
∆ημιουργήστε ένα μάθημα στο
Blackboard

(για καθηγητές)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προσαρμογή αντίστοιχης
δουλειάς που έχει γίνει από τη βιβλιοθήκη του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη βιβλιοθήκη του
Ιονίου Πανεπιστημίου



Πληκτρολογήστε: 
http://blackboard.lib.ionio.gr

http://blackboard.lib.ionio.gr/


∆ώστε τον κωδικό
πρόσβασής σας



Από εδώ μπορείτε να
διαχειριστείτε τα e-mails, το

ημερολόγιό σας κ.λ.π.

Στην περιοχή My Courses βλέπετε όλα τα
μαθήματα που διαχειρίζεστε εσείς ή στα
οποία συμμετέχετε με οποιονδήποτε ρόλο. 
Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει.

Η προσωπική σελίδα κάθε χρήστη. Το
Blackboard σας καλωσορίζει με το όνομά

σας.



Ανακοινώσεις του μαθήματος

Γενικές πληροφορίες για το
μάθημα

Πληροφορίες για τον διδάσκοντα

Το κυρίως υλικό του
μαθήματος

Οι εργασίες του μαθήματος

Εργαλεία επικοινωνία (e-mail, 
discussion board, virtual classroom)

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

Αποστολή εργασιών,on line 

βαθμολογία, υπενθυμίσεις εργασιών

Επιλέγοντας το Control Panel 
ξεκινάτε την εισαγωγή υλικού και
ρυθμίσεων στο μάθημά σας!

Το μάθημά σας σε αυτό το σημείο είναι
άδειο! Έχετε στη διάθεσή σας τις
παρακάτω περιοχές για να εντάξετε
και να οργανώσετε το υλικό σας



Το Control Panel αποτελείται από 6 περιοχές.

Η εισαγωγή υλικού στις περισσότερες περιοχές
του μαθήματος γίνεται από την πρώτη περιοχή
Content Areas.



Από την περιοχή Content AreasContent Areas μπορείτε να
προσθέσετε υλικό στις περιοχές :

• Επιλέξτε Announcements Announcements για να προσθέσετε
μια ανακοίνωση! Οι ανακοινώσεις φαίνονται
στην πρώτη σελίδα του μαθήματός σας ώστε
να ενημερώνονται άμεσα οι φοιτητές σας.



Αφού επιλέξετε AnnouncementsAnnouncements θα δείτε την ακόλουθη
οθόνη:

Η οθόνη των ανακοινώσεων. Εδώ θα
δείτε τις παλιές σας ανακοινώσεις. Για
να προσθέσετε νέα ανακοίνωση επιλέξτε
Add Announcement



Εδώ προσθέστε το θέμα της ανακοίνωσης

Εδώ εισάγετε το κείμενο της
ανακοίνωσης.

Επιλέγοντας Yes η ανακοίνωση εμφανίζεται μονίμως
στην πρώτη σελίδα του μαθήματος μέχρι να τη
διαγράψετε εσείς.

Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης της ανακοίνωσής σας (για
ανακοινώσεις συγκεκριμένης διάρκειας)

Τελειώνοντας μην ξεχάσετε να επιλέξετε Submit για την επιβεβαίωση
των επιλογών σας και την εφαρμογή τους ή Cancel για να ακυρώσετε
ότι έχετε γράψει.



Παράδειγμα συμπληρωμένης φόρμας



Εμφάνιση ανακοίνωσης μέσα στο μάθημα



Επιστρέψτε στο Control PanelControl Panel και το Content AreasContent Areas
είτε χρησιμοποιώντας το βελάκι BackBack από τον Browser
είτε επιλέγοντας Control PanelControl Panel απευθείας από την

οθόνη σας



Για να προσθέσετε υλικό στην περιοχή των
γενικών πληροφοριών για το μάθημα επιλέξτε

Course InformationCourse Information



Επιλέγοντας Course InformationCourse Information βρίσκουμε τρεις επιλογές για την
πρόσθεση του υλικού μας στην περιοχή αυτή:

Add itemAdd item: επισύναψη των αρχείων σας (word, pdf, power point 
κ.λ.π.)

