Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας
Πύλη Διδακτικού Υλικού

Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ
ςτθν
Πφλθ
Διδακτικοφ
Υλικοφ
"Μελετθτιριο"
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Κατάκεςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτο "Μελετθτιριο"
1. Είςοδοσ ςτο ςύςτημα
1. Ανοίγουμε ζνα γνωςτό φυλλομετρθτι (browser) όπωσ Mozilla Firefox,
Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera και ειςάγουμε τθ διεφκυνςθ τθσ
εφαρμογισ:
http://meleththrio.teicm.gr

2. Με τθν ειςαγωγι τθσ ςωςτισ διεφκυνςθσ εμφανίηεται θ πρϊτθ ςελίδα τθσ
εφαρμογισ:
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3. Επιλζγουμε τθν γλϊςςα ςτθν οποία κζλουμε να τρζξει θ ςελίδα μασ
(Ελλθνικά – Αγγλικά) και ςυνδεόμαςτε ςτθν εφαρμογι (επιλογι «Login» ι
ςτα ελλθνικά «Σφνδεςθ»).
4. Αφοφ κλικάρουμε τθν επιλογι «Login» ςτα Αγγλικά ι «Σφνδεςθ» ςτα
ελλθνικά, εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ ςτθν οποία πρζπει να επιλζξουμε
μζκοδο ςφνδεςθσ. Επιλζγουμε τθ μζκοδο LDAP.

5. Μετά τθν παραπάνω ενζργεια, εμφανίηεται θ οκόνθ ςτθν οποία πρζπει να
ειςάγουμε τα ακαδθμαϊκά διαπιςτευτιριά μασ, δθλαδι το όνομα χριςτθ και
τον κωδικό που μασ ζχουν παραςχεκεί από το ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ.
Ειςάγουμε το e-mail (E-Mail address) και τον κωδικό (password). Μετά τθν
ειςαγωγι πατάμε Σφνδεςθ.
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6. Με τθν επιτυχι ειςαγωγι των ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ εμφανίηεται θ
παρακάτω οκόνθ:

Τα ςτοιχεία που μασ δίνονται ςε αυτι τθν οκόνθ είναι τα εξισ:
Κοινότθτεσ ςτο Αποκετιριο
Εμφανίηονται όλα τα τμιματα του ΤΕΙ ςτα οποία μπορεί το διδακτικό προςωπικό
του ιδρφματοσ να ειςάγει διδακτικό υλικό.
Αναηιτθςθ ςτο DSpace
Μποροφμε να αναηθτιςουμε με κάποια λζξθ κλειδί ςτο ςφςτθμα π.χ. Ιςτορία. Τα
αποτελζςματα που κα εμφανιςτοφν αφοροφν το διδακτικό υλικό ςτο οποίο
περιζχεται θ λζξθ «Ιςτορία» ςε διάφορα πεδία τθσ καταχωρθμζνθσ εργαςίασ.
Πρόςφατεσ υποβολζσ
Εμφανίηονται οι τίτλοι των πιο πρόςφατα περαςμζνων εργαςιϊν ςτθν εφαρμογι.
Πλοιγθςθ
Σε αυτόν τον πίνακα υπάρχουν όλεσ οι κατθγορίεσ με τισ οποίεσ μποροφμε να
πλοθγθκοφμε ςτο ςφςτθμα. Αν για παράδειγμα κλικάρουμε τθ λζξθ «Τίτλοι», κα
μασ παρουςιάςει όλουσ τουσ τίτλουσ που ζχουν περαςτεί ςτο ςφςτθμα ι αν
επιλζξουμε τθ λζξθ ςυγγραφείσ κα εμφανιςτοφν όλα τα ονόματα των
ςυγγραφζων αλφαβθτικά που ζχουν καταχωρθκεί ςτο ςφςτθμα, κλπ.
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2. Ειςαγωγή εργαςίασ ςτο ςύςτημα
Υπάρχουν οι εξισ τρόποι για τθν επιλογι τθσ ςυλλογισ ςτθν οποία κα
κατακζςουμε τθν εργαςία μασ. Συγκεκριμζνα, για να αρχίςουμε τθν ειςαγωγι
τθσ εργαςίασ μασ ςτο ςφςτθμα, μποροφμε να ξεκινιςουμε επιλζγοντασ τθν
ςυλλογι από τισ Κοινότθτεσ ςτο Αποκετιριο ςτθν αρχικι ςελίδα, είτε από τθν
ενότθτα Πλοιγθςθ και να κλικάρουμε τθν επιλογι Κοινότθτεσ & Συλλογζσ ι
διαφορετικά να ξεκινιςουμε από τθν ενότθτα Ο λογαριαςμόσ μου και να
κλικάρουμε τθν επιλογι Υποβολζσ. Μπορείτε να επιλζξετε όποια μζκοδο
επικυμείτε, ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ βεβαιωκείτε ότι θ καταχϊρθςθ τθσ
εργαςίασ ςασ γίνεται ςτθ ςωςτι ςυλλογι. Ακολουκοφν αναλυτικά οι διαδικαςίεσ:
Α) Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, επιλζγοντασ δθλαδι τθν ςυλλογι από τισ Κοινότθτεσ
ςτο Αποκετιριο τθσ αρχικισ ςελίδασ, μασ εμφανίηει μία ςελίδα με τισ ςυλλογζσ
μζςα ςε αυτι τθν κοινότθτα κακϊσ επίςθσ και τουσ τίτλουσ των πρόςφατων
υποβολϊν ςε αυτι τθν κοινότθτα.

