έκδοση της πλατφόρμας (θα χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη των μαθημάτων από τους καθηγητές και μέσα στην 
τάξη)

https://learn.up2university.eu/

«Πυρήνας» της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι το Moodle 
(https://moodle.org/). Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα, 
απαιτείται ένας λογαριασμός e-mail. Η διαδικασία εγγραφής και 
σύνδεσης στην πλατφόρμα είναι η ίδια και για τις δύο εκδόσεις.

Εφόσον έχετε εγγραφεί στη δοκιμαστική πλατφόρμα και έχετε 
εγγραφεί στο μάθημα με τον κωδικό που σας έχει δοθεί, 
μπορείτε να δημιουργήσετε το μάθημά σας.
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Δημιουργία Μαθήματος (1ος τρόπος)
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Δημιουργία Μαθήματος (2ος τρόπος)
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Συμπλήρωση πεδίων νέου 
μαθήματος (1/3)

www.up2university.eu 6



Συμπλήρωση πεδίων νέου 
μαθήματος (2/3)
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Συμπλήρωση πεδίων νέου 
μαθήματος (3/3)
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Μπάρα διαχείρισης μαθήματος
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Επιλογές 
διαχείρισης του 

μαθήματος 

Διαχείριση 
Κωδικού 

Εγγραφής 
Ενεργοποίηση 
Επεξεργασίας 
Μαθήματος 

Αλλαγή ΓλώσσαςΜενού 
Διαχείρισης



Διαθέσιμες Επιλογής Διαχείρισης 
ενός μαθήματος
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Μερικές Ενδεικτικές Επιλογές 
Διαχείρισης Μαθήματος

Συμμετέχοντες (Participants): Λίστα και διαχείριση των 
συμμετεχόντων

Ομάδες (Groups): Δημιουργία Ομάδων χρηστών

Επεξεργασία των ρυθμίσεων του μαθήματος (Edit Course 
Settings): Επεξεργασία των παραμέτρων του μαθήματος

Αναφορά Δραστηριότητας Μαθήματος (View Activity Report): 
Στατιστικά στοιχεία του μαθήματος

Ολοκλήρωση Μαθήματος (Course Completion): Εξέταση ποιοι 
μαθητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα (πρέπει να 
έχουν οριστεί κάποια κριτήρια)

Enrollment Codes: Κωδικός για την εγγραφή ενός χρήση σε ένα 
μάθημα.
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Συμμετέχοντες

Η λίστα των Συμμετεχόντων:
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Ομάδες Χρηστών – Λόγοι που 
χρειάζονται οι ομάδες χρηστών

Ευκολότερη αναζήτηση των εργασιών των μαθητών

Μπορείτε μια ατομική εργασία να την αναθέσετε σε μία 
συγκεκριμένη ομάδα χρηστών

Μπορείτε να αξιοποιήσετε μία δραστηριότητα σε ένα 
υποσύνολο της τάξης

Διαφοροποίηση του υλικού που θα εμφανίζεται ανά ομάδα
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Ομάδες Χρηστών – Πως τις 
δημιουργούμε (1/3)

Βήμα 1ο: Πηγαίνετε στη διαχείριση των μαθημάτων

Βήμα 2ο: Επιλέγετε τις ομάδες

Βήμα 3ο: Πατάτε στο πεδίο “Δημιουργία Ομάδα-Create Group”

Βήμα 4ο: Ορίζετε το όνομα της ομάδας και πατάτε 
«Αποθήκευση αλλαγών – Save Changes»

Βήμα 5ο: Επιλέγετε την ομάδα που επιθυμείτε και επιλέγετε 
«Προσθήκη/Αφαίρεση Χρηστών»

Βήμα 6ο: Επιλέγετε τα ονόματα των χρηστών που θέλετε να 
προσθέσετε στην ομάδα και μετά πατάτε προσθήκη.

Βήμα 7ο: Όταν τελειώσετε πατάτε το κουμπί «Πίσω στις ομάδες 
– Back to the books»
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Ομάδες Χρηστών – Πως τις 
δημιουργούμε (2/3)

Βήματα 1 και 2
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Ομάδες Χρηστών – Πως τις 
δημιουργούμε (3/3)

Βήματα 6 και 7
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Ομάδες Χρηστών – Πώς ορίζουμε τις 
ρυθμίσεις στα πλαίσια ενός 
μαθήματος
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Επεξεργασία των Παραμέτρων 
του μαθήματος
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Αναφορά Δραστηριότητας 
Μαθήματος
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Enrollment Codes: Κωδικός για την 
εγγραφή ενός χρήση σε ένα μάθημα
(1/2)
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Ενεργοποίηση της εγγραφής 
νέων χρηστών σε ένα μάθημα 

