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Πλοήγηση στο DigitalSchool 

 

Μόλις εισέλθετε στην πλατφόρμα θα δείτε την παραπάνω εικόνα. 

Στο αριστερά μενού (2) εκτός από το «Αρχική» που είναι η παραπάνω οθόνη που βλέπετε 
υπάρχουν και κάποιες επιπλέον επιλογές που θα αναλύσουμε στην πορεία στο εγχειρίδιο 
χρήσεως. Πατώντας το εικονίδιο με τις 3 γραμμές (1) μπορείτε να κλείσετε το πλαϊνό 
μενού ή αν πατήσετε το βελάκι (3) κάτω αριστερά θα μείνουν μόνο τα βασικά εικονίδια για 
να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις επιλογές του μενού. 

Στα δεξιά στο header υπάρχουν συντομεύσεις για τις ειδοποιήσεις σας (4, 7) καθώς και 
για ενημερώσεις για chat (5, 8) στα οποία συμμετέχετε. Πατώντας πάνω στο avatar (6) σας 
ανοίγουν επιπλέον επιλογές όπως τα Νέα Ανακοινώσεις (9), το «Ιστορικό Πρόσβασης» 
(10), το «Προφίλ» (11) για να αλλάξετε τα στοιχεία σας και η επιλογή «Logout» (12) για να 
αποσυνδεθείτε από την πλατφόρμα. 
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Αρχική Οθόνη 

 

Τώρα που περιγράψαμε τα πλαϊνά μενού και την βασική πλοήγηση, θα δούμε την αρχική 
οθόνη μετά το login. 

Στο μπλε φόντο (1) εμφανίζονται οι αδιάβαστες ειδοποιήσεις που σας αφορούν. Μπορείτε 
να κλείσετε το παράθυρο πατώντας το Χ. ή να πατήσετε στο εικονίδιο των ειδοποιήσεων 
που είδαμε και στην προηγούμενη σελίδα για να δείτε τις ειδοποιήσεις σας. 

Ακριβώς από κάτω βλέπετε δύο tabs. Στο tab «Ασύγχρονη Εκπαίδευση» (3) βλέπετε από 
κάτω έναν πίνακα (5) με τα τμήματα και τα μαθήματα στα οποία έχετε πρόσβαση στο chat. 
Αν πατήσετε στο tab «Ζωντανή Εκπαίδευση» (4) θα δείτε έναν αντίστοιχο πίνακα με τα 
τμήματα και τα μαθήματα στα οποία διδάσκετε Live μέσα από την πλατφόρμα. 

Αν πατήσετε στο «Περισσότερα» (2) θα δείτε αναλυτικά όλα τα τμήματα στα οποία είστε 
συνδεδεμένοι τόσο για chat (Εκπαιδευτικές συζητήσεις) όσο και για Live μαθήματα. Στην 
ίδια ακριβώς οθόνη θα βρεθείτε αν πατήσετε στο αριστερά μενού την Επιλογή «Τα 
τμήματά μου». 

Αν κάνετε scroll πιο κάτω στην σελίδα θα δείτε το πρόγραμμα των Live μαθημάτων. 
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Ακριβώς από κάτω βλέπετε το πρόγραμμα της ημέρας. Με κόκκινη σήμανση (3) θα 
εμφανίζεται το μάθημα που είναι σε εξέλιξη και με μπλε (4) αυτά που ακολουθούν καθώς 
και σε πόση ώρα ξεκινά. Σε κάθε μάθημα φαίνεται η ώρα διεξαγωγής (5) το μάθημα και ο 
διδάσκων καθηγητής (6) και η εικονική αίθουσα (7). 

Για να εισέλθετε σε ένα Live μάθημα που είναι σε εξέλιξη αρκεί να πατήσετε το «Είσοδος» 
(8) και θα ανοίξει σε μία νέα καρτέλα η εικονική σας αίθουσα για να ξεκινήσετε το μάθημα. 