Αν για παράδειγμα από τισ κοινότθτεσ επιλζξουμε το Τμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων κα μασ φζρει τθν παρακάτω ςελίδα:
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Σε αυτι τθν κοινότθτα υπάρχουν οι Συλλογζσ: 1) Τομζασ Μάνατημεντ Μάρκετινγκ, 2) Τομζασ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ, 3) Τομζασ
Πλθροφορικισ και Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ. Αν το διδακτικό υλικό που κζλουμε
να ειςάγουμε αφορά τον Τομζα Μάνατημεντ – Μάρκετινγκ, κλικάρουμε πάνω ςε
αυτι τθν ςυλλογι και εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ:

Κλικάρουμε πάνω ςτο Υποβάλλετε ζνα νζο τεκμιριο ςε αυτι τθ ςυλλογι και μασ
ανοίγει θ πρϊτθ ςελίδα υποβολισ του τεκμθρίου:
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Β) Στθν ενότθτα Πλοιγθςθ, κλικάρουμε το Κοινότθτεσ & Συλλογζσ

Εμφανίηεται μία λίςτα με όλεσ τισ κοινότθτεσ και τισ ςυλλογζσ που περιζχονται ςε
κάκε κοινότθτα. Ανάλογα με τθν κατθγορία του υλικοφ που κζλουμε να
ειςάγουμε ςτο ςφςτθμα επιλζγουμε και τθν αντίςτοιχθ ςυλλογι.
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Αν το διδακτικό υλικό που κζλουμε να ειςάγουμε αφορά τον Τομζα Μάνατημεντ
– Μάρκετινγκ, κλικάρουμε πάνω ςε αυτι τθν ςυλλογι και εμφανίηεται θ
παρακάτω οκόνθ:

Κλικάρουμε πάνω ςτο Υποβάλλετε ζνα νζο τεκμιριο ςε αυτι τθ ςυλλογι και μασ
ανοίγει θ πρϊτθ ςελίδα υποβολισ του τεκμθρίου:
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Γ) Τζλοσ μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν υποβολι τθσ εργαςίασ από τθν ενότθτα
Ο λογαριαςμόσ μου – Υποβολζσ.
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Με αυτι τθν επιλογι εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ:

Κλικάρουμε ςτο ξεκινιςτε μία νζα υποβολι και μασ εμφανίηει ζνα πλαίςιο με όλεσ
τισ Κοινότθτεσ – Συλλογζσ που υπάρχουν ςτο ςφςτθμα.

