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User / Administrator Manual (EnvironmentYouEMS.eu) 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

Για να εγγραφεί ένας επισκέπτης της σελίδας σαν Σπουδαστής στο σύστημα, θα πρέπει να 

πατήσει τον σύνδεσμο «Login» στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας, 

 

Στη συνέχεια να πατήσει τον σύνδεσμο «Register now» 

 

και να συμπληρώσει τα στοιχεία του στη φόρμα εγγραφής και να αποδεχτεί τους όρους 

χρήσης, τσεκάροντας το «I accept the Terms of Service». 
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Πατώντας «SIGN UP» θα αποσταλεί email επιβεβαιώσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή αλλά και ενημερωτικό email στον Διαχειριστή 

της σελίδας για εγγραφή νέου χρήστη. 

Ο Σπουδαστής θα πρέπει στο email επιβεβαιώσης να πατήσει τον 1ο σύνδεσμο για να ορίσει 

τον κωδικό πρόσβασής του και από εκεί και πέρα θα μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα με τα 

στοιχεία που δήλωσε. 

* Η εγγραφή ενός σπουδαστή μπορεί να γίνει και από τον Διαχειριστή της σελίδας, 

δημιουργώντας έναν νέο χρήστη στο σύστημα, πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο Users 

→ Add New και δηλώνοντας στο νέο χρήστη, πέραν των στοιχείων του, σαν Site Role: 

Subscriber και σαν Forum Role: Participant. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Η διαδικασία εγγραφής που περιεγράφηκε παραπάνω ισχύει και για τους Διδάσκοντες, 

καθώς ο κύριος ρόλος που παίρνει ένας νέος χρήστης στο σύστημα είναι σαν Σπουδαστής, 

και εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο χρήστης θα πρέπει να αιτηθεί από τον Διαχειριστή 

της σελίδας να τον ορίσει σαν Διδάσκοντα στο σύστημα καθώς μόνον αυτός έχει το 

συγκεκριμένο δικαίωμα. 

Επομένως, ο Διαχειριστής της σελίδας θα πρέπει να πάει από το αριστερό μενού στο Users, 

να βρει τον χρήστη που τον ενδιαφέρει, να τον επεξεργαστεί και να του αλλάξει τον ρόλο στο 

σύστημα, αλλάζοντας τα πεδία: Site Role από Subscriber σε «LP Instructor» και Forum Role 

από Participant σε «Keymaster». Έτσι πλέον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα 

και λειτουργίες του Διδάσκοντα και μπορεί να συνδέεται με τα στοιχεία που δήλωσε κατά 

την εγγραφή του. 
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* Η εγγραφή ενός διδάσκοντα μπορεί να γίνει και κατευθείαν από τον Διαχειριστή της 

σελίδας, δημιουργώντας έναν νέο χρήστη στο σύστημα, πηγαίνοντας από το αριστερό μενού 

στο Users → Add New και δηλώνοντας στο νέο χρήστη, πέραν των στοιχείων του, σαν Site 

Role: LP Instructor και σαν Forum Role: Keymaster. 

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Όλη η πληροφορία του συστήματος είναι διαθέσιμη προς μετάπτωση σε άλλα συστήματα 

κάνοντας εξαγωγή του περιεχομένου σε κάποιου είδος αρχείο, κατάλληλο προς εισαγωγή 

στο άλλο σύστημα, μόνο από τον Διαχειριστή της σελίδας,. 

• Για μαθήματα, κουίζ, ερωτήσεις κλπ πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο 

LearnPress → Import/Export 

• Για σελίδες/άρθρα/χρήστες κλπ πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο Tools → 

Export 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Όλη η διαχείριση του περιεχομένου της σελίδας γίνεται από τον κεντρικό Διαχειριστή της 

σελίδας αν συνδεθεί στο περιβάλλον διαχείρισης του Wordpress με τα στοιχεία σύνδεσης 

που αναφέρονται παραπάνω και από τον εκάστοτε Διδάσκοντα για τα δικά του μαθήματα / 

forums / quiz κλπ, αν συνδεθεί με τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού του, από το ίδιο 

περιβάλλον διαχείρισης αλλά με λιγότερες δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου. 

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
 

Διαχείριση Μαθημάτων 

Η διαχείριση των μαθημάτων γίνεται πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο LearnPress → 

Courses.  

Δημιουργία Μαθήματος 

Για την δημιουργία νέου μαθήματος ο διδάσκοντας πατάει το κουμπί Add New στο πάνω 

μέρος της σελίδας LearnPress → Courses,  



 

 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the 
countries participating in the Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" Cooperation Programme 

 

με τις δυνατότητες να συμπληρώσει Τίτλο, Περιγραφή, Διδακτέα ύλη, Κατηγορίες και 

Ετικέτες μαθημάτων καθώς και μία κεντρική εικόνα που χαρακτηρίζει το μάθημα. 

