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1. Εισαγωγή 

Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης gnoseis.online. Παρακάτω 

ακολουθούν οι αρχικές οδηγίες σχετικά με την είσοδο και την πλοήγηση στο ολοκληρωμένο σύστημα 

τηλεκατάρτισης τόσο για εκπαιδευτές όσο και για εκπαιδευόμενους. 

 

2. Μετάβαση - Είσοδος 

Η μετάβαση στο ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης μπορεί να γίνει πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://gnoseis.online/ επιλέγοντας την επιλογή «Συνδεθείτε» (Εικόνα 2.1) . 

 
Εικόνα 2.1. 

Στην επόμενη σελίδα, ο χρήστης για να συνδεθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης συμπληρώνει τα 

στοιχεία εισόδου του (Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης) στο σημείο αναφοράς 1 (Εικόνα 2.2).  

 

Εικόνα 2.2. 

1 

2 

https://gnoseis.online/
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Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης επιλέγει την αντίστοιχη επιλογή 

που βρίσκεται στο σημείο αναφοράς 2 (Εικόνα 2.2), η οποία μεταφέρει τον χρήστη στην σελίδα (Εικόνα 2.3) και 

προτείνει δυο τρόπους για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του στο ολοκληρωμένο σύστημα 

τηλεκατάρτισης. Έτσι για να επαναφέρει ο χρήστης τον κωδικό πρόσβασής του, συμπληρώνει το όνομα χρήστη ή τη 

διεύθυνση email αντίστοιχα. Ένα μήνυμα θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, με οδηγίες 

για το πώς να έχετε και πάλι πρόσβαση. 

 

 

Εικόνα 2.3. 

  

1 

2 
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3. Αρχική σελίδα – Τα μαθήματά μου 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων πρόσβασής σας, ο χρήστης μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του 

ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης, όπου εμφανίζονται τα μαθήματα του. (Εικόνα 3.1)  

Στην αρχική αυτή σελίδα ο χρήστης του συστήματος, είτε εκπαιδευτής είτε εκπαιδευόμενος, μπορεί να βρει γρήγορα 

σχετικές πληροφορίες. Πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον προγραμματισμό των μαθημάτων σύγχρονης 

εκπαίδευσης (τηλεδιασκέψεις εικονικής τάξης), μετάβαση στις ενημερώσεις των προσεχών μαθημάτων, στο προφίλ 

του χρήστη, μηνύματα -συζητήσεις. (Εικόνες 3.2 -3.3) 

 

Εικόνα 3.1 

 

 

Εικόνα 3.2 

 

 

 



 

6 
 

4. Είσοδος στο μάθημα 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, στην αρχική σελίδα του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης ο 

χρήστης επιλέγει το μάθημα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και πατάει τον τίτλο του μαθήματος. (Εικόνα 4.1) Αυτό 

προϋποθέτει πως ο διαχειριστής του συστήματος έχει επιτρέψει την πρόσβαση στο χρήστη για το συγκεκριμένο 

μάθημα. 

 
Εικόνα 4.1 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει το μάθημα, μεταφέρετε στην επόμενη σελίδα όπου αποτελεί την αρχική σελίδα του 

μαθήματος. Η αρχική σελίδα του μαθήματος χωρίζεται σε διάφορες ενότητες. Εντός της κάθε ενότητας υπάρχει το 

ανάλογο υλικό που μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει – διαβάσει. (Εικόνα 4.2 – 4.3) 

 
Εικόνα 4.2 



 

7 
 

 
Εικόνα 4.3 

Ο χρήστης για να ανοίξει οποιοδήποτε υλικό από τα διαθέσιμα της κάθε ενότητας, αρκεί να κάνει ένα κλικ στο 

αντίστοιχο υλικό. Το κάθε υλικό διαθέτει ένα αναγνωριστικό εικονίδιο πριν το τίτλο του, έτσι ώστε να ενημερώνει 

τον χρήστη, σχετικά με το είδος του. Τα αναγνωριστικά εικονίδια που μπορεί να συναντήσει ο χρήστης είναι τα 

παρακάτω: 

 

4.1 Επεξήγηση αναγνωριστικών εικονιδίων για το εκπαιδευτικό υλικό 

 
Εικονική αίθουσα τηλεδιάσκεψης – Σύγχρονη εκπαίδευση 

 

Το φόρουμ δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν 
ασύγχρονες συζητήσεις (δηλαδή συζητήσεις που λαμβάνουν 
χώρα σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο). 