Εμείσ επιλζγουμε αυτι που αντιςτοιχεί ςτθν εργαςία που κζλουμε να
τεκμθριϊςουμε π.χ. Προπτυχιακι εργαςία και πατάμε
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.

Μασ εμφανίηει τθν πρϊτθ ςελίδα υποβολισ του τεκμθρίου.

3. Συμπλήρωςη τησ φόρμασ υποβολήσ

Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να ειςάγουμε ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Προςωπικοφ
υλικό που αφορά το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων – Τομζασ Μάνατημεντ Μάρκετινγκ . Αφοφ ζχουμε επιλζξει τθ ςωςτι Κοινότθτα και Συλλογι με ζναν από
τουσ παραπάνω τρόπουσ, είμαςτε ςτθν 1θ Σελίδα Υποβολισ. Τα ςτοιχεία που κα μασ
ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςουμε ςτθν 1θ Σελίδα είναι τα εξισ:

1. Τφποσ τεκμθρίου
Η επιλογι του τφπου του τεκμθρίου γίνεται μζςα από λίςτα και αφορά τθν
ταυτότθτα του προσ κατάκεςθ υλικοφ.
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2. Συγγραφζασ
Ειςάγουμε το ονοματεπϊνυμο του ςυγγραφζα του υλικοφ. Στο πρϊτο τετράγωνο
γράφουμε το επϊνυμο και ςτο δεφτερο τετράγωνο το όνομα κακθγθτι/τριασ.

Σε περίπτωςθ που θ εργαςία ζχει πάνω από ζναν ςυγγραφείσ τότε μετά τθν
ειςαγωγι του πρϊτου κλικάρουμε το Add και εμφανίηονται κενά τα πεδία ϊςτε να
ειςάγουμε το 2ο ονοματεπϊνυμο.
Σε περίπτωςθ που κζλουμε να αφαιρζςουμε ζνα όνομα, τότε τικάρουμε το
τετράγωνο που βρίςκεται δίπλα από αυτό και πατάμε remove selected.

3. Τίτλοσ διδακτικοφ υλικοφ
Ειςάγουμε το γενικό τίτλου του προσ απόκεςθ διδακτικοφ υλικοφ.
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Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ υπάρχει και ςε δεφτερθ γλϊςςα,
τότε πατάμε το Add ϊςτε να καταχωρθκεί ο πρϊτοσ τίτλοσ και να
δθμιουργθκεί ζνα κενό πεδίο ϊςτε να ςυμπλθρωκεί με τον μεταφραςμζνο
τίτλο, επιλζγοντασ τθν γλϊςςα αυτοφ από το τθν λίςτα που βρίςκεται δίπλα
από το πεδίο. Σε περίπτωςθ που κζλουμε να αφαιρζςουμε ζνα τίτλο, τότε
τικάρουμε το τετράγωνο που βρίςκεται δίπλα από αυτό και πατάμε remove
selected.

4. Τίτλοσ μακιματοσ
Ειςάγουμε τον τίτλο του μακιματοσ για το οποίο ζχει ςυγγραφεί το προσ
απόκεςθ υλικό. Π.χ. Διοίκθςθ και οργάνωςθ 1.

5. Σχολι, Τμιμα
Ειςάγουμε τθν Σχολι – Τμιμα που ανικει το μάκθμα για το οποίο ζχει
γραφτεί το προσ απόκεςθ υλικό. Η επιλογι γίνεται από λίςτα.

6. Ημερομθνία ζκδοςθσ
Ειςάγουμε το ζτοσ ζκδοςθσ του διδακτικοφ υλικοφ.

13

7. Κατθγορία του μακιματοσ
Επιλζγουμε από λίςτα τθν κατθγορία του μακιματοσ. Αν δθλαδι πρόκειται
για μάκθμα προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν.

Μετά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ πρϊτθσ οκόνθσ κλικάρουμε το
μεταβοφμε ςτθν επόμενθ οκόνθ ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων.