Add folderAdd folder: δημιουργία φακέλων για τη θεματική οργάνωση του
υλικού (πρώτα δημιουργούμε φάκελο κι έπειτα μέσα στον κάθε φάκελο
επισυνάπτουμε τα αρχεία που επιθυμούμε, κάνουμε δηλ. Add item)

Add learning unitAdd learning unit: δημιουργία φακέλων ( διαδικασία ακριβώς όμοια
με το Add folderAdd folder) με την επιπλέον δυνατότητα της επιβολής
συγκεκριμένης σειράς ανάγνωσης των αρχείων που περιέχει.



Επιλέξτε Add item

Παράδειγμα επισύναψης αρχείου



∆ώστε τον τίτλο του αρχείου σας είτε επιλέγοντας από τις επιλογές τις
πλατφόρμας είτε δίνοντας την δική σας επιλογή

Επιλέξτε το χρώμα που θα έχουν τα γράμματα του τίτλου σας

Γράψτε ένα συνοπτικό κείμενο για να
περιγράψετε το περιεχόμενο του αρχείου
που θα επισυνάψετε

Smart text: επιλέξτε το εάν το παραπάνω κείμενό
σας είναι γραμμένο και σε απλό κείμενο και σε html

Plain text: επιλέξτε το εάν το κείμενό σας είναι
γραμμένο σε «απλό» κείμενο

HTML: επιλέξτε το εάν το κείμενό σας είναι γραμμένο
σε html



Επιλέξτε «Αναζήτηση» για να
εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε να
επισυνάψετε από το σκληρό σας
δίσκο ή τη δισκέτα που το έχετε
αποθηκεύσει

Name of Link to File: ∆ώστε ένα νέο όνομα στο αρχείο σας
(διαφορετικό από αυτό με το οποίο το έχετε αποθηκευμένο) εάν
θέλετε

Special action: Επιλέξτε create link to this file για αρχεία word, 
pdf, power point κ.λ.π., Unpackage this  file για zip αρχεία
κ.ο.κ.

Επιλέξτε εάν θέλετε το αρχείο σας να φανεί άμεσα ή εάν
θα το εμφανίσετε σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή

Επιλέξτε εάν επιθυμείτε το αρχείο σας να ανοίγει
σε ξεχωριστό παράθυρο

Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να υπάρχουν στη διάθεσή
σας στατιστικά επισκέψεων αυτού του αρχείου

Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης του αρχείου
σας. Εάν δεν επιλέξετε ημερομηνίες το αρχείο σας θα
φαίνεται μονίμως

Τελειώνοντας επιλέξτε Submit για επιβεβαίωση ή Cancel για
ακύρωση



Παράδειγμα συμπληρωμένης φόρμας



Μετά το Submit εμφανίζεται πάντα η οθόνη
επιβεβαίωσης. 

Επιλέγουμε :



Εμφάνιση αρχείου μέσα στο μάθημα
(εμφανίζεται μέσα στην περιοχή την οποία το

τοποθετήσαμε, π.χ. στο Course Information μέσα στο
οποίο δουλεύουμε)



Επιλέξτε Add folder

Προσοχή: 
Πρώτα δημιουργούμε φάκελο κι έπειτα επισυνάπτουμε σ’
αυτόν αρχεία. Το αντίστροφο δεν είναι δυνατό!

Παράδειγμα δημιουργίας φακέλου



∆ώστε τον τίτλο του αρχείου σας είτε επιλέγοντας από τις επιλογές τις πλατφόρμας
είτε δίνοντας την δική σας επιλογή

Επιλέξτε το χρώμα που θα έχουν τα γράμματα του τίτλου
σας

Γράψτε ένα συνοπτικό κείμενο για να
περιγράψετε το περιεχόμενο του αρχείου που
θα επισυνάψετε