 

 

Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες για το μάθημα (π.χ. Διάρκεια, Αριθμός Μαθητών, 

Αξιολόγηση, Πιστοποιήσεις, Forums κλπ) μπορούν να συμπληρωθούν στο πλαίσιο Course 

Settings στα αντίστοιχα πεδία. 

Προγραμματισμός Μαθήματος 
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Ο προγραμματισμός ενός μαθήματος ορίζεται από τον Διδάσκοντα πηγαίνοντας στο 4ο σε 

σειρά πλαίσιο «Course Settings» και επιλέγοντας το Coming Soon, τσεκάροντας το Enable και 

συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα στοιχεία που θέλει. 

 

Διαγραφή Μαθήματος 

Για την διαγραφή ενός μαθήματος, από τον πίνακα LearnPress → Courses, ο Διδάσκοντας 

βρίσκει το μάθημα, πηγαίνει επάνω στο όνομα το ποντίκι και του εμφανίζεται κάτω από τον 

τίτλο με κόκκινο η επιλογή «Trash» , το πατάει και επιβεβαιώνει. Δεν διαγράφεται τελείως 

κατευθείαν, αλλά μένει στον κάδο ανακύκλωσης (3η στήλη Trash πάνω από τον πίνακα 

μαθημάτων) έως ότου διαγραφεί κι από εκεί. 

Δημιουργός / Κάτοχος Μαθήματος 

Ο κάθε Διδάσκοντας βλέπει μόνο τα δικά του μαθήματα, αυτά δηλαδή που στον πίνακα 

Courses στη στήλη Author γράφουν το username του. Τα μαθήματα αυτά ή έχουν 

δημιουργηθεί από τον ίδιο ή του έχουν ανατεθεί από τον κεντρικό Διαχειριστή, μπαίνοντας 

μέσα στο μάθημα και πηγαίνοντας στο 4ο σε σειρά πλαίσιο «Course Settings» και επιλέγοντας 

«Author» (δυνατότητα μόνο του Διαχειριστή) 
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Προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθήματα 

Για την προσθήκη του εκπαιδευτικού υλικού / διδακτέα ύλη σε μια σειρά μαθημάτων, ο 

Διδάσκοντας στην δημιουργία ή επεξεργασία ενός μαθήματος (Course) συμπληρώνει το 3ο 

σε σειρά πεδίο «Curriculum» γράφοντας δίπλα στο + το όνομα κάθε μαθήματος και πατώντας 

Enter για να συμπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχεία του. 
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Στη συνέχεια αυτά τα μαθήματα μπορεί να τα διαχειριστεί από το LearnPress → Lessons 

 

Διαχείριση Ομάδων Συζητήσεων (forums) 

Η διαχείριση των Ομάδων Συζητήσεων (forums) που δημιουργεί ένας Διδάσκοντας, γίνεται 

πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο «Forums». 

Δημιουργία νέου Forum 

Για την δημιουργία νέας ομάδας συζήτησης ο διδάσκοντας πατάει το κουμπί Add New στο 

πάνω μέρος της σελίδας Forums και συμπληρώνει Τίτλο, Περιγραφή καθώς έχει την 

δυνατότητα να ορίσει και την ορατότητα (να περιορίσει την πρόσβαση) από την επιλογή 

Visibility στα δεξιά της σελίδας, σε περίπτωση που θέλει να μην είναι εμφανές το 

περιεχόμενό της από όλους τους επισκέπτες της σελίδας. 

Διαγραφή Forum 

Για την διαγραφή μιας ομάδας συζήτησης, από τον πίνακα Forums, ο Διδάσκοντας βρίσκει το 

forum, πηγαίνει επάνω στο όνομα το ποντίκι και του εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο με 

κόκκινο η επιλογή «Trash» , το πατάει και επιβεβαιώνει. Δεν διαγράφεται τελείως 

κατευθείαν, αλλά μένει στον κάδο ανακύκλωσης (3η στήλη Trash πάνω από τον πίνακα) έως 

ότου διαγραφεί κι από εκεί. 

Διαχείριση Θεμάτων  / Απαντήσεων των Forums 

Η διαχείριση των Θεμάτων των forums που έχει δημιουργήσει κάθε Διδάσκοντας, γίνεται 

πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο «Topics». 
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Η διαχείριση των Απαντήσεων στα θέματα των forums που έχει δημιουργήσει κάθε 

Διδάσκοντας, γίνεται πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο «Replies». 

Διαχείριση Ερωτήσεων  

Η διαχείριση των ερωτήσεων για το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργεί ένας Διδάσκοντας, 

γίνεται πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο LearnPress → Questions. 