 

Το πακέτο SCORM αφορά την ασύγχρονη εκπαίδευση. Αφορά 
την προβολή περιεχομένου με έναν πίνακα περιεχόμενων και 
πλήκτρα πλοήγησης. 

 

Η Ανάθεση εργασίας επιτρέπει σε έναν εκπαιδευτή να αναθέτει 
καθήκοντα, να συλλέγει εργασίες και να παρέχει βαθμούς και 
ανατροφοδότηση. 

 

Το κουίζ επιτρέπει σε έναν εκπαιδευτή να δημιουργεί κουίζ που 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, 
συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, 
σύντομης απάντησης και αριθμητικές. 

 

Το γλωσσάριο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργούν 
και να διατηρούν μια λίστα ορισμών, όπως ένα λεξικό, ή να 
συλλέγουν και να οργανώνουν πόρους ή πληροφορίες. Ένας 
διδάσκων μπορεί να επιτρέψει την επισύναψη αρχείων σε 
καταχωρήσεις γλωσσαρίου. Οι συνδεδεμένες εικόνες 
εμφανίζονται στην καταχώρηση. Οι χρήστες μπορούν να 
αναζητήσουν ή να περιηγηθούν στις καταχωρήσεις αλφαβητικά 
ή ανά κατηγορία, ημερομηνία ή συγγραφέα. Οι καταχωρήσεις 
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μπορούν να εγκρίνονται από προεπιλογή ή να απαιτούν έγκριση 
από έναν διδάσκοντα προτού να είναι ορατές από όλους. 

 

Η διεύθυνση URL μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορεί να 
αντιγραφεί και να επικολληθεί ή ένας διδάσκοντας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον επιλογέα αρχείων και να επιλέξει έναν 
σύνδεσμο από ένα χώρο αποθήκευσης (αποθετήριο) όπως π.χ. 
το Flickr, το YouTube ή το Wikimedia (ανάλογα με το ποια 
αποθετήρια έχουν ενεργοποιηθεί για τον ιστότοπο). 

 

Ο φάκελος επιτρέπει σε ένα εκπαιδευτή να εμφανίσει έναν 
αριθμό από σχετικά αρχεία μέσα σε έναν μόνο φάκελο, 
μειώνοντας τη συνεχή κύλιση της σελίδας του μαθήματος. Ένας 
συμπιεσμένος φάκελος μπορεί να ανεβεί και να αποσυμπιεστεί 
για εμφάνιση ή να δημιουργηθεί ένας άδειος φάκελος και να 
ανεβούν αρχεία μέσα σε αυτόν. 

 

Το βιβλίο δίνει τη δυνατότητα σε έναν εκπαιδευτή να 
δημιουργήσει έναν πόρο πολλών σελίδων σε μορφή βιβλίου, με 
κεφάλαια και υποκεφάλαια. Τα βιβλία μπορούν να περιέχουν 
αρχεία πολυμέσων καθώς και κείμενο και είναι χρήσιμα για την 
εμφάνιση μακρών αποσπασμάτων πληροφοριών που μπορούν 
να αναλυθούν σε τμήματα. 

 

Η σελίδα επιτρέπει σε έναν εκπαιδευτή να δημιουργήσει έναν 
πόρο ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή 
κειμένου. Μια σελίδα μπορεί να εμφανίσει κείμενο, εικόνες, 
ήχο, βίντεο, συνδέσμους ιστού και ενσωματωμένο κώδικα, 
όπως χάρτες Google. Τα πλεονεκτήματα χρήσης της σελίδας 
αντί του αρχείου περιλαμβάνουν την ευκολότερη πρόσβαση 
(για παράδειγμα σε χρήστες κινητών συσκευών) και την 
ευκολότερη ενημέρωση. 