για να

Τα ςτοιχεία που χρειάηεται να ςυμπλθρωκοφν ςτθ 2θ ςελίδα είναι:
1. Περίλθψθ
Ειςάγουμε τθν περιγραφι/περίλθψθ του διδακτικοφ υλικοφ. Εάν θ
περιγραφι/περίλθψθ δίνεται ςε παραπάνω από μια γλϊςςεσ, μπορείτε να
επαναλάβετε το πεδίο. Π.χ. «Περιλαμβάνονται εννζα εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
ειςαγωγικζσ ςτα Ψθφιακά Κυκλϊματα. Οι αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε ράςτερ, με τθ
βοικεια κυκλωμάτων τθσ τυπικισ λογικισ. Βαςικζσ ενότθτεσ: Πφλεσ, απλοποίθςθ
ψθφιακϊν κυκλωμάτων, αποκωδικοποιθτζσ, πολυπλζκτεσ, ακροιςτζσ, ακολουκιακά
κυκλϊματα, καταχωρθτζσ, απαρικμθτζσ».

Ωσ προσ την προςθαφαίρεςη πεδίων περίληψησ, ιςχφει ότι και ςτο πεδίο του
Συγγραφζα.

2. Λζξεισ – Κλειδιά
Οι λζξεισ – κλειδιά είναι όροι οι οποίοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν
αναηιτθςθ ϊςτε να εντοπιςτεί το τεκμιριο. Μπορείτε να ειςάγεται όςεσ λζξεισ
κλειδιά κζλετε με τθ βοικεια του Add.
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3. Θεματικι επικεφαλίδα
Δίνουμε τθν κφρια κεματικι ενότθτα ςτθν οποία ανικει το ζργο. Μποροφμε να
δϊςουμε πάνω από μία κεματικζσ ενότθτεσ με τθν βοικεια του Add. Η επιλογι τθσ
κεματικισ επικεφαλίδασ γίνεται μζςα από λίςτα, πατϊντασ ςτθν επιλογι Θεματικζσ
Επικεφαλίδεσ που βρίςκεται κάτω από το πλαίςιο ειςαγωγισ του όρου.

Αφοφ κλικάρουμε ςτο Θεματικζσ Επικεφαλίδεσ εμφανίηεται μία λίςτα με
όρουσ.

Κάκε κφρια κεματικι επικεφαλίδα περιζχει και υποκατθγορίεσ. Π.χ. αν κλικάρουμε
το φακελάκι όπου βρίςκεται αριςτερά του όρου Επιχειριςεισ μασ εμφανίηει και
τουσ ειδικότερουσ κεματικοφσ όρουσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί.
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Μζςα λοιπόν από αυτι τθ λίςτα που ζχει δενδροειδι μορφι (Γενικόσ όροσ –
Ειδικότεροσ όροσ), επιλζγουμε τθν κεματικι επικεφαλίδα που κεωροφμε ότι
καλφπτει τθν εργαςία που ειςάγουμε, κλικάροντασ πάνω ςτον όρο. Με αυτό τον
τρόπο θ κεματικι επικεφαλίδα κα εμφανιςτεί ςτο πλαίςιο.

Ωσ προσ την προςθαφαίρεςη θεματικϊν επικεφαλίδων ιςχφει ότι και ςτο πεδίο του
Συγγραφζα.

4. Σθμείωςθ
Χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να ειςάγουμε κάποια πλθροφορία
ςχετικά με το προσ ειςαγωγι υλικό θ οποία δεν μπορεί να ενταχκεί ςε κάποιο άλλο
από τα υπόλοιπα πεδία. Π.χ. «Δεκαπζντε αρχεία διαφανειϊν»
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5. Αρικμόσ ςελίδων
Ειςάγουμε τον ςυνολικό αρικμό των ςελίδων του τεκμθρίου.

6. URL ςε εξωτερικι πθγι
Ειςάγουμε, εάν και εφόςον υπάρχει, το URL άλλθσ ιςτοςελίδασ ι εφαρμογισ
ςχετικισ με το διδακτικό υλικό. Π.χ. θ ςελίδα του μακιματοσ ςτο Eclass ι
άλλθ εξωτερικι πθγι που περιζχει πλθροφορίεσ ι φιλοξενεί το ψθφιακό
αντικείμενο.

