Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο
Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα (εισαγωγή username και password) θα
βρεθείτε στο χαρτοφυλάκιο σας, έναν χώρο που σας επιτρέπει να οργανώνετε και
να ελέγχετε τη συμμετοχή σας στα ηλεκτρονικά μαθήματα της πλατφόρμας.

Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από επιλογές που αφορούν
τη δημιουργία μαθήματος, την εγγραφή σε μάθημα, τη διαμόρφωση του προφίλ
σας, το προσωπικό σας ημερολόγιο μαθημάτων, τις ανακοινώσεις κλπ, τα οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Στην δεξιά στήλη, θα βρείτε μια λίστα με τα μαθήματα που υποστηρίζετε ως
εκπαιδευτής καθώς και τα μαθήματα που παρακολουθείτε εφόσον βέβαια έχετε
εγγραφεί σε κάποια από αυτά. Στα μαθήματα που υποστηρίζετε υπάρχει δεξιά η
επιλογή «Διαχείριση» ώστε να ελέγχετε εύκολα τις ρυθμίσεις, ενώ στα μαθήματα
που παρακολουθείτε έχοντας κάνει εγγραφή υπάρχει δεξιά η επιλογή
«Απεγγραφή» ώστε να το διαγράψετε από τη λίστα. Τέλος, κάνοντας κλικ στον
τίτλο ενός μαθήματος από τη λίστα μαθημάτων εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό
μάθημα με δικαιώματα Εκπαιδευτή.

Περιοχή «Τα μαθήματα μου»
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται όλα τα μαθήματα στα οποία είναι συμμετέχετε.
Κάθε μάθημα αποτελείται από τον τίτλο του μαθήματος, ακολουθούμενο στην
επόμενη γραμμή από του εκπαιδευτές του μαθήματος. Κάνοντας κλικ στον τίτλο
ενός μαθήματος από τη λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μάθημα με δικαιώματα
Εκπαιδευτή.

Περιοχή «Οι ανακοινώσεις μου»
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Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται οι τελευταίες ανακοινώσεις στα μαθήματα που
είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης. Οι ανακοινώσεις αυτές ταξινομούνται κατά μάθημα
και κατά ημερομηνία. Κάθε ανακοίνωση αποτελεί σύνδεσμο προς το εργαλείο
ανακοινώσεων του αντίστοιχου μαθήματος και περιορίζεται στους 150 χαρακτήρες.
Αν μια ανακοίνωση είναι μεγαλύτερη των 150 χαρακτήρων τότε προστίθεται ένα
«…[Περισσότερα]». Αυτό σημαίνει ότι για να δούμε ολόκληρη την ανακοίνωση θα
πρέπει να πάμε στο εργαλείο ανακοινώσεων του αντίστοιχου μαθήματος.

Περιοχή «Τα τελευταία μου έγγραφα»
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα τελευταία έγγραφα στα μαθήματα που είναι
εγγεγραμμένος ο χρήστης. Τα έγγραφα αυτά ταξινομούνται κατά μάθημα. Κάθε
έγγραφο αποτελεί σύνδεσμο προς το εργαλείο εγγράφων του αντίστοιχου
μαθήματος. Εκεί ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το έγγραφο αυτό.

Περιοχή «Η ατζέντα μου»
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται ομαδοποιημένα τα γεγονότα από τις ατζέντες των
μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης. Τα γεγονότα αυτά
ταξινομούνται κατά την ημερομηνία διεξαγωγής. Ο μέγιστος αριθμός ημερομηνιών
που μπορούν να αναφέρονται στην ατζέντα είναι πέντε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
πρόκειται για συνεχόμενες ημερομηνίες. Σε κάθε ημερομηνία μπορούν να
υπάρχουν γεγονότα από διάφορα μαθήματα.
Τα γεγονότα στην ατζέντα αρχίζουν με τον τίτλο μαθήματος με την ώρα διεξαγωγής
και την διάρκεια ακριβώς δίπλα. Στην επόμενη γραμμή αναγράφεται ο τίτλος του
γεγονότος. Ακολουθεί, στην επόμενη γραμμή το κείμενο που περιγράφει το
γεγονός, όπως το όρισε ο εκπαιδευτής του μαθήματος. Το περιεχόμενο
περιορίζεται στους 150 χαρακτήρες. Αν η περιγραφή ενός γεγονότος είναι
μεγαλύτερη των 150 χαρακτήρων τότε προστίθεται ένα «…[Περισσότερα]». Αυτό
σημαίνει ότι για να δούμε ολόκληρη την περιγραφή του γεγονότος θα πρέπει να
πάμε στο εργαλείο ατζέντας του αντίστοιχου μαθήματος.
Γεγονότα τον οποίων η ημερομηνία διεξαγωγής έχει περάσει, παύουν να
αναφέρονται στην ατζέντα. Κάθε γεγονός στην ατζέντα αποτελεί σύνδεσμο προς
το εργαλείο ατζέντας του αντίστοιχου μαθήματος.

Σελίδα 2 από 4

Εγγραφή σε Μάθημα
Επιλέγοντας Βασικές Επιλογές-> Μαθήματα -> Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας -> Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό (αντίστοιχα)
στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, θα μεταφερθείτε στη
λίστα μαθημάτων στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ποια από τα διαθέσιμα
μαθήματα θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης.

Εγγραφή σε Μάθημα

Kατόπιν θα πρέπει να κάνετε κλικ (?) στο κουτί επιλογής (checkbox) δίπλα σε κάθε
μάθημα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.
Να σημειώσουμε ότι μόλις κάνετε κλικ δίπλα σε κάθε μάθημα, αυτόματα βλέπετε
δεξιά στον τίτλο του μαθήματος την πράσινη ένδειξη επιβεβαίωσης για την
εγγραφή σας στο μάθημα. Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον
προσωπικό σας κατάλογο με τα μαθήματα που παρακολουθείτε.
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Εγγραφή - Απεγγραφή από μάθημα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που το μάθημα είναι κλειστό για να εγγραφείτε θα πρέπει να
στείλετε μήνυμα στον διδάσκοντα, προκειμένου να σας εγγράψει στο μάθημα.
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