 

Έγγραφο .pdf. Υπάρχει η δυνατότητα για έξτρα εκπαιδευτικό 
υλικό σε μορφή pdf. 
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5. Εικονική αίθουσα τηλεδιάσκεψης - Σύγχρονη εκπαίδευση  

5.1 Αίθουσα Ζoom 

Για να εισέλθει ο χρήστης, είτε εκπαιδευτής είτε εκπαιδευόμενος, πρέπει να επιλέξει την επιλογή (λινκ) στην 

σελίδα του μαθήματος με την αντίστοιχη ημερομηνία ή με την φράση «Επισκεφθείτε το μάθημα). (Εικόνα 5.22) 

 
Εικόνα 5.22 

Βήμα 1: Εγκατάσταση του Zoom Clients for Meetings 

Σε περίπτωση που ο χρήστης, είτε εκπαιδευτής είτε εκπαιδευόμενος, δεν διαθέτει στην συσκευή του, τον client του 

Zoom, τότε επιλέγοντας το λινκ του μαθήματος, αυτόματα θα του ζητηθεί να γίνει η λήψη του client. Σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή θα κατέβει ένα αρχείο το οποίο θα πρέπει να τρέξει ο χρήστης για να γίνει η εγκατάστασή του.  

Εναλλακτικά μπορεί ο χρήστης να έχει προετοιμάσει την συσκευή του (υπολογιστής, tablet ή κινητό) και να έχει 

μεταβεί στην σελίδα https://zoom.us/download για να εγκαταστήσει την εφαρμογή του Zoom Client for Meetings. 

Σε κινητό ή tablet μπορεί να κατέβει η εφαρμογή αυτή και μέσω του Playstore ή Appstore(ανάλογα την συσκευή).  

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η εγκατάσταση γίνεται με το συνηθισμένο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση σε 

περιβάλλον Windows ή στον Η/Υ που χρησιμοποιείτε. 

Εικόνα 5.23 

 

Αποθηκεύστε το αρχείο Zoominstaller.exe στον Η/Υ σας και εκτελέστε το για να γίνει η εγκατάσταση του Zoom 

client.  

 

https://zoom.us/download
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Για περισσότερες οδηγίες εγκατάστασης του Zoom client for meetings σε πλατφόρμες/λειτουργικά συστήματα, 

[Windows desktop/laptop, Linux, MAC, Android ή iOS] παρακαλώ επισκεφθείτε: https://support.zoom.us/hc/en-

us/categories/200101697 

Προσοχή: Αν ο χρήστης ήδη διαθέτει την εφαρμογή Zoom Clients for Meetings, δεν χρειάζεται να κάνει πάλι την 

εγκατάσταση και μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο βήμα. 

 

Βήμα 2: Μετάβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα Zoom – Έλεγχος ήχου 

Εφόσον έχει γίνει το βήμα 1, τότε πατώντας το λινκ της εικόνας 5.22, πραγματοποιείται η μετάβαση στην αίθουσα. 

Ανάλογα τις ρυθμίσεις της συσκευή του χρήστη μπορεί να εμφανιστεί ειδοποίηση για να ανοίξει η εφαρμογή του 

Zoom (Εικόνα 5.24), όπου ο χρήστης πρέπει να πατήσει την επιλογή Open. 

 

Εικόνα 5.24 

Στην αρχή, για όποιον χρειάζεται μπορεί να γίνει έλεγχος ρυθμίσεων του ήχου στην συσκευή του, πατώντας την 

επιλογή 1 «Test Speaker and Microphone»  (Εικόνα 5.25). Η επιλογή 2 «Join with Computer Audio» είναι για να 

εισέλθετε στην αίθουσα με τις ρυθμίσεις σας και να μπορείτε να ακούτε και να σας ακούν. (Εικόνα 5.25) 

 

Εικόνα 5.25 
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a. Οδηγίες για εκπαιδευόμενο 

Στην συνέχεια των παραπάνω, αν στον εκπαιδευόμενο εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, τότε περιμένει μέχρι να 

αποδεχτεί ο εκπαιδευτής την είσοδο του στην αίθουσα. (Εικόνα 5.26). 