Smart text: επιλέξτε το εάν το παραπάνω
κείμενό σας είναι γραμμένο και σε απλό κείμενο
και σε html
Plain text: επιλέξτε το εάν το κείμενό σας είναι
γραμμένο σε «απλό» κείμενο
HTML: επιλέξτε το εάν το κείμενό σας είναι
γραμμένο σε html

Επιλέξτε εάν θέλετε το αρχείο σας να φανεί άμεσα ή
εάν θα το εμφανίσετε σε μεταγενέστερη χρονική
στιγμή

Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης του
αρχείου σας. Εάν δεν επιλέξετε ημερομηνίες το
αρχείο σας θα φαίνεται μονίμως

Τελειώνοντας επιλέξτε Submit για επιβεβαίωση ή Cancel για
ακύρωση



Παράδειγμα συμπληρωμένης φόρμας



Παράδειγμα εμφάνισης του φακέλου μέσα στο μάθημα
(πάντα στην περιοχή στην οποία εργαζόμαστε π.χ. στο

Course InformationCourse Information)



Τα περιεχόμενα που έχω αυτή τη στιγμή στα Course 
Information (τα βλέπω επιλέγοντας Course 
Information μέσα στο Control Panel) είναι:

Από την επιλογή Modify επιστρέφω στη φόρμα
που συμπλήρωσα για να δημιουργήσω το αρχείο ή
το φάκελο, για να διορθώσω ή να προσθέσω κάτι

Από την επιλογή Remove διαγράφω το αρχείο ή
τον φάκελό μου



Αφού δημιουργήσαμε τον φάκελο πρέπει να
επισυνάψουμε και τα αντίστοιχα αρχεία.

Επιλέξτε τον φάκελο



Βλέπουμε ότι έχουμε κι εδώ τις
γνωστές επιλογές: 

Add Item

Add Folder

Add Learning Unit

Τις διαχειριζόμαστε ακριβώς όπως
είδαμε στις προηγούμενες οθόνες.

Μην ξεχνάτε:

Πάντα δημιουργούμε πρώτα τον
φάκελο κι έπειτα επισυνάπτουμε σ’
αυτόν τα αρχεία που επιθυμούμε.

Βρισκόμαστε μέσα στο φάκελό μας



Επιλέξτε Add Learning Unit

Παράδειγμα δημιουργίας Learning Unit (φάκελος
με δυνατότητα επιβολής συγκεκριμένης σειράς
ανάγνωσης των αρχείων που περιέχονται)



Η διαδικασία συμπλήρωσης των
στοιχείων στη φόρμα είναι ακριβώς
ίδια με το Add Folder! 

Μην ξεχνάτε : Πρώτα
δημιουργούμε τον φάκελο και έπειτα
προσθέτουμε τα αρχεία του!

Αυτή είναι η δυνατότητα που
διαφοροποιεί το Folder από το
Learning Unit. 

Επιλέγοντας την «Επιβολή
συνεχόμενης ανάγνωσης των
αρχείων» ο φοιτητής σας περνάει
από το πρώτο αρχείο στο δεύτερο, 
έπειτα στο τρίτο κ.ο.κ. 
υποχρεωτικά.



Παράδειγμα συμπληρωμένης φόρμας



Ακριβώς όπως εισάγουμε υλικό στο Course Course 
InformationInformation εισάγουμε το υλικό μας και στις
περιοχές Course DocumentsCourse Documents, Assignments Assignments και

BooksBooks. 

Έχουμε δηλ. κι εκεί τις επιλογές Add Item, Add Item, 
Add Folder Add Folder καικαι Add Learning Unit.Add Learning Unit.



Για να προσθέσετε υλικό στην περιοχή των
πληροφοριών για τους διδάσκοντες επιλέξτε το

Staff InformationStaff Information



Επιλέξτε Add Profile

Στην περίπτωση πολλών διδασκόντων τους οποίους
επιθυμείτε να οργανώσετε σε ξεχωριστούς φακέλους
επιλέγετε Add FolderAdd Folder και δημιουργείτε έναν φάκελο με τη
γνωστή διαδικασία. 

