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Ειςαγωγι
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια ςυνοπτικι βοικεια χριςθσ του ςυςτιματοσ αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ Moodle του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ και
Τεχνολογία.
Οι φοιτθτζσ ζχουν απευκείασ πρόςβαςθ με τουσ λογαριαςμοφσ που ζλαβαν από το aueb
(ldap authentication) μετά τθν εγγραφι τουσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ
που ο φοιτθτισ επικυμεί τθν ανάκτθςθ αυτοφ του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ειςζλκει ςτθ
ςελίδα: https://www.aueb.gr/password/password-reset-form.php

Πρόςβαςθ ςτθν Πλατφόρμα
Η πρόςβαςθ πραγματοποιείται από τθν διεφκυνςθ: http://management-edu.dmst.aueb.gr/.
Ο χριςτθσ κα πρζπει πρϊτα να ςυνδεκεί με τον λογαριαςμό του πατϊντασ τθν ζνδειξθ
Είςοδοσ (Login) (βλ. Εικόνα 1).
Είςοδοσ χριςτθ

Εικόνα 1: Αρχικι Σελίδα
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Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να πραγματοποιιςει τθν είςοδό του, ειςάγοντασ username &
password και πατϊντασ το κουμπί “Είςοδοσ (Login)” (βλ. Εικόνα 2). Τα ςτοιχεία αυτά είναι
τα ίδια που χρθςιμοποιεί για τθν πρόςβαςθ ςτο aueb mail του. Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα
μπορεί να επιλζξει αν κα κυμάται ο φυλλομετρθτισ ιςτοφ αυτά τα ςτοιχεία (Remember
username), αλλά δεν μπορεί να πατιςει τθν υπενκφμιςθ αυτϊν, κακϊσ προζρχονται
απευκείασ από τουσ εξυπθρετθτζσ του Aueb.

Ειςαγωγι λογαριαςμοφ
(aueb credentials)

Εικόνα 2: Ειςαγωγι Λογαριαςμοφ Χριςτθ

Παρουςίαςθ Διεπαφισ Χριςτθ
Η διεπαφι χριςτθ τθσ πλατφόρμασ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 3. Στθν αρχικι ςελίδα και
αφοφ ζχει επιλεχκεί το Full Time ι το part Time πρόγραμμα, υπάρχει ο κατάλογοσ των
μακθμάτων τα οποία είναι χωριςμζνα ςε 1ο και 2ο εξάμθνο (Πεδίο 4), ενϊ φαίνεται και ποια
μακιματα είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογισ.
Πάνω δεξιά (Πεδίο 2) αναγράφεται ο χριςτθσ που ζχει ςυνδεκεί ενϊ πθγαίνοντασ πάνω
ςτο όνομά μπορεί να εμφανίςει ι να επεξεργαςκεί το προφίλ του, να ανοίξει το
θμερολόγιο είτε να βγει από το ςφςτθμα. Στθν αριςτερι γωνία υπάρχει ζνα εικονίδιο
Μθνφματα, το οποίο εμφανίηει ειδοποιιςεισ από μθ αναγνωςμζνα μθνφματα κακϊσ και
χριςτεσ που ζςτειλαν μθνφματα (Πεδίο 1).
Πιο κάτω υπάρχει μια δευτερεφουςα μπάρα πλοιγθςθσ (Πεδίο 3), θ οποία περιλαμβάνει
ςυνδζςμουσ ςτθν αρχικι ςελίδα, τθν «προςωπικι» αρχικι ςελίδα του χριςτθ, ςε γεγονότα
(Events), ςε «προςωπικά sites» (My Sites), κακϊσ και ςτθ Βοικεια (Help) θ οποία
περιλαμβάνει τον οδθγό χριςθσ για τουσ φοιτθτζσ.
Τζλοσ, ςτθ δεξιά πλευρά υπάρχει το block του Ημερολογίου (Πεδίο 5).
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Εικόνα 3: Περιβάλλον Διεπαφισ Συνδεδεμζνου Χριςτθ