 

Εικόνα 5.26 

Οι επιλογές που έχει ο εκπαιδευόμενος περιγράφονται στην επόμενη εικόνα 5.27, δηλαδή να 

ενεργοποιήσει/απενεργοποίηση μικρόφωνο και κάμερα, να συνομιλήσει με μήνυμα στο  chat, να σηκώσει χέρι, και 

να δει τους συμμετέχοντες. 

 

Εικόνα 5.27 

Στην επιλογή προβολής των συμμετεχόντων δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη πατώντας επάνω στο εμφανιζόμενο 

όνομα του (πχ. Student) να κάνει μετονομασία σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά το όνομά του, με την 

επιλογή Rename. (Εικόνα 5.28) 

 
Εικόνα 5.28 
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Πρόσβαση στο μάθημα από κινητό ή tablet 

Σχετικά με την πρόσβαση από κινητό ή tablet, δηλαδή μετά την επιλογή ένταξη στην τάξη (Εικόνα 5.22), για το λόγο 

ότι ποικίλουν τα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής, προτείνεται ο οριζόντιος προσανατολισμός της συσκευής. Στην 

συνέχεια, ακολουθούν επεξηγήσεις με στιγμιότυπα: 

 

Εικόνα 5.29 

 

 

Στην περίπτωση που έχουν θέματα με τον ήχο, στην επιλογή Join Audio να γίνει η πρώτη επιλογή «call using 

internet audio» ή «call via device audio». 

 

Εικόνα 5.30 
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b. Οδηγίες για εκπαιδευτή 

Στην συνέχεια των παραπάνω, ο εκπαιδευτής συνδέεται στην αίθουσα με περισσότερα δικαιώματα – επιλογές. Το 

πιο βασικό για να έχει τα δικαιώματα αυτά πρέπει να είναι Host.  

 

Οδηγίες εκπαιδευτή για να γίνει Host 

 

Πως να κάνετε Host τον λογαριασμό σας 

 

Ανοίγουμε τους Participants και πηγαίνουμε στις τελίτσες κάτω δεξιά, στη συνέχεια πατάμε Claim Host και 

περιμένουμε να μας ανοίξει το επόμενο παράθυρο. (εικόνα 5.31) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.31 
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Στο παράθυρο που μας ανοίγει βάζουμε τον κωδικό που μας έχουν δώσει, πατάμε Claim Host και πλέον έχουμε τα 

δικαιώματα του Host. (εικόνα 5.32) 

 

 

 

Εικόνα 5.32 
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Οδηγίες εκπαιδευτή που είναι ήδη Host 

Ενεργοποίηση Waiting Room και αποδοχή των μαθητών για είσοδο στην αίθουσα. 

 

Εφόσον έχετε γίνει επιτυχώς Host, τότε μπορείτε πατώντας στο Security και επιλέγοντας “Enable Waiting Room” 

να ενεργοποιήσετε το Waiting Room. Με την επιλογή αυτή, οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι, θα πρέπει να περιμένουν 

την αποδοχή σας για να εισέλθουν στο μάθημα. . (εικόνα 5.33) 

 

Εικόνα 5.33 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε στο σημείο που εμφανίζονται οι Participants, το Waiting Room στο οποίο πρέπει 

να πατήσετε το κουμπί “Admit” για να μπορέσει να εισέλθει στην αίθουσα ο εκπαιδευόμενος. (εικόνα 5.34) 

 

Εικόνα 5.34 
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Σε περίπτωση που σε κάποιον εκπαιδευόμενο δεν εμφανίζεται σωστά το όνομά του ή ακόμη και στον ίδιο, λόγω 

ρυθμίσεων της συσκευής του, τότε ο εκπαιδευτής τον παροτρύνει να κάνει μετονομασία και να καταχωρήσει τα 

σωστά του στοιχεία επιλέγοντας participants και στην συνέχεια το προφίλ του(me). (Εικόνα 5.28) 

Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει κοινή χρήση οθόνης ή κοινή χρήση οποίου παραθύρου επιθυμεί για 

να προβάλει το υλικό του (π.χ. αρχείο παρουσίασης, pdf, word κτλ) 

Όλες οι επιλογές του εκπαιδευτή περιγράφονται στην εικόνα 5.35. 