Έπειτα μέσα σε αυτόν επιλέγετε Add ProfileAdd Profile

Πρόσθεση πληροφοριών

στο Staff InformationStaff Information



Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητάει η
φόρμα. Κανένα πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό!

Πάντοτε τελειώνοντας επιλέγουμε Submit για επιβεβαίωση ή Cancel για ακύρωση



Επιλέγουμε OK

Οθόνη
επιβεβαίωσης



Εμφάνιση πληροφοριών για τους διδάσκοντες μέσα στο

μάθημα



Για να προσθέσετε υλικό στην περιοχή της
Ηλεκτρονικής Βιβλιογραφίας επιλέξτε External 

Links



Επιλέξτε Add Item

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να οργανώσετε την
ηλεκτρονική βιβλιογραφία σας σε ξεχωριστούς θεματικούς
φακέλους επιλέγετε Add FolderAdd Folder και δημιουργείτε έναν
φάκελο με τη γνωστή διαδικασία. 
Έπειτα μέσα σε αυτόν επιλέγετε Add ItemAdd Item

Πρόσθεση πληροφοριών στην περιοχή
Ηλεκτρονικής Βιβλιογραφίας



Εισάγετε τον τίτλο του άρθρου ή της ιστοσελίδας κ.λ.π.

Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση

∆ώστε μια σύντομη περιγραφή του
περιεχομένου του άρθρου ή της ιστοσελίδας

Επιλέξτε εάν θέλετε να είναι άμεσα προσβάσιμη η
πληροφορία που προσθέσατε ή θα την ενεργοποιήσετε
αργότερα

Επιλέξτε εάν θέλετε η ιστοσελίδα που προτείνατε να
ανοίγει σε νέο παράθυρο ή όχι. 

Πάντοτε τελειώνοντας επιλέγουμε Submit για επιβεβαίωση ή Cancel για ακύρωση



Εμφάνιση Ηλεκτρονικής Βιβλιογραφίας μέσα στο μάθημα



Η χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων του
Blackboard γίνεται μέσα από την περιοχή Course 
Tools



Από την περιοχή αυτή διαχειρίζεστε επικοινωνιακά
εργαλεία όπως το ημερολόγιο, το e-mail, το discussion 

board κ.ά.

Για να εισάγετε μια ανακοίνωση στο ημερολόγιο του
μαθήματος επιλέξτε Course CalendarCourse Calendar



Από το Quick Jump επιλέγουμε ημερομηνία για ελέγξουμε τι
δραστηριότητες υπάρχουν για την συγκεκριμένη ημέρα

Για να προσθέσετε νέα ανακοίνωση στο ημερολόγιο
επιλέξτε Add Event.

Οι ανακοινώσεις αυτές θα φαίνονται στο ημερολόγιο του
μαθήματος αλλά και στο προσωπικό ημερολόγιο όσων
είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο μάθημα.



Συμπληρώνουμε στα πεδία της φόρμας τις πληροφορίες που
επιθυμούμε και επικυρώνουμε με Submit

Πρόσθεση ανακοίνωσης στο ημερολόγιο



Εμφάνιση γεγονότος στο ημερολόγιο του μαθήματος

Από την περιοχή Tools επιλέγουμε
Calendar

Επιλέγουμε να δούμε όλον τον
Σεπτέμβριο από το View month

Επιλέγουμε το γεγονός που μας
ενδιαφέρει

Βλέπουμε αναλυτικά τις πληροφορίες για
το γεγονός που επιλέξαμε



Για να εισάγετε μια υπενθύμιση εργασίας

επιλέξτε TasksTasks

Οι υπενθυμίσεις εργασιών εμφανίζονται και στην οθόνηοθόνη
««καλωσορίσματοςκαλωσορίσματος»» τουτου BlackboardBlackboard αλλά και από στην

περιοχή ToolsTools



Για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση επιλέξτε
Add Task

Εδώ βλέπετε παλαιότερες υπενθυμίσεις που έχετε δημιουργήσει.

Από την επιλογή Modify μπορείτε να κάνετε διορθώσεις στο παλιό κείμενο, ενώ με
την επιλογή Remove μπορείτε να τη διαγράψετε.



Συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία τις απαραίτητες
πληροφορίες και επιλέξτε Submit για επιβεβαίωση ή
Cancel για ακύρωση



Εμφάνιση υπενθυμίσεων μέσα στο μάθημα

Από την περιοχή Tools επιλέγω
Tasks

Επιλέγω την υπενθύμιση την
οποία θέλω να δω αναλυτικά

Την τελευταία ημέρα της διορίας η
υπενθύμιση εμφανίζεται και στην πρώτη
προσωπική οθόνη του κάθε φοιτητή του
μαθήματος

Βλέπω το περιεχόμενο της
υπενθύμισης



Για να διαχειριστείτε τα e-mail 
επιλέξτε Send E-mail



Μπορείτε να επιλέξετε :

Να στείλετε e-mail σε όλους τους χρήστες του μαθήματός σας

Να στείλετε e-mail σε όλα τα group των χρηστών, εφόσον έχετε
δημιουργήσει

Να στείλετε e-mail σε όλους τους βοηθούς καθηγητές του
μαθήματος

Να στείλετε e-mail σε όλους τους καθηγητές του μαθήματος

Να στείλετε e-mail σε συγκεκριμένους χρήστες του μαθήματός
σας

Να στείλετε e-mail σε συγκεκριμένα groups εφόσον έχετε
δημιουργήσει



Για να διαχειριστείτε το Discussion Board 
επιλέξτε το



Για να προσθέσετε νέο θέμα προς συζήτηση
επιλέξτε Add Forum

Το κάθε θέμα προς συζήτηση (forum) το διαχειρίζεστε μόνο εσείς
ως καθηγητής. Οι φοιτητές μπορούν μόνο να προσθέτουν τις
απόψεις τους για τα θέματα που έχετε ήδη θέσει εσείς. 

∆εν μπορούν να δημιουργήσουν νέο forum



Συμπληρώστε τον τίτλο και την σύντομη
περιγραφή του θέματός σας.

Κάντε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε

Προσδιορίστε τον Administrator , τους
«ανεπιθύμητους» κ.λ.π.

Με Submit επιβεβαιώνετε

∆ημιουργία «θέματος» στο Discussion Board



Εμφάνιση Discussion Board μέσα στο μάθημα

Από την περιοχή Communication 
επιλέγω Discussion Board

Βλέπω τα θέματα προς συζήτηση που υπάρχουν και
επιλέγω αυτό που με ενδιαφέρει

Από την επιλογή Add new thread μπορώ
να προσθέσω τα σχόλιά μου

Συμπληρώνω τον πίνακα και με Submit 
επιβεβαιώνω



Για να διαχειριστείτε το Collaboration επιλέξτε το

Από το Collaboration διαχειρίζεστε τη virtual 
Classroom. Τη δυνατότητα δηλαδή σύγχρονης
επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα
μάθημα. 

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτείται
εκτεταμένη παρουσίαση η οποία θα γίνεται κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερομένου.



Για να διαχειριστείτε τη θυρίδα εργασιών
επιλέξτε Digital Drop BoxDigital Drop Box



Από το Add File μπορείτε να «ανεβάσετε» στο server του Blackboard
αρχεία τα οποία θα χρειαστεί να στείλετε κάποια άλλη χρονική στιγμή, 
και ίσως από κάποιον άλλο υπολογιστή ο οποίος δεν θα έχει όλα σας τα
προσωπικά αρχεία

Από το Add file γίνεται πρόσθεση αλλά όχι αποστολή αρχείων

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το Send File για την
αποστολή αρχείων στους φοιτητές σας



Επιλέγετε τον ή τους φοιτητές παραλήπτες

Εντοπίζετε το αρχείο που επιθυμείτε είτε από
το Select file και τα αρχεία που έχετε ήδη
«ανεβάσει» στο Blackboard είτε κατευθείαν
μέσω της αναζήτησης από τον σκληρό σας
δίσκο (ή δισκέτα)

Επιβεβαιώνετε πάντα με Submit



Όταν οι φοιτητές σας με τη σειρά τους θα στέλνουν
τις εργασίες τους μέσω Digital Drop Box θα σας
παρουσιάζονται όπως εδώ

Τίτλος εγγράφου
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Ημερομηνία και ώρα αποστολής

Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποιο από αυτά επιλέξτε
Remove



Από την τρίτη περιοχή του Control Panel, την περιοχή
Course Options γίνονται οι ρυθμίσεις του μαθήματος
(αριθμός περιοχών, δικαιώματα χρηστών κ.ά.) 



Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του
μαθήματος επιλέξτε Course SettingsCourse Settings



Από αυτήν την περιοχή μπορείτε να κάνετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις :

Στοιχεία μαθήματος

∆ιαθεσιμότητα περιοχών μαθήματος

∆ιαθεσιμότητα μαθήματος

∆ικαιώματα πρόσβασης στο μάθημα

∆ιάρκεια μαθήματος

Επιλογές εγγραφής χρηστών

Κατηγοριοποίηση μαθημάτων

Επιλογή αρχικής σελίδας του μαθήματος

Επιλογή γλώσσας περιβάλλοντος



Επιλέξτε Course Properties για να
προσθέσετε τα στοιχεία του μαθήματος
σας

Συμπληρώστε τον τίτλο και την
περιγραφή του μαθήματος

Ο τίτλος του μαθήματός σας εισάγεται στο Blackboard από
την Μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων σύμφωνα
με την αίτησή σας. 

Παρακαλούμε μην αλλάζετε τον τίτλο του μαθήματός σας
χωρίς να ενημερώσετε την Μονάδα Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων!



Από το Area Availability επιλέγετε
τις περιοχές που επιθυμείτε να είναι
ενεργοποιημένες για το μάθημά σας

Επιλέγοντας Enabled 
ενεργοποιείται η περιοχή, 
επιλέγοντας Disabled 
απενεργοποιείται η περιοχή
από το μάθημά σας.

Επιλέγοντας secure η
περιοχή είναι προσβάσιμη
μόνο σε φοιτητές με κωδικό
για το μάθημά σας

Τέλος, επιβεβαιώνουμε με Submit



Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα
του μαθήματός σας επιλέξτε
Course Availability

Κατά τη διάρκεια εισαγωγής υλικού στο
μάθημά σας μπορείτε να έχετε το
μάθημά σας μη προσβάσιμο από
οποιονδήποτε χρήστη πέρα από εσάς. 

Όταν θεωρήσετε ότι το μάθημα είναι
έτοιμο για χρήση επιλέγετε την
αντίστοιχη εντολή.

Όταν δημιουργείται ένας κωδικός
μαθήματος από την Μονάδα
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
το μάθημα δηλώνεται ως διαθέσιμο σε
όλους.



Για να επιλέξετε τα
δικαιώματα πρόσβασης
χρηστών στο μάθημά σας
επιλέξτε Guest Access

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα
μάθημα ελεύθερης πρόσβασης, δηλ. να
μην απαιτείται κωδικός για να δει
κανείς το υλικό του επιλέξτε Allow 
guests → Yes. 

Εάν θέλετε το μάθημά σας να το
βλέπουν μόνο οι φοιτητές στους
οποίους εσείς έχετε επιτρέψει την
πρόσβαση (δηλώνοντάς τους στην
υπηρεσία μας και ζητώντας
κωδικούς) επιλέξτε Allow guests→
No.



Για να επιλέξετε τη χρονική
διάρκεια εμφάνισης του
μαθήματός σας επιλέξτε
Course Duration

Μπορείτε να επιλέξετε την
συνεχόμενη – μόνιμη εμφάνιση του
μαθήματός σας.

Μπορείτε να θέσετε αρχική και
τελική ημερομηνία εμφάνισης.