Προφίλ Χριςτθ
Ο χριςτθσ μπορεί να εμφανίςει το προφίλ του επιλζγοντασ Επιςκόπθςθ του προφίλ (View
profile), από πάνω δεξιά κάτω από το όνομά του. Εκεί μπορεί να δει διάφορεσ
λεπτομζρειεσ που τον αφοροφν (Εικόνα 4).
Μπορεί επίςθσ από το ίδιο ςθμείο να επεξεργαςτεί το προφίλ του (Edit profile),
προςκζτοντασ κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ, όπωσ θ προςωπικι του ιςτοςελίδα, το
τθλζφωνο, τθ διεφκυνςθ, κλπ και φυςικά μπορεί να ανεβάςει μία φωτογραφία του. Δεν
μπορεί όμωσ να αλλάξει το όνομα και τον κωδικό του (Εικόνα 5).
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Εικόνα 4: Επιςκόπθςθ Προφίλ Χριςτθ

Εικόνα 5: Επεξεργαςία Προφίλ Χριςτθ
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Ημερολόγιο
Στο θμερολόγιο οι χριςτεσ τοποκετοφν ανακοινϊςεισ γεγονότων ανάλογα με τα
δικαιϊματα χριςθσ τα οποία ζχουν.
Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να ανακοινϊςει γεγονότα τα οποία είναι ορατά ςε
όλουσ τουσ χριςτεσ και ςε όλα τα μακιματα. Οι κακθγθτζσ ανακοινϊνουν γεγονότα που
είναι ορατά ςτα μζλθ του μακιματοσ που διδάςκουν κακϊσ και ςε ομάδεσ που αυτόσ
κακορίηει. Οι φοιτθτζσ τζλοσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το θμερολόγιο ωσ μζςο
υπενκφμιςθσ των υποχρεϊςεων τουσ ωσ προσ το μάκθμα ι άλλων αξιομνθμόνευτων
γεγονότων.
Τα γεγονότα απεικονίηονται με τζςςερα διαφορετικά χρϊματα ϊςτε να είναι ευδιάκριτθ θ
κατθγορία ςτθν οποία υπάγονται. Οι κατθγορίεσ αυτζσ είναι οι εξισ: γεγονότα ςυςτιματοσ,
γεγονότα μακιματοσ, γεγονότα ομάδων, γεγονότα χρθςτϊν. Για να ενεργοποιιςουμε τθ
ςελίδα του θμερολογίου κάνουμε κλικ ςτο όνομα του μινα.
Για να προςκζςουμε ζνα νζο γεγονόσ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο γεγονόσ». Πάνω
αριςτερά του κουμπιοφ εμφανίηεται θ επιλογι «Λεπτομερι μθνιαία προβολι για». Από
εκεί μποροφμε να επιλζξουμε αν κα βλζπουμε γεγονότα όλων των μακθμάτων ι κάποιου
ςυγκεκριμζνου μακιματοσ.

Εικόνα 6: Ημερολόγιο
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Αν κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο γεγονόσ (New event)» θ οκόνθ του ςυςτιματοσ
ανανεϊνεται. Πλθκτρολογοφμε το όνομα που επικυμοφμε και ςτθ ςυνζχεια μια ςφντομθ,
κατατοπιςτικι περιγραφι. Ορίηουμε θμερομθνία και ϊρα που το γεγονόσ κα λάβει χϊρα,
τθ διάρκεια του, κακϊσ και αν κζλουμε να επαναλαμβάνεται. Όταν ολοκλθρϊςουμε τισ
ρυκμίςεισ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Αποκικευςθ αλλαγών (Save changes)». Αν
επικυμοφμε να διαγράψουμε ζνα προγραμματιςμζνο γεγονόσ, τότε από το θμερολόγιο
επιλζγουμε τθ μζρα που το γεγονόσ κα λάβει χϊρα και ςτθ ςελίδα που εμφανίηεται
κάνοντασ κλικ επιλζγουμε το ςφμβολο x. το οποίο βρίςκεται ςτθν κάτω δεξιά γωνία του
πλαιςίου του γεγονότοσ. Ακριβϊσ αριςτερά του βρίςκεται το ςφμβολο ι μζςω του οποίου
ζχουμε τθ δυνατότθτα να τροποποιιςουμε τισ ιδθ καταχωρθμζνεσ ρυκμίςεισ για το
γεγονόσ.

