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Πώς να δημιουργήσετε μια Ομάδα Συζητήσεων (Forum)

 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/


Επιλέγετε Προσθέστε μια δραστηριότητα 
ή περιεχόμενο στην ενότητα που θέλετε 

να δημιουργήσετε την Ομάδα Συζητήσεων

Πώς να δημιουργήσετε μια Ομάδα Συζητήσεων (Forum)

Επιλέγετε την δραστηριότητα 
Φόρουμ



Πώς να δημιουργήσετε μια Ομάδα Συζητήσεων (Forum)

Προσθέστε τον τίτλο του forum και 
δυο λόγια σχετικά με το 

περιεχόμενο της συζήτησης

Επιλέξτε τον τύπο της Ομάδας 
Συζητήσεων (Forum) που θέλετε 

(δείτε επόμενες διαφάνειες)

Τέλος, επιλέξτε Αποθήκευση κι 
επιστροφή στο μάθημα
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Επιλέξτε τύπο ομάδας συζητήσεων
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους πέντε διαφορετικούς τύπους Ομάδων Συζήτησης 
που βλέπετε στον αντίστοιχο καταρράκτη

Κάθε άτομο θέτει ένα θέμα συζήτησης: Το κάθε άτομο 

μπορεί να δημιουργήσει ένα μόνο θέμα προς συζήτηση, το οποίο οι 
υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να σχολιάσουν/απαντήσουν. 

Μια απλή συζήτηση: Μια σύντομη μορφή συζητήσεων που 

παρουσιάζει σε μια σελίδα το προς συζήτηση αντικείμενο. Κατάλληλη 
μορφή για γρήγορη συζήτηση ενός μικρού θέματος.

Φόρουμ ερωτήσεων και απαντήσεων: Αντί να ξεκινήσει ένα θέμα προς 

συζήτηση, οι συμμετέχοντες θέτουν μια ερώτηση, στην οποία μπορούν να 
απαντήσουν οι υπόλοιποι. Οι συμμετέχοντες δε θα δουν τις υπόλοιπες 
απαντήσεις μέχρις ότου δώσουν τη δική τους.

Το τυπικό φόρουμ να εμφανίζεται με μορφότυπο
παρόμοιο με ιστολογίου: Γενικής χρήσης ομάδα συζήτησης 

με τη εμφάνιση των απαντήσεων να προσομοιάζει ένα ιστολόγιο.

Ο πιο διαδεδομένος τύπος Ομάδας Συζήτησης (Forum) ο οποίος είναι και ο 
κεντρικά προεπιλεγμένος είναι ο παρακάτω:
Τυπικό φόρουμ γενικής χρήσης: Ένας ανοικτός τύπος φόρουμ όπου ο καθένας μπορεί 

να ξεκινήσει μια συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα. Είναι ο καλύτερος τύπος ομάδας 
συζητήσεων για γενική χρήση στο πλαίσιο του μαθήματος.
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Συμμετοχή στην Ομάδα Συζητήσεων (Forum) (1/2)

Επιλέξτε την Ομάδα Συζητήσεων 
που θέλετε

Επιλέξτε Προσθήκη νέου θέματος 
συζήτησης

Τέλος, επιλέξτε Δημοσίευση στην 
ομάδα συζητήσεων

Συμπληρώστε το θέμα 
της ανάρτησής σας 

καθώς και το μήνυμά 
σας

Αν θέλετε να επισυνάψετε κάποιο 
αρχείο επιλέξτε Προχωρημένο
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Συμμετοχή στην Ομάδα Συζητήσεων (Forum) (2/2)
Εδώ βλέπουμε τη συμμετοχή των 

φοιτητών στην Ομάδα Συζητήσεων 
(Forum)

Επιλέγοντας την απάντηση που μας ενδιαφέρει 
μεταφερόμαστε στην παρακάτω οθόνη όπου 

βλέπουμε αναλυτικά το σχόλιο του φοιτητή που 
επιλέξαμε

Βλέπουμε το σχόλιο της ανάρτησης που επιλέξαμε 
και μπορούμε να του απαντήσουμε επιλέγοντας 

εδώ


