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Αξιότιμες/οι διδάσκουσες/ντες 

 

Η πλατφόρμα του Open eClass θα στηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 

 την επικοινωνία των διδασκόντων με τους φοιτητές τους και  

 την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού ανά μάθημα. 

Με την έναρξη των μαθημάτων στις 12 Οκτωβρίου 2020 τα ηλεκτρονικά μαθήματα 

πρέπει να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών των 

Τμημάτων. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες πρέπει να καταχωρίσουν τον 

τίτλο κάθε μαθήματος που πρόκειται να διδάξουν στην πλατφόρμα του Open eClass 

όπως ακριβώς το μάθημα εμφανίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών με τον Κωδικό και 

τον/ους διδάσκοντα/ες. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των μαθημάτων 

που είναι αναρτημένα στο Open eClass με αυτά του Προγράμματος Σπουδών κάθε 

Τμήματος. 

Παρακάτω παρέχονται χρήσιμες οδηγίες για τις/τους διδάσκουσες/ντες (μέλη ΔΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΣΠΑ και ΠΔ407): 

 

Α. Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ 

1.  Για τα Μαθήματα στα οποία  δεν αλλάζει ο τίτλος και ο κωδικός, μπορούν: 

1.1. Να εξάγουν τα Στατιστικά του μαθήματος 

` ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Στατιστικά 

Αναλυτικές Οδηγίες: https://docs.openeclass.org/el/teacher/course_stats) 

1.2. Να Διαγράψουν το αρχείο με τους φοιτητές του προηγούμενου 

ακαδημαϊκού έτους.  

Για τη Μαζική Διαγραφή των Χρηστών  : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Χρήστες   Διαγραφή Χρηστών 

(δεξιά της οθόνης στο γκρι εικονίδιο με το γρανάζι)  Με ημερομηνία 

εγγραφής (κάνουμε κλικ στο κουτάκι) - Εκτέλεση ενεργειών.  

Γενικές Οδηγίες στο (5.4.4): 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/course_users 

 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/course_stats
https://docs.openeclass.org/el/teacher/course_users
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2.  Μαθήματα που δεν θα διδαχθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (πχ λόγω 

εκπαιδευτικής άδειας) 

Όσα μαθήματα δεν διδαχθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να γίνουν 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ.  

Στο Διαχείριση Μαθήματος – - Ρυθμίσεις  Πρόσβαση  Ανενεργό Μάθημα. 

(https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course)  

Το ανενεργό μάθημα σημαίνει πως ως τίτλος και το περιεχόμενό του είναι ορατό στον 

Διδάσκοντα (με αχνούς γκρι χαρακτήρες), με δικαίωμα διαχείρισης και ενεργοποίησης ξανά, 

αλλά δεν εμφανίζεται στους Φοιτητές. 

3.  Αλλαγή διδάσκοντα σε Μάθημα / Αλλαγή τίτλου μαθήματος / Κατάργηση 

Μαθήματος 

Όταν Μάθημα αλλάζει τίτλο, διδάσκοντα, ή καταργείται, ο υπεύθυνος διδάσκων μπορεί να το 

κάνει Ανενεργό ή να το διαγράψει.  

Οδηγίες για την αλλαγή του μαθήματος σε Ανενεργό δίνονται παραπάνω (στο 2). 

Για την Διαγραφή μαθήματος: 

Διαχείριση Μαθήματος  Ρυθμίσεις  (δεξιά της οθόνης, στη σειρά με τα γκρι εικονίδια: 

Πληροφορίες, Αντίγραφο Ασφαλείας, Επιστροφή) το γκρι εικονίδιο με το γρανάζι Πατάμε 

το μαύρο βελάκι που δείχνει κατεύθυνση προς τα κάτω  επιλέγουμε το Διαγραφή 

μαθήματος. (https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course)  

Νέα Μαθήματα. 

Για τη δημιουργία μαθήματος: 

Στην αρχική οθόνη – δεξιά της οθόνης  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course)  

 

B. Διδάσκοντες ΕΣΠΑ και ΠΔ 407 

Οι νέοι διδάσκοντες ΕΣΠΑ μπορούν να επικοινωνήσουν με το eclass@panteion.gr 

για τη δημιουργία προφίλ διδάσκοντα στην Πλατφόρμα και τη σύνδεση με τα  

μαθήματά τους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1. Επιπλέον Μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες των Εξετάσεων 

πρέπει να αφαιρεθούν από την Πλατφόρμα. 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course
https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course
https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course
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2. Το ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην Πλατφόρμα του eClass είναι μεταφορά 

των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων. Η Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου με έργο τη διαχείριση της Πλατφόρμας ασύγχρονης 

εκπαίδευσης (eClass), διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο 

καταχώρησης σε τίτλο μαθήματος, όταν δεν είναι καταχωρημένος σύμφωνα 

με το επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ OPEN ECLASS 
 
Εγχειρίδια  

Στην ιστοσελίδα : https://docs.openeclass.org/el/teacher  

 

video  

Δημιουργία Μαθήματος, στο: https://www.youtube.com/watch?v=CgigTzgquo0  

Διαχείριση Μαθήματος, στο: https://www.youtube.com/watch?v=037rowXpM74  

Διαχείριση περιοχών συζητήσεων – Κουβεντούλα (chat), 

στο https://www.youtube.com/watch?v=nEwRnKewMtw  

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων – Ομάδες 

Χρηστών, στο https://www.youtube.com/watch?v=59zmi4zpnvI  

Ανάρτηση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, 

στο https://www.youtube.com/watch?v=W9PXVIqeVp4  

 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στο eclass@panteion.gr 

 

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά. 
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