
Συνοπτικός οδηγός σύνδεσης  

και χρήσης του C.M.S. 

 

  

 

Course 

Management 

System 

(C.M.S.) 
 

I.T. Department 



Course Management System (C.M.S.)                                                                                                                                 Περιεχόμενα 

 

 

 

 

Γενικά 

Σύνδεση στο σύστημα 

Πλοήγηση στο C.M.S. 

Περιγραφή σελίδας τμήματος 

Περιγραφή σελίδας Shared Documents 

Ανάρτηση αρχείου στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Περιγραφή σελίδων Βάση Γνώσης και Links  

Περιγραφή σελίδων   Calendar και Announcement  

Περιγραφή σελίδας Team Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Course Management System (C.M.S.)                                                                                                                                             Γενικά 

 

To College Online (CMS) έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας, της 

επικοινωνίας, της έκφρασης και της μάθησης. Το CMS προσφέρει δυνατότητες όπως η 

δημιουργία και η διαχείριση site σχολικών μονάδων,  ακαδημαϊκών τμημάτων,  καθηγητών 

και τάξεων, διαχείριση υλικού μαθημάτων, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο 

υλικό, online εξετάσεις, διευκόλυνση επικοινωνίας, διαχείριση αρχείων και online 

συνεργασίες. Γενικότερα, παρέχει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σταδιακή 

δημιουργία μιας ζωντανής online διδακτικής / μαθητικής κοινότητας στο Κολλέγιο. 

 

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για τη βέλτιστη ρύθμιση του υπολογιστή σας και τον 

χειρισμό του συστήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Course Management System (C.M.S.)                                                                                                          Σύνδεση στο σύστημα 

 

Για να συνδεθείτε στο σύστημα θα πρέπει να γνωρίζετε  τους κωδικούς πρόσβασης , οι οποίοι θα σας 

έχουν δοθεί από το σχολείο. 

Ανοίγετε  τον Internet Explorer  και πληκτρολογείτε στη γραμμή διεύθυνσης την ηλεκτρονική 

διεύθυνση της ιστοσελίδας του Ε.Ε.Ι.   www.haef.gr     και πιέστε   enter . 

 

 

 

 

Εφόσον  ανοίξει η κεντρική σελίδα, πιέστε  στο εικονίδιο  

http://www.haef.gr/


Course Management System (C.M.S.)                                                                                                          Σύνδεση στο σύστημα 

Έτσι θα μεταβείτε στη σελίδα που επιτρέπει την πρόσβαση  στο σύστημα . 

 

 

Εκεί επιλέγετε το ορθογώνιο σχήμα με τίτλο τη σχολική μονάδα (π.χ. Κολλέγιο Αθηνών) ή το διασχολικό 

τμήμα που επιθυμείτε να επισκεφθείτε. 

 

Στο σημείο αυτό  λοιπόν θα πρέπει να έχετε τους κωδικούς πρόσβασης .Στο πρώτο πεδίο  θα πρέπει να 

πληκτρολογήσετε το username και στο δεύτερο πεδίο το password  και  έπειτα πιέστε  ok , όπως στο 

παράδειγμα.  

 

 

 

 

 

 



Course Management System (C.M.S.)                                                                                                          Πλοήγηση στο C.M.S. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι κωδικοί σας είναι αυστηρά προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

κοινοποιούνται σε κανέναν και για κανένα  λόγο.   

 

Εφόσον  έχετε πληκτρολογήσει τους κωδικούς εισόδου, θα μεταβείτε  στην κεντρική σελίδα του CMS, 

όπως βλέπετε στο σχήμα. Στο πάνω μέρος της σελίδας είναι το μενού πλοήγησης .Εσείς επιλέγετε 

¨Γυμνάσιο¨. 



Course  Management System (C.M.S.)                                                                                                           Πλοήγηση στο C.M.S.  

Έτσι  μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα, που είναι η κεντρική σελίδα του Γυμνασίου του Κολλεγίου 

Αθηνών. Στο κεντρικό κομμάτι της σελίδας θα βρείτε  το μενού πλοήγησης όπου μπορείτε να επιλέξετε 

κάποια από τις καρτέλες για να μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε. Στην περίπτωση που θέλετε να 

μεταβείτε στη σελίδα του τμήματος σας επιλέγετε την καρτέλα ¨ τάξεις¨.  

