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Ερωτήσεις και απαντήσεις για το e-tutoring1 

1. Τι είναι το e-tutoring; 

Είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που υποστηρίζει και συνεισφέρει στη μάθηση 

μαθητών και μαθητριών. Το e-tutoring πραγματοποιείται μετά το πέρας του πρωινού 

προγράμματος μαθημάτων. 

2. Σε ποια μαθήματα προσφέρεται το e-tutoring; 

Για την Α΄ Γυμνασίου στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. 

Για την Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής. 

Για την Α΄ Λυκείου στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, των 

Μαθηματικών και της Φυσικής. 

3. Ποιες ημέρες και ώρες λειτουργεί το e-tutoring; 

Τάξη 

Μάθημα 

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα 

Νέα Ελληνική 

Γλώσσα 

Μαθηματικά Φυσική 

Α΄ Γυμνασίου 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

19:00-21:00 

- 

Β΄ Γυμνασίου 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

19:00-21:00 

Δευτέρα 

και Τετάρτη 

19:00-21:00 

Γ΄ Γυμνασίου 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

19:00-21:00 

Δευτέρα 

και Τετάρτη 

19:00-21:00 

Α΄ Λυκείου 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

17:00-21:00 

- 

Δευτέρα ως 

και Πέμπτη 

19:00-21:00 

Δευτέρα 

και Τετάρτη 

19:00-21:00 

4. Ποιος/-α έχει πρόσβαση στο e-tutoring; 

Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες του γυμνασίου και της Α λυκείου. 

                                                           
1 οι οδηγίες είναι βασισμένες στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome – Google, εκτός και αν ρητά αναφέρεται 

ο Firefox ή ο Internet Explorer. 
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5. Πώς μπορώ να συνδεθώ στο e-tutoring; 

Α. Μέσω του email σας (Δείτε και ερωτήσεις 8, 9 και 10) 

Μέσω του email που σας έχει παραχωρήσει το σχολείο, το οποίο έχει την ακόλουθη 

μορφή: 

[στοιχεία_μαθητή/ήτριας]@acg.edu 

Κάθε μαθητής/ήτρια λαμβάνει ένα email για κάθε μάθημα και για κάθε ημέρα που 

λειτουργεί το e-tutoring. Το email που λαμβάνετε είναι όπως το ακόλουθο: 

 

Στο email αυτό θα βρείτε τον σύνδεσμο σύνδεσης. 

B. Μέσω του BlackBoard (Δείτε και την ερώτηση 11) 

Στο BlackBoard θα εντοπίσετε ένα μάθημα με τίτλο: e-Tutoring [η τάξη σας]. Για 

παράδειγμα: e-Tutoring Γ Γυμνασίου. 

Μέσα στο μάθημα, θα βρείτε στο κουμπάκι: Σύνδεσμοι [Μάθημα], το σύνδεσμο για 

κάθε μάθημα και για κάθε ημέρα που λειτουργεί το e-tutoring. 

 

6. Δηλαδή αν δεν μπορώ να μπω στο email μου ή στο BlackBoard, δεν μπορώ να 

συμμετέχω στο e-tutoring; 

Μέσω του email σας ή του BlackBoard έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-tutoring. 

Αν δεν μπορείτε να μπείτε στο email σας ή στο BlackBoard, δεν έχετε δυνατότητα να 

βρείτε τους συνδέσμους για τις συναντήσεις του e-tutoring. 
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7. Τι θα κάνω αν δεν μπορώ να μπω στο email μου ή στο BlackBoard για να 

ενημερωθώ για τις συναντήσεις; 

Είναι απαραίτητο να έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε τα email σας ή να έχετε 

πρόσβαση στο BlackBoard για να μπορείτε να συνδεθείτε στο e-tutoring. Εφόσον δεν 

μπορείτε να συνδεθείτε στο email σας ή το BlackBoard, θα χρειαστεί να μεταβείτε στο 

γραφείο της κυρίας Πινότση (δίπλα στο εργαστήριο υπολογιστών) για να ανακτήσετε 

τους κωδικούς σας. Με τους κωδικούς σας θα συνδεθείτε είτε στο email σας, είτε στο 

BlackBoard και θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις συναντήσεις για το e-tutoring. 

