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1. Εισαγωγικά 
Το K&I LMS είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τα δικά τους δυναμικά μαθήματα για να 

ενισχύσουν τη μάθηση των μαθητών τους. 

 

 

2. Επεξήγηση Διεπαφής Χρήστη 

2.1 Μπάρα Πλοήγησης 

Διευκολύνει να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεστε στο 

σύστημα. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε προς τα πίσω. Καλό είναι 

όταν θέλετε να επιστρέψετε σε κάποια προηγούμενη οθόνη να χρησιμοποιείτε τη 

Μπάρα Πλοήγησης και όχι τα κουμπιά «Εμπρός» και «Πίσω» του φυλλομετρητή σας 

(browser).  

 

2.2 Δομικά Στοιχεία 

Το σύνολο της λειτουργικότητας του συστήματος περιστρέφεται γύρω από τα Δομικά 

Στοιχεία που παρατίθενται δεξιά και αριστερά της οθόνης. Ο δημιουργός του 

μαθήματος ορίζει ποια από αυτά θα εμφανίζονται, καθώς και σε ποια ακριβώς θέση 

θα βρίσκονται. Αν λοιπόν είστε εγγεγραμμένοι σε πάνω από ένα μαθήματα, μπορείτε 

να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών, να δείτε επικείμενα γεγονότα, τελευταία νέα, 

ανακοινώσεις κ.λπ.  

 

2.3 Ο HTML κειμενογράφος 

Πολύ συχνά, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο κειμενογράφο 

html. Μέσω αυτού μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια ομάδα συζήτησης, να γράψετε 

κάποιο κείμενο, όπως ερωτήσεις και εργασίες προς απάντηση από τους μαθητές του 

σχολείου κ.λπ. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο αν και δεν έχει τη 

λειτουργικότητα ενός εμπορικού προϊόντος επιτρέπει να κάνετε τα περισσότερα από 



όσα χρειάζεστε. Πειραματιστείτε για να αποκτήσετε την απαραίτητη οικειότητα μαζί 

του. 

 

  



3. Είσοδος στο σύστημα 
 

Από την αρχική οθόνη του συστήματος επιλέγουμε «Είσοδος» πάνω δεξιά στην 

μπάρα πλοήγησης. 

 

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί εισάγουμε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό 

Πρόσβασης μας και πατάμε «Είσοδος». 

 

 

 



3.1 Η αρχική μου 

Αυτή είναι η προσωπική αρχική σελίδα κάθε χρήστη. 

 

Εδώ, κάθε χρήστης βλέπει αριστερά μια λίστα με τα μαθήματα στα οποία είναι 

εγγεγραμμένος και δεξιά τα προσωπικά του αρχεία, όπου μπορεί να ανεβάσει ότι 

αρχείο θέλει, χωρίς να είναι ορατό από άλλους χρήστες, τους χρήστες που ήταν 

συνδεδεμένοι τα τελευταία πέντε λεπτά στο σύστημα, το μενού πλοήγησης και το 

μπλοκ διαχείρισης από το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις του προφίλ 

του. 

3.2 Διαχείριση προφίλ 

Στο μπλοκ «Διαχείριση» επιλέγουμε Ρυθμίσεις προφίλ. Μας δίνονται οι ακόλουθες 

επιλογές: 

 

 

 

 

ρ

ι 



Πατάμε Επεξεργασία του προφίλ. Από εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε διάφορα 

στοιχεία του προφίλ μας και να ανεβάσουμε Εικόνα Χρήστη. Όταν ολοκληρώσουμε 

τις αλλαγές πατάμε το κουμπί Επεξεργασία του προφίλ στο κάτω μέρος της οθόνης.  

 

 

 



3.2.1 Ανέβασμα Εικόνας Χρήστη 

Από την Επεξεργασία του προφίλ χρήστη μπορούμε να ανεβάσουμε εικόνα προφίλ. 

Πατάμε Προσθήκη. 

 

Στον επιλογέα αρχείου που ανοίγει, διαλέγουμε Ανέβασμα ενός αρχείου από το 

αριστερό μενού και στη συνέχεια επιλέγουμε το αρχείο από τον τοπικό μας δίσκο. 

 

Έπειτα πατάμε Ανέβασμα αυτού του αρχείου. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση 

της εικόνας, πατάμε το κουμπί Επεξεργασία του προφίλ για να αποθηκευτούν οι 

αλλαγές.  



3.3 Μπλοκ Πλοήγηση 

Από το μπλοκ «Πλοήγηση» μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα (Αρχή), 

στην προσωπική μας αρχική σελίδα, να μεταβούμε στην επισκόπηση του προφίλ μας, 

στα Μηνύματα που μας έχουν σταλεί, στα Προσωπικά μας αρχεία, στα Badges μας 

(προαιρετικό - αν διατηρούμε κάποιο Mozilla backpack) ή σε κάποιο από τα 

μαθήματά μας. 

 

3.4 Μπλοκ Τα παιδιά μου 

Εδώ θα βρείτε τα ονόματα των παιδιών σας.  

  

Κάνοντας κλικ στο όνομα του παιδιού, βλέπετε τα μαθήματα στα οποία είναι 

εγγεγραμμένο. 

 



3.5 Βαθμοί 

Στην ίδια σελίδα επιλέγοντας κάποιο μάθημα που παρακολουθεί το παιδί και στη 

συνέχεια Αναφορές δραστηριοτήτων > Βαθμός μπορείτε να δείτε βαθμούς του 

παιδιού σας στα διάφορα μαθήματα. 

 

 

3.6 Ανακοινώσεις 

Στην πλατφόρμα θα βρίσκετε επίσης Ανακοινώσεις που αφορούν σχολικά ζητήματα 

και τα Καθηκοντολόγια των παιδιών σας. 

 