Η επιλογή Days from the date 
of enrollment δεν έχει εφαρμογή
στο Πανεπιστήμιό μας



Για να διαχειριστείτε τις επιλογές
εγγραφής των χρηστών του
μαθήματός σας επιλέξτε
Enrollment Options

Προτείνουμε να αποφεύγετε την επιλογή
Self Enrollment ώστε να μην μπορούν
να εγγράφονται μόνοι τους οι χρήστες
στα μαθήματα που επιθυμούν αλλά οι
εγγραφές να ελέγχονται από τους
καθηγητές. 

Προτιμήστε την επιλογή Instructor / 
Admin ώστε η εγγραφή των φοιτητών
σας να γίνεται από την Μονάδα
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
την οποία θα ενημερώνετε με λίστες των
φοιτητών σας ή από εσάς τους ίδιους.



Για να επιλέξετε κατηγορία για το
μάθημά σας (Τμήμα) επιλέξτε
Categorize Course

Εντοπίστε το Τμήμα σας και
επιλέξτε Add



Για να επιλέξετε ποια περιοχή του
μαθήματός σας θα είναι η αρχική
σελίδα του επιλέξτε Set Course 
Entry Point

Επιλέξτε την περιοχή από την
οποία επιθυμείτε να ξεκινάει το
μάθημά σας. Η προτεινόμενη
περιοχή είναι η περιοχή των
ανακοινώσεων (Announcements)



Για να επιλέξετε τη γλώσσα του
περιβάλλοντος σας επιλέξτε Locale 
Settings

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
να έχει το περιβάλλον της
πλατφόρμας για το μάθημά σας.



Για να κρατήσετε back up του μαθήματός σας ή
να διαγράψετε μέρη του επιλέξτε Course Course 

UtilitiesUtilities



Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία ενός μαθήματος ή
κάποια στοιχεία του επιλέξτε Course Recycler



Για τη λειτουργία αυτή το υλικό του μαθήματός σας
χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο αφορά στο σταθερό υλικό του μαθήματός σας
(πληροφορίες, ύλη, παρουσιάσεις, εργασίες, βιβλιογραφία
κ.τ.λ.

Το δεύτερο μέρος αφορά σε πληροφορίες και στοιχεία τα
οποία αλλάζουν για κάθε εξάμηνο (ανακοινώσεις, λίστα
φοιτητών, συζητήσεις στατιστικά κ.τ.λ.)

Επιλέξτε με √ το αντίστοιχο
κουτάκι της περιοχής που σας
ενδιαφέρει να διαγράψετε.

Προσοχή: Ότι διαγράφετε δεν μπορείτε να
το επανακτήσετε!

Για επιπλέον σιγουριά το Blackboard σας
ζητά να πληκτρολογήσετε τη λέξη Remove 
ώστε να αποφευχθούν «μοιραία» λάθη

Τέλος, μην ξεχνάτε το Submit για την τελική επιβεβαίωση



Για να κρατήσετε αντίγραφο (back up) του
μαθήματός σας επιλέξτε Archive Course



Κρατάτε πάντα σε τακτά χρονικά
διαστήματα αντίγραφα (back up) των
μαθημάτων σας! 

Επιλέξτε με √ το αντίστοιχο κουτάκι
για την περιοχή που θέλετε να
αποθηκεύσετε

Τέλος, μην ξεχνάτε το Submit για την τελική
επιβεβαίωση



Για να εισάγετε Course Cartridges στο
μάθημά σας επιλέξτε Import Course 
Cartridge



Στο εμπόριο κυκλοφορούν ήδη πακέτα με υλικό για
on line μαθήματα κατασκευασμένα για να
λειτουργούν μέσα σε πλατφόρμες όπως το
Blackboard. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση: 
http://www.blackboard.com/addons/cc/index.htm

Συμπληρώστε το Download Key του πακέτου σας
και επιλέξτε Submit

http://www.blackboard.com/addons/cc/index.htm


Για να επιλέξετε μία εικόνα για την αρχική
σελίδα του μαθήματός σας και το χρώμα των
«κουμπιών» του επιλέξτε Course ImagesCourse Images



Για να επιλέξετε το σχήμα και το
χρώμα των «κουμπιών» του
μαθήματός σας επιλέξτε το Button 
Style