 

 

Όπου εκεί επιλέγετε την τάξη σας π.χ. Α Γυμνασίου  

 

 

 

 

 

 

 



Course Management System (C.M.S.)                                                                                                          Πλοήγηση στο C.M.S. 

 

Στη συνέχεια  επιλέξτε το τμήμα στο οποίο ανήκετε  π.χ. το τμήμα Α3  

 

  

Έτσι, λοιπόν, έχετε εισέρθει στη σελίδα του τμήματος σας. Εκεί, όπως διαπιστώνετε στο αριστερό 

τμήμα  τις σελίδας, είναι όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Επιλέγετε το μάθημα που επιθυμείτε  π.χ. 

Ιστορία.  



Course Management System (C.M.S.)                                                                                            Περιγραφή σελίδας τμήματος 

Στη συνέχεια θα  μεταβείτε   στη σελίδα της ιστορίας του τμήματός σας . Εδώ είναι ο χώρος όπου οι 

καθηγητές σας  ενημερώνουν με ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα σας και αναρτούν  σημειώσεις 

για μελέτη . Επίσης θα βρείτε τη βάση με τα ψηφιοποιημένα βιβλία. Εδώ υπάρχουν χώροι επικοινωνίας 

(Forum) αλλά και ένα ημερολόγιο εργασιών που θα σας θυμίζει κάποιες από τις προγραμματισμένες 

εργασίες σας. Τέλος, είναι πιθανόν  να σας ζητηθεί να αναρτήσετε και εσείς τις εργασίες σας στη 

βιβλιοθήκη ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’. 

Ας κάνουμε μια μικρή περιγραφή της σελίδας του παραδείγματος. Στο κέντρο βλέπετε ένα βίντεο που 

επέλεξε η καθηγήτρια του τμήματος.  Στη δεξιά στήλη φαίνονται τα Links που ανάρτησε η καθηγήτρια 

με σκοπό να τα επισκεφτούν οι μαθητές και οι μαθήτριες και να εκπονήσουν κάποια εργασία που τους 

ζητήθηκε. Κάτω από το video  υπάρχει ο τίτλος Announcement όπου εκεί η καθηγήτρια δημοσίευσε 

κάποιες ανακοινώσεις προς τους μαθητές της με σκοπό να τους ενημερώσει για θέματα που αφορούν 

το μάθημα της Ιστορίας.  

 

 

 



Course Management System (C.M.S.)                                                                          Περιγραφή σελίδας Shared Documents 

Πιο αναλυτικά, εάν επιλέξετε στο αριστερό μενού επιλογής την επιλογή Shared Documents, θα 

μεταβείτε στην παρακάτω Βιβλιοθήκη της σελίδας του τμήματος σας. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουν 

αναρτηθεί κάποια έγγραφα από την καθηγήτρια προς τους μαθητές με σκοπό μια πιο ολοκληρωμένη 

μελέτη του μαθήματος σας. Για να ανοίξετε όποιο από τα έγγραφα επιθυμείτε, θα πρέπει απλά να 

πιέσετε  ένα αριστερό κλικ πάνω στον τίτλο του. Για να ολοκληρωθεί το άνοιγμα του εγγράφου, θα σας 

ζητηθεί  να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς εισόδου σας. 

 

Ακριβώς ίδια βιβλιοθήκη είναι 

και η βιβλιοθήκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ, μόνο που αυτή 

ανήκει σε εσάς του μαθητές. 

Εκεί λοιπόν θα σας ζητούν οι 

καθηγητές να ανεβάζετε τα 

αρχεία σας π.χ. μια από τις 

εργασίες κατά τη διάρκεια της 

σχολικής περιόδου .Για  να 

ανεβάσετε ένα αρχείο, δεν 

έχετε παρά να επιλέξετε τον  

πράσινο σταυρό  +Add 

Document  . 



 

Course Management System (C.M.S.)                                                         Ανάρτηση αρχείου στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Εφόσον πιέσετε εκεί, ανοίγει ένα ακόμη παράθυρο που σας ζητά να δώσετε τη διεύθυνση του αρχείου 

που θέλετε να ανεβάσετε. Πιέστε  το κουμπί browse και βρίσκετε το αρχείο σας όπου το έχετε 

αποθηκεύσει τοπικά και επιλέγετε οκ. Έτσι τόσο απλά μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία σας. 