Θα χρειαστείτε μία web camera και ένα μικρόφωνο ή κάποιο headset. Αναλυτικές οδηγίες 
για το μάθημα του live θα βρείτε σε ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης. 
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Ειδοποιήσεις 

 

Αν πατήσουμε στις ειδοποιήσεις (4, 7) θα μπούμε στην ροή των ειδοποιήσεών μας. 

 

Βλέπουμε πότε αναρτήθηκε, τον χρήστη που το ανήρτησε καθώς και τον τίτλο της 
ειδοποίησης. Αν επιθυμείτε μπορείτε να την διαγράψετε πατώντας πάνω στον κάδο ή να 
κάνετε κλικ στο πλαίσιο και να δείτε την αναλυτική της ειδοποίησης (το αναλυτικό μήνυμα 
δηλαδή). 
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Chat 

 

Αν πατήσουμε στο chat (2, 5, 8) θα δούμε τις συζητήσεις στις οποίες έχουμε πρόσβαση. Οι 
συζητήσεις αυτές είναι ανά μάθημα και έχουν πρόσβαση ο καθηγητής που το διδάσκει 
στο συγκεκριμένο τμήμα και οι μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα αυτό για το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

 

Βλέπουμε έναν πίνακα (1) με όλα τα μαθήματα, και ανά γραμμή έχουμε τον μάθημα (2) 
στου οποίου το chat έχουμε πρόσβαση, το τμήμα (3) στο οποίο παρακολουθούμε αυτό το 
μάθημα καθώς και το πλήθος των μηνυμάτων (4) που υπάρχουν στο κάθε ένα μάθημα.  
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Πατώντας πάνω στο μάθημα βλέπουμε τα μηνύματα του συγκεκριμένου μαθήματος. 

 

Στις συζητήσεις ενός μαθήματος βλέπουμε ανά μήνυμα (2) τον αποστολέα (1), την ημέρα 
και την ώρα που έγινε η αποστολή του (3).  

Για να στείλουμε ένα μήνυμα γράφουμε στο πεδίο που είναι ο κέρσορας (4), και πατάμε 
«Αποστολή» (5). Aν θέλουμε να επισυνάψουμε ένα αρχείο πατάμε στο πλαίσιο (6) και όταν 
ανοίξει ένα παράθυρο επιλέγουμε μέσα από τον υπολογιστή μας ποιο αρχείο θέλουμε να 
επισυνάψουμε ή σέρνουμε ένα αρχείο απευθείας μέσα στο πλαίσιο αυτό. 
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Προφίλ – Αλλαγή password 

 

Αν πατήσουμε στο avatar (6) και μετά στο «Προφίλ» (12) θα δούμε την παρακάτω οθόνη. 
Αν θέλουμε να αλλάξουμε το password μας (κωδικό εισόδου), καταχωρούμε στο «Nέος 
Κωδικός» (1) το επιθυμητό password και πατάμε αποθήκευση (2). 
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Διαχείριση Ειδοποιήσεων 
Προβολή και αποστολή προσωποποιημένων ειδοποιήσεων ατομικά ή ομαδικά στους 
μαθητές των τμημάτων σας. 

 

Στον πίνακα (5) φαίνονται οι ειδοποιήσεις της τελευταίας εβδομάδας. 

Σας δίνεται επιλογή πατώντας πάνω στο εικονίδιο με το μολύβι (1) να επεξεργαστείτε την 
ειδοποίηση ή πατώντας το εικονίδιο με τον κάδο (2) να διαγράψετε μία ειδοποίηση. 
Επίσης μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που προβάλλονται μέσω των 
ημερομηνιών που δημοσιεύτηκαν (4). 

!  Αν θέλετε να εμφανιστούν παλαιότερες δημοσιεύσεις ειδοποιήσεων πρέπει να βάλετε 
παλιότερη «ημερομηνία δημοσίευσης από». 

Πατώντας πάνω στη «Δημιουργία Ειδοποίησης» (3) ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 
μία νέα ειδοποίηση. 
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Δημιουργία Ειδοποίησης  

 

Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία από τα παρακάτω: 

Φωτογραφία (1): μπορείτε να εισάγετε μία φωτογραφία. 