8. Πού και πώς βλέπω το email μου; 

Για να δείτε το email σας, πληκτρολογείτε σε ένα φυλλομετρητή τη διεύθυνση: 

webmail.acg.edu και στη συνέχεια εισάγετε το username και το password (δείτε 

την επόμενη εικόνα). Προσοχή! Δεν πληκτρολογείτε τη διεύθυνση στο χώρο 

Αναζήτησης, αλλά στη γραμμή διευθύνσεων. 

 

Αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση webmail.acg.edu και πατήσετε enter θα 

ανοίξει η επόμενη σελίδα, όπου πληκτρολογείτε τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από 

το σχολείο. 

Προσοχή! Αν συνδέεστε πρώτη φορά στο email σας, θα χρειαστεί να κάνετε τα 

βήματα, για τα οποία σας έχει ενημερώσει η κυρία Πινότση και οι καθηγητές/-

ήτριες Πληροφορικής. 
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9. Έχω μπει στο email μου. Τι κάνω μετά; 

Εντοπίζετε το email για το e-tutoring που σας ενδιαφέρει και το επιλέγετε. Θα ανοίξει 

το email (στην εικόνα βλέπετε το email που έχει σταλεί για τα Μαθηματικά). 

 

Μέσα στο email, υπάρχουν οδηγίες σύνδεσης στο e-tutoring. Οι οδηγίες βρίσκονται 

στο αρχείο questions_about_etutoring_2018_2019.pdf. 

Προσοχή! Το email μπορεί να έχει αποθηκευτεί στη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία. 

Ελέγξτε τον αντίστοιχο φάκελο, αν δεν βρίσκετε το email. 

10. Βρήκα το email. Τι κάνω μετά; 

Αφού εντοπίσετε το email, θα δείτε ότι περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο όπως ο 

ακόλουθος (Προσοχή!! ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν είναι σωστός): 

 

Τον επιλέγετε για να συνδεθείτε στο e-tutoring. 

11. Έχω μπει στο BlackBoard. Τι κάνω μετά; 

Εντοπίζετε το μάθημα e-tutoring [η τάξη σας] και το επιλέγετε. 
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Θα ανοίξει το μάθημα όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα και επιλέγετε από το 

μενού αριστερά το: Σύνδεσμοι Φιλολογικών ή Μαθηματικών ή Φυσικής. 

 

Στη συνέχεια ανοίγουν οι σύνδεσμοι. Για παράδειγμα αν επιλέξετε Σύνδεσμοι 

Φιλολογικών, θα ανοίξει η καρτέλα με τους συνδέσμους και το μόνο που μένει είναι 

να επιλέξετε το σύνδεσμο δεξιά. 

 



Οδηγίες σύνδεσης στο Pierce e-tutoring online program  

 

 

Σεπτέμβριος 2018  6 

12. Είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσω το e-tutoring. Τι κάνω; 

Αφού επιλέξετε το σύνδεσμο είτε από το email, είτε από το BlackBoard (κάνετε κλικ 

με το ποντίκι σας), θα φορτωθεί αυτόματα μία νέα σελίδα που περιλαμβάνει οδηγίες 

που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε. Αυτό γίνεται διότι συνδέεστε πρώτη φορά. 

 

Έτσι, την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε (δηλαδή την πρώτη φορά που θα επιλέξετε 

τη διεύθυνση που έχετε λάβει στο email σας ή στο BlackBoard), θα χρειαστεί να 

μεταφορτώσετε το αρχείο Blackboard Collaborate Launcher, επιλέγοντας το 

λειτουργικό σύστημα που διαθέτει ο υπολογιστής σας. Το αρχείο εγκατάστασης είναι 

περίπου 40 MB. Επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα που έχετε (Windows ή Mac) και 

ξεκινά η διαδικασία πατώντας Download. 

 
 

Με τον τρόπο αυτό μεταφορτώνεται το αρχείο και εμφανίζεται μία νέα σελίδα. 
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Αφού μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, χρειάζεται η εγκατάσταση του 
Blackboard Collaborate Launcher. Το αρχείο που μεταφορτώνετε έχει την ακόλουθη 
εικόνα: 

 

Αφού μεταφορτωθεί ολόκληρο το αρχείο, κάνετε κλικ πάνω στο εικονίδιο και ανοίγει ένα 
νέο παράθυρο: 

 

και επιλέγετε Εκτέλεση. 