Εικόνα 7: Προςκικθ Γεγονότοσ Ημερολογίου
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Η Αρχικι μου (Dashboard)
Πρόκειται για μία προςαρμόςιμθ ςελίδα, για να παρζχει ςτουσ χριςτεσ τισ ςυνδζςεισ με τα
μακιματά τουσ και τισ δραςτθριότθτζσ τουσ μζςα ςε αυτά, όπωσ μθ αναγνωςμζνεσ
δθμοςιεφςεισ forum κακϊσ και επικείμενεσ παραδόςεισ εργαςιϊν. Στθ διπλανι ςτιλθ
(sidebar) υπάρχουν, εκτόσ από το θμερολόγιο, τα επικείμενα γεγονότα (Upcoming events),
τα τελευταία νζα (Latest news) και τα μθνφματα (Messages) που τυχόν ζχουν αποςταλεί.
Αυτι θ ςελίδα ςυνικωσ περιλαμβάνει τθν επιςκόπθςθ των μακθμάτων που είναι
εγγεγραμμζνοσ ο χριςτθσ ςτθν κεντρικι ςτιλθ. Οι χριςτεσ μποροφν να τθν προςαρμόςουν
και να προςκζςουν ι να αφαιρζςουν μπλοκ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί «Επεξεργαςία αυτισ
τθ ςελίδασ (Customise this page)».

Εικόνα 8: Η Αρχικι μου Σελίδα

Αυτό-Εγγραφι ςε Μάκθμα (Course Self-Enrolment)
Η αυτό-εγγραφι είναι θ μζκοδοσ με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να εγγραφοφν ςε ζνα
μάκθμα, πατϊντασ είτε το κουμπί Enrol me, που βρίςκεται κάτω από τθν περιγραφι του
μακιματοσ που ζχουν επιλζξει, είτε επιλζγοντασ το «εγγραφι ςτο μάκθμα (Enrol me in
this course)» δεξιά από το side bar κάτω από τθ Διαχείριςθ (Administration). Μπορεί ζνα
μάκθμα να χρειάηεται επιπλζον και ζνα κλειδί (enrolment key) προκειμζνου να
ολοκλθρωκεί θ αυτό-εγγραφι, το οποίο λογικά κα ζχει δοκεί με κάποιο τρόπο από τουσ
διδάςκοντεσ του μακιματοσ.
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Εικόνα 9: Αυτό-εγγραφι ςε Μάκθμα

Φυςικά από το ίδιο ςθμείο μπορεί ο χριςτθσ να απεγγραφεί (unenrol) από το μάκθμα.

Περιεχόμενο Μακιματοσ
Επιλζγοντασ τον τίτλο του μακιματοσ, αφοφ ζχει πραγματοποιιςει τθν εγγραφι του ςε
αυτό, ο χριςτθσ μπορεί πλζον να δει τα περιεχόμενα του μακιματοσ. Η μορφι που κα
εμφανίηεται το μάκθμα κακορίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ του. Οι
πικανζσ μορφζσ είναι: SCORM, Social, Topics, Weekly. Η προεπιλεγμζνθ μορφι είναι θ
Θεματικι (Topics).
Εκεί εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ (activities) και οι πόροι (resources) που ζχουν
προςτεκεί από τουσ διδάςκοντεσ. Πολλαπλά αρχεία μποροφν να διανζμονται
χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα. Μερικοί από τουσ πιο δθμοφιλείσ τφπουσ αρχείων είναι
pdf, doc και ppt αρχεία. Κάκε αρχείο ζχει το δικό του εικονίδιο. Ο χριςτθσ μπορεί
απευκείασ να ανοίξει ι να κατεβάςει οποιοδιποτε από αυτά τα αρχεία.
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Εικόνα 10: Περιεχόμενο Μακιματοσ