Επιλέξτε Gallery of Buttons για να δείτε όλα τα
σχήματα και χρώματα που είναι διαθέσιμα

Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει



Για να προσθέσετε μια
εικόνα στην αρχική σελίδα
του μαθήματός σας επιλέξτε
Course Banner

Εντοπίστε το αρχείο της εικόνας
σας στο σκληρό σας δίσκο ή στην
δισκέτα σας

Τέλος, μην ξεχνάτε το Submit για την τελική επιβεβαίωση



Τις περιοχές User Management,
Assessment και Assistance θα τις
δούμε μόνο περιληπτικά



Από την περιοχή User managementUser management μπορεί κανείς να διαχειριστεί τους χρήστες
του μαθήματός του.

Από το Add Users μπορεί να προσθέσει φοιτητές. Η εγγραφή τους όμως
είναι προτιμότερο να γίνεται , προς το παρόν τουλάχιστον, κεντρικά από την Μονάδα
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, για την αποφυγή διπλοεγγραφών και τον
έλεγχο των στοιχείων. 

Για την πρόσθεση χρηστών στο μάθημά σας λοιπόν στείλτε τη λίστα με τα
ονοματεπώνυμα και τα e-mail των φοιτητών σας στη διεύθυνση
mikalef@ionio.gr

Μπορείτε να κάνετε διορθώσεις
στη λίστα των χρηστών του
μαθήματός σας

Από το Remove Users 
διαγράφετε τους
χρήστες του μαθήματός
σας

Από το Manage groups 
μπορείτε να εντάξετε σε
ομάδες τους χρήστες σας



Από την περιοχή AssessmentAssessment μπορείτε να δημιουργήσετε on line 
tests, να δείτε τη βαθμολογία τους (αφορά μόνο στα test που

γίνονται On line και βαθμολογούνται αυτόματα), και τα στατιστικά
του μαθήματός σας (επισκέψεις ανά περιοχή, ανά φοιτητή, ανά

μέρα και ώρα)

∆ημιουργία On line 
test

∆ημιουργία αρχείων (pool)
ερωτήσεων για μεταγενέστερη
χρήση σε on line test

Βαθμολόγιο των on line 
test απ’ όπου ο
καθηγητής μπορεί να δει
τη βαθμολογία όλων των
φοιτητών στα τεστ που
έχουν κάνει μέσα στο
Blackboard 

Πρόσβαση στα στατιστικά του
μαθήματος (αναλυτικά στατικά για τις
επισκέψεις του μαθήματος ανά περιοχή, 
ανά φοιτητή, ανά μέρα και ώρα)



Από την περιοχή Assistance μπορείτε να έχετε
on line πρόσβαση σε βοήθεια σχετικά με τη

χρήση του Blackboard

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της
εταιρείας Blackboard 

Αποστολή e-mail στην
Μονάδα Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για
οποιαδήποτε ερώτηση ή
διευκρίνιση



Τι άλλο προσφέρεται για την εκμάθηση της
χρήσης του Blackboard

• Μπορείτε να ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό μάθημα “Blackboard 
Manual” μέσα στην πλατφόρμα. Το μάθημα είναι ελεύθερης
πρόσβασης και μπορείτε να το δείτε και χωρίς κωδικό
πρόσβασης. 
Η διαδικασία είναι η εξής:
Από την πρώτη οθόνη του Bb (http://blackboard.lib.ionio.gr) 
επιλέγουμε Login, έπειτα αντί να δώσουμε username και
password επιλέγουμε Preview. Από την οθόνη
καλωσορίσματος της πλατφόρμας (Welcome XXXXX) 
επιλέγουμε είτε Courses είτε Community. Έπειτα επιλέγουμε
την κατηγορία Βιβλιοθήκη και εκεί εντοπίζουμε το «Blackboard 
Manual».

• Για ερωτήσεις, διευκρινίσεις, απορίες κ.λ.π. στείλτε e-mail στο
mikalef@ionio.gr

mailto:mikalef@ionio.gr
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