Δημιουργία νέας Ερώτησης 

Για την δημιουργία μιας ερώτησης, ο διδάσκοντας πατάει το κουμπί Add New στο πάνω 

μέρος της σελίδας LearnPress → Questions και συμπληρώνει Τίτλο, Περιγραφή και τις 

Απαντήσεις της ερώτησης. Ο τύπος της ερώτησης μπορεί να καθοριστεί επιλέγοντάς τον 

δεξιά του 3ου πεδίου Question Answers και οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

• True Or False (Σωστό - Λάθος) 

• Multi Choice (Πολλαπλών επιλογών) 

• Single Choice (Συγκεκριμένη απάντηση μίας επιλογής) 

• Fill In Blank (Ανάπτυξης) 
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• Sorting Choice (Ταξινόμησης) 

 

 

Διαγραφή Ερώτησης 

Για την διαγραφή μιας ερώτησης από τον πίνακα Questions, ο Διδάσκοντας βρίσκει την 

ερώτηση, πηγαίνει επάνω στο όνομα το ποντίκι και του εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο με 

κόκκινο η επιλογή «Trash» , το πατάει και επιβεβαιώνει. Δεν διαγράφεται τελείως 

κατευθείαν, αλλά μένει στον κάδο ανακύκλωσης (3η στήλη Trash πάνω από τον πίνακα) έως 

ότου διαγραφεί κι από εκεί. 

* Οι Ερωτήσεις μπορούν να καθοριστούν στη συνέχεια μέσα στα Quizzes. 
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Διαχείριση Quizzes 

Η διαχείριση των quizzes πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργεί ένας Διδάσκοντας, 

γίνεται πηγαίνοντας από το αριστερό μενού στο LearnPress → Quizzes 

 

Δημιουργία νέου Quiz 

Για την δημιουργία ενός νέου Quiz ο διδάσκοντας πατάει το κουμπί New Quiz στο πάνω 

μέρος της σελίδας Quizzes και συμπληρώνει Τίτλο, Περιγραφή, τις Ερωτήσεις του και ποιο 

μάθημα αφορά στο πεδίο Assigned (πάνω δεξιά της σελίδας), καθώς έχει την δυνατότητα να 

ορίσει κι άλλες επιλογές από το πεδίο General Settings, όπως την Διάρκεια Συμπλήρωσης, το 

Ποσοστό επιτυχίας κ.α. 
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Διαγραφή Quiz 

Για την διαγραφή ενός quiz, από τον πίνακα Quizzes, ο Διδάσκοντας βρίσκει το quiz, πηγαίνει 

επάνω στο όνομα το ποντίκι και του εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο με κόκκινο η επιλογή 

«Trash» , το πατάει και επιβεβαιώνει. Δεν διαγράφεται τελείως κατευθείαν, αλλά μένει στον 

κάδο ανακύκλωσης (3η στήλη Trash πάνω από τον πίνακα) έως ότου διαγραφεί κι από εκεί. 
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Ανάθεση Quiz 

Η ανάθεση ενός quiz στους σπουδαστές που έχουν εγγραφεί σε κάποιο μάθημα γίνεται κατά 

την Δημιουργία / Επεξεργασία ενός μαθήματος (course) κατά την προσθήκη του 

εκπαιδευτικού υλικού στο 3ο σε σειρά πεδίο «Curriculum» γράφοντας δίπλα στο + το όνομα 

του quiz και πατώντας Enter για να συμπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχεία του και επιλέγοντας 

το 2ο εικονίδιο που είναι για τα Quiz. 

 

Επίσης, το μάθημα στο οποίο είναι ανατεθειμένο το quiz φαίνεται και από το πεδίο Assigned 

πάνω δεξιά της σελίδας Δημιουργίας / Επεξεργασίας ενός Quiz. 

 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακής Διαδικασίας 

Η αξιολόγηση των σπουδαστών από τους διδάσκοντες σε μια σειρά μαθημάτων (Courses) 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω quiz, ερωτήσεων, παρακολούθηση μαθημάτων κ.α. 

επιλέγοντας τον αντίστοιχο τρόπο πηγαίνοντας στο 4ο σε σειρά πλαίσιο «Course Settings» και 

επιλέγοντας «Assessment». 
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και τελικά να βαθμολογηθεί από το Courses → στήλη Gradebook →View στο αντίστοιχο 

μάθημα όπου μπορεί να γίνει η διαχείριση όλου του βαθμολογίου (Gradebook). 

 

Κατά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, ο σπουδαστής μπορεί να 

βραβευθεί με κάποια Πιστοποίηση πηγαίνοντας στο 4ο σε σειρά πλαίσιο «Course Settings» 

και επιλέγοντας «Certificates». 
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Η γενική διαχείριση των Πιστοποιητικών μπορεί να γίνεται από το LearnPress → Certificates. 

 

* Όλες τις παραπάνω δυνατότητες τις έχει και ο κεντρικός Διαχειριστής του συστήματος. 

 

 