 

Εικόνα 5.35 

 

Λήξη μαθήματος μόνο με «End meeting for All» 

 

Τελειώνοντας το μάθημα ο Εκπαιδευτής υποχρεωτικά πρέπει να κάνει «End meeting for All» διότι η αίθουσα 

εφόσον δεν έχει πατηθεί το συγκεκριμένο κουμπί παραμένει ανοικτή και δεν θα μπορέσετε να μπείτε στο επόμενο 

σας μάθημα. 

Άρα το κάνουμε με δύο τρόπους, 1ος τρόπος πατώντας το κουμπί Χ πάνω δεξιά και στη συνέχεια «End meeting for 

All» ή 2ος τρόπος όπως βλέπετε παρακάτω πατάμε το κουμπί «End» κάτω δεξιά και στο επόμενο παράθυρο που μας 

ανοίγει το κουμπί «End meeting for All». (εικόνες 5.36 & 5.37) 
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Εικόνα 5.36 

 

 

Εικόνα 5.37 
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6. Ασύγχρονη εκπαίδευση  

6.1. Οδηγίες για εκπαιδευόμενο 

Σύμφωνα και με την ενότητα (4.1), το πακέτο SCORM αφορά την ασύγχρονη εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά που 

διαθέτει είναι η προβολή περιεχομένου με έναν πίνακα περιεχόμενων και πλήκτρα πλοήγησης.   

Για παράδειγμα αν μέσα στο μάθημά μας έχουμε αυτό το υλικό  τότε αν 

κάνουμε ένα κλικ πάνω  τότε θα μας εμφανίσει  στην επόμενη σελίδα την σχετική παρουσίαση. (Εικόνα 6.1) 

 

Εικόνα 6.1 

Συγκεκριμένα, αριστερά εμφανίζονται τα περιεχόμενα (οι διαφάνειες), στο κεντρικό σημείο η ενεργή διαφάνεια  και 

στο κάτω μέρος τα πλήκτρα πλοήγησης. 

Τα κάτω δεξιά κουμπιά είναι για την μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη διαφάνεια. 

 

Σε κάθε πακέτο SCORM μάθημα ασύγχρονης, υπάρχει ομιλητής που υπαγορεύει την διαφάνεια. Αναλυτικά τα 

κουμπιά πλοήγησης, από αριστερά προς τα δεξιά, το Pause που κάνει παύση στην υπαγόρευση, το κουμπί της 

επανάληψης για να ξεκινήσει να υπαγορεύει την διαφάνεια από την αρχή, το κουμπί της έντασης του ήχου καθώς 

και το κουμπί της πλήρους οθόνης για προβολή της παρουσίασης σε πλήρη οθόνη. 

 

Αν θέλετε να κλείσετε το μάθημα, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο ή να μεταβείτε στην 

αρχική των μαθημάτων σας. Όταν επιστρέψετε στο συγκεκριμένο μάθημα θα σας εμφανίσει σχετικό μήνυμα για το 

αν θέλετε να συνεχίσετε από εκεί που είχατε σταματήσει. 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση φέρει διαφόρους τύπους ερωτήσεων 

• Πολλαπλή επιλογή 

• Σωστό – Λάθος 

• Συμπλήρωση κενού 

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 6.2, Εικόνα 6.3, Εικόνα 6.4) παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα ερωτήσεων. 

 

Εικόνα 6.2 
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Εικόνα 6.3 

 

 

Εικόνα 6.4 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η δυνατότητα προβολής πλήρους 

αναφοράς αποτελεσμάτων και ερωτήσεων με σωστές και λάθος απαντήσεις (Εικόνα 6.5, Εικόνα 6.6) 
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Εικόνα 6.5 

 

 

Εικόνα 6.6 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