7. Γλϊςςα
Ειςάγουμε τθν κφρια γλϊςςα του κειμζνου. Η επιλογι γίνεται από λίςτα.

Μετά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 2θσ οκόνθσ κλικάρουμε το
ςτθν επόμενθ οκόνθ ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων.
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για να μεταβοφμε

Στθν 3θ Σελίδα τθσ φόρμασ υποβολισ ανεβάηουμε (αν υπάρχει) το ψθφιακό αρχείο του
τεκμθρίου.

Κλικαρουμε το
και επιλζγουμε το αρχείο τθσ εργαςίασ μασ
διπλοκλικάροντάσ το ϊςτε να φορτωκεί (upload) ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ.

Όταν το όνομα του ψθφιακοφ αρχείου που επιλζξαμε, εμφανιςτεί δίπλα από το
, δίνουμε μία ςφντομθ περιγραφι π.χ. Διδακτικό υλικό, και
κλικάρουμε το κουμπί «Ανζβαςμα αρχείου& προςκικθ άλλου».
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Όταν ολοκλθρωκεί το ανζβαςμα του αρχείου, κα εμφανιςτεί το όνομά του ςτο
τζλοσ τθσ παροφςασ ςελίδασ:
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Για να ςυνεχίςουμε τθν υποβολι πατάμε το κουμπί

.

Σθμείωςθ:
Έχουμε την δυνατότητα φόρτωςησ επιπλζον αρχείων, αν αυτό κρίνεται
απαραίτητο, επιλζγοντασ με το Choose File το επόμενο αρχείο και πατϊντασ
πάλι το «Ανζβαςμα αρχείου & προςθήκη άλλου». Επίςησ ζχουμε την
δυνατότητα αφαίρεςησ του αρχείου κλικάροντασ το τετραγωνάκι δίπλα από το
όνομα του αρχείου και πατϊντασ ςτη ςυνζχεια αφαίρεςη επιλεγμζνων αρχείων.

5θ Σελίδα. Ανακεϊρθςθ υποβολισ.
Σε αυτι τθν οκόνθ φαίνονται ςυγκεντρωμζνα όλα τα ςτοιχεία του τεκμθρίου που
ζχουμε ειςάγει μζχρι ςτιγμισ ςτθν εφαρμογι. Π.χ.
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Σε αυτι τθν οκόνθ ζχουμε τθν δυνατότθτα ελζγχου και διόρκωςθσ κάποιου πεδίου. Το
κάκε τετράγωνο πλθροφοριϊν αντιςτοιχεί ςτθν κάκε ςελίδα με τα ςτοιχεία που
ςυμπλθρϊςαμε προθγουμζνωσ.
Αν για παράδειγμα κζλουμε να διορκϊςουμε κάτι ςτισ λζξεισ κλειδιά, επιλζγουμε το
«Διορκϊςτε κάποιο από αυτά» που βρίςκεται κάτω από τισ Λζξεισ-Κλειδιά και Θεματικζσ
επικεφαλίδεσ.

Κλικάρωντασ πάνω ςε αυτό το κουμπί, εμφανίηεται θ Σελίδα 2 του ςυςτιματοσ,
ςτθν οποία ςυμπλθρϊνουμε τισ λζξεισ κλειδιά και τισ κεματικζσ επικεφαλίδεσ.
Αφοφ κάνουμε τθν απαραίτθτθ διόρκωςθ, είτε με τθν βοικεια τθσ εντολισ
, είτε κλικάροντασ το τετράγωνο Ανακεϊρθςθ που βρίςκεται ςτο πάνω
μζροσ τθσ ςελίδασ, ερχόμαςτε και πάλι ςτθν ςελίδα τθσ Ανακεϊρθςθσ.
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Αφοφ κάναμε τον απαραίτθτο ζλεγχο και τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ κλικάρουμε
το

.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ υποβολισ εμφανίηεται θ παρακάτω ςελίδα που μασ
ενθμερϊνει ότι θ υποβολι ολοκλθρϊκθκε.
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