μέσω του κωδικού

Ενεργοποίηση/Απενεργοπο
ίηση του χρονικού 

διαστήματος εγγραφής

Κωδικός Μαθήματος

Δημιουργία νέου κωδικού

Αποθήκευση Αλλαγών



Enrollment Codes: Κωδικός για την 
εγγραφή ενός χρήση σε ένα μάθημα
(2/2)
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Εφόσον έχει δημιουργηθεί κωδικός, τότε ο μαθητής θα πρέπει να εγγραφεί στην 
πλατφόρμα και μετά να εισάγει τον κωδικό του μαθήματος στο σχετικό πεδίο 
στην αρχική σελίδα.



Δημιουργία Υλικού σε ένα 
Μάθημα (1/4)

Βήμα 1ο: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή για την 
επεξεργασία. 
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Δημιουργία Υλικού σε ένα 
Μάθημα (2/4)

Βήμα 2ο: Για να προσθέσετε ένα νέο πόρο (δραστηριότητα ή 
κάποια πηγή), πατάτε στο πεδίο που φαίνεται παρακάτω:
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Δημιουργία Υλικού σε ένα 
Μάθημα (3/4)

Βήμα 3ο:Από την λίστα που υπάρχει μπορείτε να επιλέξετε τον πόρο ή την 
δραστηριότητα που επιθυμείτε και πατάτε το κουμπί «Προσθήκη-Add» (με 
κίτρινο είναι σημειωμένοι μερικά από τα εργαλεία που προσφέρει το 
Up2U)
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Δημιουργία Υλικού σε ένα Μάθημα 
(4/4) – Προσθήκη Υπερσυνδέσμου
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Διαχείριση Θεματικών Ενοτήτων 
(1/4)

Θα πρέπει αρχικά να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα 
επεξεργασίας

Ο Καθηγητής μπορεί να εμφανίσει ή όχι κάποιες ενότητες (π.χ. 
στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμα διδαχθεί στην τάξη), ενώ 
μπορεί να τις επεξεργάζεται, όπως επεξεργάζεται και μία 
ενότητα που είναι ήδη δημοσιευμένη.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα της, να προσθέσει κάποια 
περιγραφή, όπως γίνεται και στα πλαίσια ενός μαθήματος.
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Διαχείριση Θεματικών Ενοτήτων 
(2/4)

Βήμα 1ο: Πατάτε το πεδίο «Επεξεργασία-Edit», όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα:
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Διαχείριση Θεματικών Ενοτήτων 
(3/4)

Βήμα 2ο: Πατάτε το πεδίο «Edit Topic» , και θα έχετε τη δυνατότητα 
επεξεργασίας της συγκεκριμένης θεματικής. Εφόσον έχετε κάνει τις 
απαραίτητες αλλαγές, πατάτε αποθήκευση αλλαγών.
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Διαχείριση Θεματικών Ενοτήτων 
(4/4)

Στην περίπτωση όπου θέλετε να «κρύψετε» κάποια ενότητα, 
αρκεί να επιλέξετε την επιλογή «Hide Topic», όπως φαίνεται και 
στην παρακάτω εικόνα:
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Up2U Εργαλεία - Τεχνολογίες

• Moodle – Ανοιχτό λογισμικό για Διαχείριση Εκπαιδευτικού 
Υλικού/Μαθημάτων 

• SeLCont- Συγχρονισμένο Πολυμεσικό Υλικό 

• EduOER – Εύρεση Πηγών μεταδεδομένων για τον εντοπισμό 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού

• DSpace – Αποθήκευση ανοιχτού εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού

• H5P – Δημιουργία, διαμοιρασμός και επαναχρησιμοποίηση 
διαδραστικού περιεχομένου βασισμένο σε HTML5

• SWAN/Jupyter Notebook – Πλατφόρμα για τη δημιουργία notebooks
με τη χρήση απλού web interface

• CERNBox – Υποδομή Νέφους (cloud) για την αποθήκευση και το 
συγχρονισμό αρχείων 

• KnockPlop (Multiparty Meeting) – Δημιουργία ‘εικονικών δωματίων’ για 
την επικοινωνία μεταξύ χρηστών με χρήση της τεχνολογίας WebRTC

• PODDIUM – Καταγραφή Πολυμεσικού Υλικού
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Σας Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!

contact@lists.up2university.eu

#up2universe
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