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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε: 

 Υπολογιστή με Windows , Linux, ή Mac. 

 Σύνδεση στο Internet. 

 Πρόσθετο Flash Player εγκατεστημένο στο πρόγραμμα περιήγησης. 

 Web camera. 

 Set Σετ ακουστικών – μικροφώνου. 

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ 
Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης σας και πηγαίνετε στη σελίδα του eclass (eclass.uop.gr)  (Προτείνεται 

Mozilla Αλλα υποστηρίζονται όλα αρκεί να έχουν flash player εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο ) και στη 

συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε  το μάθημα  που παρακολουθείτε κάνοντας αριστερό κλικ στον τίτλο του : 

Εισάγετε τα συνθηματικά σας και 

πατήστε “Είσοδος”.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Θα πρέπει πρώτα να έχετε 

εγγραφεί σα χρήστες στο eclass 

από εδώ  

http://eclass.uop.gr/
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Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να 

παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ στον 

τίτλο του  

Επιλέξτε από το μενού 

«Τηλεσυνεργασία» 
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Ακολουθεί η σύνδεσή σας με χρήση του Flash player σε νέο παράθυρο. 

 

 

 

Πατήστε στον τίτλο για να 

μεταφερθείτε στην εικονική 

αίθουσα τηλεκπαίδευσης 
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1. Στο σημείο αυτό σας ζητείται να δηλώσετε πως θέλετε να συμμετέχετε με το 

μικροφωνό σας δηλαδή αν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε 

(Μικρόφωνο) ή μόνον να ακούτε το μάθημα (Ακούστε Μόνο) . 

 

 

Θα πρέπει να επιλέξετε την πρώτη επιλογή (Μικρόφωνο). 

2. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο που ζητάει να επιλέξετε τη συσκευή 

που θα χρησιμοποιήσετε . 

 Σημειώστε εδώ ότι ανάλογα με τη σύνθεση υλικού του υπολογιστή σας μπορεί να 

υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές διαθέσιμες ,(αν για παράδειγμα έχετε 

μια web camera μ ε ενσωματωμένο μικρόφωνο), οπότε θα πρέπει να επιλέξετε τη 

σωστή. 

Στη συνέχεια πατήστε «επόμενο» 
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Επιλέξτε «κοινή χρήση αυτής της συσκευής» (Share selected device) ώστε να 

ενεργοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης του μικροφώνου σας στο πρόγραμμα Firefox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει 

πολλές εισόδους ήχου από εδώ επιλέξτε 

την κατάλληλη 

Μιλώντας στο μικρόφωνο θα 

πρέπει να βλέπετε τη μπάρα  να 

γεμίζει συμφωνα με   την  ενταση 

του ήχου 
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3. Μετά την επιλογή της συσκευής εμφανίζεται το πιο κάτω παράθυρο που σας 

δίνει τη δυνατότητα να κάνετε έλεγχο των ρυθμίσεων που κάνατε στο 

προηγούμενο βήμα 

 

 
 

Αν όλα έχουν πάει καλά , μιλώντας στο μικρόφωνο θα πρέπει  ν ακούτε τη φωνή 

σας από τα ακουστικά/ηχεία σας οπότε πατήστε την επιλογή «Ναι» . Αν αυτό δε 

συμβαίνει πατώντας το «Όχι» μεταφέρεστε στο πιο κάτω παράθυρο όπου μπορείτε 

να αλλάξετε τις επιλογές σας και να επιβεβαιώστε τη λειτουργία του μικροφώνου 

και των ακουστικών σας. 

 

 

 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ Ν ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ Ο ΗΧΟΣ ΝΑ 

ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 

[Cite your source here.] 
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4. Μετά την επιτυχή ρύθμιση του ήχου μεταφέρεστε αυτόματα στην εικονική 

αίθουσα 

 

 

Οδηγίες για καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων. 

 

Επιλέξτε ένα χώρο με καλό φωτισμό και ησυχία για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων. 

Η σύνδεση σας στο Διαδίκτυο θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη ώστε να 

επιτρέπει την χωρίς προβλήματα μετάδοση εικόνας και ήχου. 

Είναι καλύτερο να έχετε το μικρόφωνο σας απενεργοποιημένο όταν δεν μιλάτε 

ώστε ν αποφεύγονται μικροφωνισμοί. 

Μην ανοίγετε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εφαρμογές που επιβαρύνουν τον 

υπολογιστή σας και καταναλώνουν πόρους του συστήματος, δημιουργώντας 

προβλήματα στην παρακολούθηση του μαθήματος. 

Ελέγξτε τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσετε τόσο για συμβατότητα με την 

εφαρμογή όσο και την επάρκεια των πόρων του πραγματοποιώντας μια 

δοκιμαστική σύνδεση στο σύνδεσμο https://demo.bigbluebutton.org/b 

Εικονίδιο «χεριού» πατώντας το σχετικό εικονίδιο  μπορείτε να εμφανίσετε δίπλα 

στ’ όνομά σας τις παρακάτω καταστάσεις στον διδάσκοντα αλλά και στους 

υπόλοιπους.  

 

 

 

https://demo.bigbluebutton.org/b
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Figure 1Επεξήγηση του περιβάλλοντος της εικονικής αίθουσας 

  

Συνδεμένοι χρήστες 

Εργαλεία εισηγητή, ανέβασμα αρχείων 

παρουσίασης προβολή διαφανειών 

(Μόνον για τους εισηγητές) 

Πλαίσιο προβολής 

παρουσιάσεων 

Πλαίσιο συζήτησης (Chat) 
Επιλογή διάταξης των πλαισίων 

Σίγαση μικροφώνου 

Ενεργοποίηση web camera 

Πλαίσιο προβολής εικόνας των 

χρηστών 

Αποσύνδεση από την 

αίθουσα 


