
Απάντηση Ερωτήσεων σε ELEARN 
 

Ποια μορφή αρχείων καταλληλότερη  
δλδ σε ανάρτηση στο ELEARN ή σε αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
Καλό είναι να μοιράζονται (δλδ, αρχεία word στην μορφή.pdf αντί (.doc ή.docx). 

Tόσο για την διατήρηση του format του αρχικού κειμένου, όσο και γιατί έχουν 
μικρότερο όγκο. 
Η μετατροπή γίνεται πανεύκολα, μέσα από το WORD από την επιλογή 
“Αποθήκευση ως (επιλέγεται PDF). 
Αν δεν υπάρχει πρέπει να εγκαταστήσετε εικονικό εκτυπωτή (δεν τυπώνει) 
αλλά μετατρέπει τα αρχεία σε PDF 

 
Αντιστοίχως καλό είναι να μοιράζονται (τα αρχεία PowerPoint ως .pps αντί της μορφής 
.ppt. 
 
To .pps αναφέρεται σε προβολή παρουσίασης (σαν slideshow) και το.ppt αναφέρεται 
σε απλή παρουσίαση. 
To .pps επ΄σιης δεν χρειάζεται Powerpoint για να ανοίξει. 

 
Να σημειωθεί ότι αν ένα έγγραφο κατεβεί και αποθηκευτεί κάπου αλλού πάλι ανοίγει 
με το Powerpoint, και μπορεί να επεξεργασθεί, ότι κατάληξη και να έχει. 

 
Ειδικά όταν κάνετε  εγράφη ήχου από μικρόφωνο είναι ακόμα πιο πρακτικό. 
(Μενού Εισαγωγή Ήχοςεγγραφή ήχου από μικρόφωνο 

 

Πως κλειδώνω ένα αρχείο powerpoint  
έχεις διάφορες επιλογές: 
 
Α) Από το μενού πάνω αριστερά, επιλογή προετοιμασία, κι επέλεξε "σήμανση ως 
ολοκληρωμένου" 
Αυτό σημειώνει το έγγραφο σαν ολοκληρωμένο, κι όπως και να σωθεί, δεν μπορεί να 
επεξεργαστεί. 
Β) Άλλος τρόπος και ο πιο εύκολος είναι με την χρήση κωδικού. 
Από το  "Αποθήκευση ως..." (Save as...) 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει το κουμπί "Εργαλεία" (Tools) 
επιλογή Γενικές επιλογές... /General options..., και στο νέο παράθυρο,  
βάζουμε έναν κωδικό τροποποίησης κι αν θέλουμε και κωδικό ανάγνωσης, και πατάμε 
ΟΚ. 
 

 



 

Μπορούμε να εμποδίσουμε να κατεβαίνουν αρχεία από το ELEARN? 
η σύντομη απάντηση από το HELPDESK του ΕΛΕΑΡΝ είναι 
 
είναι ότι δεν γίνεται να μην κατεβάσουν ένα pdf αρχείο, τουλάχιστον η προστασία δεν 
μπορεί να γίνει μέσα από το moodle. 
 
Υπάρχουν ωστόσο κάποιες προτάσεις, αν και απαιτούν δουλειά από τη μεριά του 
διδάσκοντα ή του βοηθού. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος καθηγητής 
την προσθήκη "Σελίδας" αντί για αρχείο και να γράψει το κείμενό του εκεί (ενδεχομένως να 
απαιτηθούν και λίγες γνώσεις html για όμορφη εμφάνιση). Υπάρχει και η δυνατότητα 
προσθήκης "Βιβλίου" για πιο εκτεταμένα κείμενα, το οποίο απαιτεί και πάλι html και ένα 
παράδειγμα οδηγιών είναι εδώ (υπάρχουν και πολλές άλλες πηγές): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YBL5ZKZNt8Y  
 
Είναι προφανές ότι κι αυτό θέλει μια προσπάθεια. 
 
Μια άλλη πρόταση είναι η δημιουργία ενός πακέτου SCORM. Γενικότερα, αυτό που μπορεί 
να κάνει κάποιος είναι μετατρέψει του εκπαιδευτικό περιεχόμενο από ένα στατικό αρχείο 
σε κάτι άλλο, που δεν αντιγράφεται εύκολα όπως είναι. Αυτό όμως προϋποθέτει παραπάνω 
εργασία για την προσαρμογή του περιεχομένου και μελέτη των σχετικών οδηγιών. 
 
Αν κάποιος αποφασίσει να προχωρήσει έτσι, παραμένουμε διαθέσιμοι για τυχόν οδηγίες ή 
τεχνικές συμβουλές. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YBL5ZKZNt8Y

