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 Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr

 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας 

 Επιλέξτε                       για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του 
μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπί                       )

https://elearning.auth.gr/
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Επιλέγετε τη 
δραστηριότητα Γλωσσάριο

Επιλέγετε Προσθέστε μια δραστηριότητα 
ή περιεχόμενο στην ενότητα που θέλετε 

να δημιουργήσετε τον υπερσύνδεσμο
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Εδώ δίνετε τον τίτλο του 
γλωσσάριου

Εδώ περιγράψτε το περιεχόμενο 
του γλωσσάριου

Επιλέγετε εάν το γλωσσάριο θα είναι 
κύριο ή δευτερεύον. Το κύριο μπορεί 

να είναι μόνο ένα σε κάθε μάθημα και 
μπορούν να μεταφερθούν σε αυτό 
εγγραφές από ένα δευτερεύον (το 
αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει)
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Επιλέγετε εάν οι φοιτητές σας 
θα εξακολουθούν να μπορούν 

να επεξεργάζονται τις εγγραφές 
που δημιουργούν και μετά την 

αρχική καταχώρησή τους

Επιλέγετε εάν οι εγγραφές που 
εισάγουν οι φοιτητές σας θα 
εμφανίζονται αυτόματα στο 

γλωσσάριο χωρίς την έγκρισή σας

Επιλέγετε εάν μια έννοια θα 
μπορεί να επεξηγηθεί σε πολλές 

εγγραφές

Επιλέγετε εάν θα μπορούν οι 
χρήστες του μαθήματος να 

προσθέτουν σχόλια στις εγγραφές

Εάν επιλέξετε «Όχι» τότε κατά τη 
δημιουργία νέων εγγραφών δεν θα 
εμφανίζεται η περιοχή «Αυτόματοι 

σύνδεσμοι» με τις σχετικές ρυθμίσεις 
(βλ. προτελευταία διαφάνεια)
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Επιλέγετε ανάμεσα σε επτά μορφές 
εμφάνισης των εγγραφών

Επιλέγετε τη μορφή εμφάνισης των 
εγγραφών που προσθέτουν οι 
φοιτητές, αφού τις εγκρίνετε 

(συνήθως είναι ίδια με τη «Μορφή 
προβολής»)

Επιλογές πλοήγησης μέσα στο 
γλωσσάριο
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Εδώ θα βλέπετε ποιοι έχουν δικαίωμα 
βαθμολόγησης των εγγραφών του 

συγκεκριμένου γλωσσάριου αφού πρώτα το 
δημιουργήσετε.

Οι ρόλοι που έχουν επιλεγεί από το σύστημα 
είναι του Διδάσκοντα, του Βοηθού Διδασκαλίας 

κ.τ.ό.

Εδώ ρυθμίζετε τις επιλογές 
βαθμολόγησης των εγγραφών 

(τύπος βαθμολόγησης, μέγιστος 
βαθμός)

Περιορισμός βαθμολόγησης σε 
εγγραφές που δημιουργήθηκαν εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
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Επιλέγετε «Αποθήκευση κι 
επιστροφή στο μάθημα» για να 
αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.

Για τον εμπλουτισμό του 
γλωσσάριου από την αρχική 

σελίδα του μαθήματος 
επιλέγετε το γλωσσάριο στο 

οποίο θέλετε να εισάγετε όρους.
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Προθήκη νέου όρου στο 
γλωσσάριο
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Εδώ δίνεται τον όρο που 
θα επεξηγηθεί

Εδώ δίνεται τον ορισμό του πιο 
πάνω όρου

Εδώ ανεβάζετε οποιοδήποτε 
αρχείο θεωρείτε χρήσιμο για τον 

ορισμό της έννοιας που 
παρουσιάζετε.
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Εφόσον το επιλέξετε, τότε σε οποιοδήποτε 
σημείο του μαθήματος εμφανίζεται ο όρος 
που περιγράψατε, ο όρος αυτός θα είναι 

υπερσύνδεσμος (link) στον ορισμό του 
γλωσσαρίου σας

Επιλέγετε εάν τα κεφαλαία-πεζά 
γράμματα θα επηρεάζουν τη 

αναζήτηση και τη σύνδεση (βλ. 
παραπάνω) των λέξεων στο 

γλωσσάριο

Επιλέγετε εάν η σύνδεση με το 
γλωσσάριο θα αγνοεί τις μικρές 

λέξεις που περιέχονται σε 
μεγαλύτερες, π.χ. τη λέξη «και»

μέσα στη λέξη «καιρός»

Αποθήκευση εγγραφής



Εμφάνιση όρου μέσα στο γλωσσάριο

Αναζήτηση όρων στο 
γλωσσάριο

Δυνατότητα σχολιασμού χρηστών 
του μαθήματος για τη 

συγκεκριμένη εγγραφή

Βαθμολογία και διαχείριση των 
εγγραφών του γλωσσαρίου 

(διαθέσιμα μόνο στους 
διδάσκοντες)