Ανάκεςθ Εργαςίασ (Assignment)
Η ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα δίνει τθ δυνατότθτα ςτον κακθγθτι να κάνει ανάκεςθ
εργαςιϊν ςτουσ φοιτθτζσ, να παίρνει τισ εργαςίεσ τουσ και να τουσ παρζχει feedback
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και βακμολόγθςθσ. Οι εργαςίεσ των φοιτθτϊν είναι ορατζσ μόνο
ςτουσ διδάςκοντεσ και όχι ςε άλλουσ φοιτθτζσ, εκτόσ αν ζχει επιλεγεί ομαδικι εργαςία.
Αν υπάρχει ομαδικι εργαςία (group choice), τότε οι φοιτθτζσ μποροφν να εγγράψουν τον
εαυτό τουσ ςε μία ομάδα και μποροφν να δουν τα μζλθ τθσ ομάδασ πριν κάνουν αυτι τθν
επιλογι.
Οι φοιτθτζσ μποροφν να παραδϊςουν διάφορα είδθ θλεκτρονικϊν αρχείων, όπωσ για
παράδειγμα ζγγραφα, λογιςτικά φφλλα, εικόνεσ, αρχεία ιχου και βίντεο. Οι εργαςίεσ δεν
απαιτοφν απαραίτθτα το ανζβαςμα κάποιου αρχείου. Εναλλακτικά, οι διδάςκοντεσ
μποροφν να ηθτιςουν από τουσ φοιτθτζσ να πλθκτρολογιςουν απευκείασ ζνα κείμενο
μζςα ςτο αντίςτοιχο πεδίο του Moodle, ι μποροφν να ηθτιςουν και τα δφο παραπάνω.
Κάκε ανάκεςθ εργαςίασ ζχει μία θμερομθνία ζναρξθσ πριν από τθν οποία κανείσ φοιτθτισ
δεν μπορεί να παραδϊςει και μία θμερομθνία λιξθσ, μετά από τθν οποία οι διδάςκοντεσ
μποροφν να επιλζξουν να μθν δζχονται πλζον άλλεσ παραδόςεισ.
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Ομάδα Συηθτιςεων (News Forum)
Η ομάδα ςυηθτιςεων αποτελεί ζνα ειδικό forum για γενικζσ ανακοινϊςεισ και ζρχεται
προεγκατεςτθμζνθ ςε κάκε μάκθμα. Βρίςκεται ςυνικωσ ςτθν κορυφι του κεντρικοφ
τμιματοσ και μόνο οι διδάςκοντεσ και οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ μποροφν να
προςκζςουν κζματα και να απαντιςουν ςε άλλα. Οι προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ
επιβάλλουν ςε κάκε εγγεγραμμζνο χριςτθ τθν ςυνδρομι ςε αυτι τθν ομάδα ςυηθτιςεων.
Το μπλοκ «Τελευταία Νζα (Latest News)» εμφανίηει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πρόςφατων
ςυηθτιςεων από το News Forum.
Όταν ζνασ διδάςκοντασ δθμοςιεφει ζνα κζμα ςτο News Forum ενόσ μακιματοσ, όλοι οι
εγγεγραμμζνοι χριςτεσ λαμβάνουν ζνα email (ςτο aueb email τουσ) με το περιεχόμενο
αυτοφ του κζματοσ.
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