!  Πρώτα πρέπει να αποθηκεύσετε την ειδοποίηση και αφού αποθηκευτεί επιτυχώς μπορείτε να 
εισάγετε μία φωτογραφία ή να επισυνάψετε ένα αρχείο και να αποθηκεύσετε ξανά. 

Επισύναψη (2): μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο. 

Επισύναψη (3): μπορείτε να διαγράψετε την επισύναψη και από το αντίστοιχο 
εικονίδιο και την φωτογραφία που έχετε ανεβάσει. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης (4): πρέπει να ορίσετε την ημερομηνία δημοσίευσης της 
ειδοποίησης. 

Ενεργό (5): Το επιλέγετε για να ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση. Αν δεν το 
επιλέξετε ακόμα και αν παρέλθει η ημερομηνία και η ώρα που 
θα έχετε συμπληρώσει δεν θα εμφανιστεί στους χρήστες 

Αποστολή στο κινητό: Το αγνοείτε καθώς δεν έχετε το απαραίτητο module..  

Ρόλοι (6): Επιλέγετε το Student για να περιορίσετε την αποστολή της 
ειδοποίησης σε συγκεκριμένους χρήστες ανάλογα με το τμήμα 
που αφορούν. 
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Ομάδες χρηστών/φίλτρα – Τα αγνοείτε.  

Τμήμα (7): Αν θέλετε να στείλετε την ειδοποίηση σε συγκεκριμένο χρήστη 
επιλέγετε το επιθυμητό τμήμα. Αν δεν επιλέξετε τμήμα θα πάει σε 
όλους τους χρήστες που έχουν τον ρόλο που έχετε επιλέξει. 

Χρήστες (8): Αν έχετε επιλέξει τμήμα επιλέγετε σε ποιους μαθητές του τμήματος 
επιθυμείτε να πάει η ειδοποίηση. Αν δεν επιλέξετε κανέναν χρήστη  
θα πάει σε όλους. 

Τίτλος (9): Συμπληρώνετε τον τίτλο της ανακοίνωσης, σύμφωνα με τον οποίο θα 
εμφανίζεται και μπορείτε να την αναζητήσετε. 

SMS: Το αγνοείτε καθώς απαιτείτε SMS client για να έχετε αυτή την 
υπηρεσία. 

Περιγραφή (10): Συμπληρώνετε το σώμα (body) της ειδοποίησης που επιθυμείτε. Καλό 
είναι να γράφετε απευθείας μέσα στον editor και να κάνετε χρήση των 
εργαλείων μορφοποίησης που έχει ενσωματωμένο και να μην 
παίρνετε κείμενα με copy paste από άλλες εφαρμογές. 

Αποθήκευση (11): Αποθηκεύετε την ειδοποίηση και αν έχετε βάλει ημερομηνία 
παρελθοντική εμφανίζεται άμεσα στους χρήστες που έχετε επιλέξει. 

Ακύρωση (12): Επιστρέφετε στο αρχικού μενού «Διαχείριση Ειδοποιήσεων». 
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Αποστολή Email(13): Γίνεται αποστολή email με την ειδοποίηση σε όλους τους 
ρόλους/χρήστες που έχετε επιλέξει με την προϋπόθεση ότι έχετε 
συμπληρώσει στα στοιχεία των χρηστών σωστά το email τους. 

Αποστολή SMS: Δεν το χρησιμοποιείτε στην υλοποίησή σας.  

Ζωντανή Διδασκαλεία 

 

Πατώντας το «Ζωντανή Διδασκαλεία» (1) βλέπετε όλο το πρόγραμμα των μαθημάτων μαζί 
με τα ολοκληρωμένα με πράσινη σήμανση (2). 

Μπορείτε να εισέλθετε και από εδώ σε κάποιο Live μάθημα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που 
περιγράψαμε και στην σελίδα 5 του παρόντος εγχειριδίου πατώντας το «είσοδος». 
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