 

και στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε Next για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. 

  

Στη συνέχεια επιλέγετε Install και ξεκινά η διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται 
εμφανίζοντας το μήνυμα Finish. 
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Με την επιλογή Finish, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αυτή την διαδικασία δεν θα 
χρειαστεί να την ξανακάνετε. 

Στη συνέχεια, στο παράθυρο που είναι ανοικτό επιλέγετε Join. 

 

Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε στα Ελληνικά το 
ονοματεπώνυμό σας και το τμήμα σας (π.χ. Σπύρος Δουκάκης, α2) και επιλέγετε Log In. 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Επειδή εσείς έχετε ήδη μεταφορτώσει τον 
Blackboard Collaborate Launcher, στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγετε να 
εκτελέσετε το meeting (κάποιος αριθμός).collab. Προσοχή! Δεν χρειάζεται να δώσετε 
κάποια σημασία στον αριθμό που έχει δίπλα στη λέξη meeting. Όσο αυξάνονται οι 
συναντήσεις e-tutoring που θα συμμετέχετε, τόσο θα αυξάνεται και αυτός ο αριθμός. 
Αυτό το αρχείο μπορείτε να το διαγράψετε μετά την έναρξη του session. 

 

Αν χρησιμοποιείτε Firefox θα ανοίξει ένα παράθυρο όπως το ακόλουθο: 
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Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως και το ακόλουθο: 

 

 

Σε κάθε περίπτωση επιλέγετε Άνοιγμα. Πιθανώς να λάβετε και κάποια μηνύματα 
ασφαλείας, τα οποία μπορείτε να προσπεράσετε. 

 

Θα χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα 
παράθυρο όπως το αριστερό και ακολούθως θα εμφανιστεί το περιβάλλον του 
Blackboard Collaborate. 

  

όπου αφού φορτώσει θα εμφανίσει την επιτυχία της σύνδεσης. Στη διαδικασία, θα χρειαστεί 
να συμφωνήσετε με τους όρους σύνδεσης και να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που διαθέτετε 

(π.χ. Cable/DSL). Η σύνδεση είναι επιτυχής αν εμφανιστούν δύο  στο ακόλουθο 
παράθυρο: 

 

Αν δεν είναι επιτυχής η σύνδεση, το Blackboard Collaborate θα σας προτρέψει να 
ξαναπροσπαθήσετε. 
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13. Έχω ξανασυνδεθεί. Τι κάνω για να ξαναμπώ; 

Θα ακολουθήσετε τα βήματα όπως αναφέρονται στην ερώτηση 10, αλλά δεν θα 

κατεβάσετε το πρόγραμμα Blackboard Collaborate Launcher, αφού το έχετε ήδη 

εγκαταστήσει. Θα επιλέξετε να εκτελέσετε απευθείας το meeting (κάποιος 

αριθμός).collab. 

 

Το περιβάλλον λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε ένα headset 

(ακουστικά με μικρόφωνο) που διαθέτει USB. Αυτά μπορούν να αγοραστούν 

στα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών (όπως Πλαίσιο ή Public) 

για περίπου 15 ευρώ. Σας παρακαλούμε να φροντίστε να πάρετε ένα headset 

με σύνδεση USB και όχι headset άλλης υποδοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

περιβάλλον και χωρίς ακουστικά, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη εμπειρία! 

Ένα τελευταίο βήμα! Είναι χρήσιμο και σημαντικό να εντοπίσετε μια ψηφιακή 

φωτογραφία του εαυτού σας (στην οποία να φαίνεται το πρόσωπό σας) και στη συνέχεια 

να την προσθέσετε στο προφίλ χρήστη. Μόνο αρχεία τύπου gif και jpg ή jpeg μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Το μέγεθος της φωτογραφίας θα κλιμακωθεί ώστε να ταιριάζει με το 

διαθέσιμο χώρο. Αν εργάζεστε στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανεβάσετε την 

φωτογραφία μόνο μία φορά και το περιβάλλον θα σας αναγνωρίζει σε μελλοντικές 

συνεδρίες. 