 

 

Συνεχίζοντας την περιγραφή της σελίδας, θα μιλήσουμε για την επιλογή  Links. Όταν πιέσετε  σε αυτή 

την επιλογή, μεταφέρεστε σε μια βιβλιοθήκη της σελίδας του τμήματος σας, όπου εκεί ο καθηγητής 

σας   μπορεί να αναρτήσει υπερσυνδέσμους , τους οποίους μπορείτε να επισκεφθείτε με σκοπό να 

εκπονήσετε εργασίες ή να αντλήσετε υλικό για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη των μαθημάτων σας. 

Για να μεταβείτε σε καθένα από τους συνδέσμους ,απλά πιέστε  πάνω  στον τίτλο του καθενός και έτσι 

μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα που θέλετε. 

 

 

 

 



Course Management System (C.M.S.)                                                                Περιγραφή σελίδων Βάση Γνώσης και Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλη μια επιλογή  που θα βρείτε στην αριστερή στήλη είναι η ‘ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ’. Εκεί σας δίνετε η 

δυνατότητα να βρείτε τα ψηφιοποιημένα βιβλία. Τα βιβλία που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

με την πολύτιμη συμβολή των Εκπαιδευτικών  Λειτουργών του Κολλεγίου, μετατράπηκαν σε ψηφιακό 

υλικό με σκοπό να σας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στη μελέτη σας . Προστέθηκαν ετικέτες με 

τίτλους, κατηγοριοποιήθηκαν οι διδακτικές ενότητες και εμπλουτίστηκαν με υλικό και παρατηρήσεις,  

με σκοπό να καλύψουν κενά που πιθανόν υπήρχαν κατά τη συγγραφή των βιβλίων. 



Course Management System (C.M.S.)                                                  Περιγραφή σελίδων   Calendar και Announcement 

Μια ακόμη πολύ σημαντική δυνατότητα που σας παρέχει το C.M.S. είναι το ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

της τάξης,  όπου εκεί ο καθηγητής του τμήματος θα μπορεί να αναρτά διάφορες ανακοινώσεις ή 

καταληκτικές ημερομηνίες εργασιών, με σκοπό να σας θυμίζει τις υποχρεώσεις για το μάθημα σας. 

 

 

Μια ακόμη σημαντική Βιβλιοθήκη είναι η “Announcements”. Στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο αναρτώνται   

από τους καθηγητές σας ανακοινώσεις που αφορούν τη μελέτη του μαθήματος ,την εκπόνηση 

εργασιών, την ανάρτηση  σημειώσεων  αλλά και γενικές ανακοινώσεις από τον καθηγητή προς εσάς. 



Course Management System (C.M.S.)                                                                                  Περιγραφή σελίδας Team Discussion 

Τέλος, μια ακόμη πολύ σημαντική επιλογή που σας παρέχει το C.M.S. είναι το “Team Discussion”.Όπως 

θα διαπιστώσετε, είναι ένα Forum το οποίο θα χρησιμοποιείτε, όχι ελεύθερα, αλλά εφόσον σας έχει 

ανατεθεί κάποια εργασία από τον καθηγητή σας. 

Ο χώρος αυτός επικοινωνίας έχει υλοποιηθεί με σκοπό να ενισχυθεί  η συνεργασία μέσα στο μάθημα 

μεταξύ των μαθητών. Πολλές φορές από αυτόν τον χώρο θα εξετάζεστε, αφού με τις απαντήσεις σας , 

σε συγκεκριμένη θεματολογία, δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να αξιολογεί την πρόοδο της 

μελέτης σας . 

Για να μπορέσει κανείς λοιπόν να επισκεφτεί αυτή την βιβλιοθήκη, απλά θα πρέπει να πιέσει  στο Team 

Discussion στην αριστερή στήλη ,όπου μεταβαίνει στη σελίδα του Forum. Εκεί, για κάθε θεματολογία 

θα υπάρχει και ένας τίτλος. Επιλέγετε τον τίτλο του θέματος που θέλετε να απαντήσετε και πιέστε  κλικ 

επάνω του. Ανοίγει μια νέα σελίδα, όπου εκεί μπορείτε να δείτε την ερώτηση-θεματολογία της 

συζήτησης . Εσείς, για να απαντήσετε, θα πρέπει απλά να πιέσετε την επιλογή Reply που βρίσκεται 

πάνω δεξιά.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


