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Moodle



Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

 Επικοινωνία  από απόσταση και σε μη πραγματικό χρόνο 
μεταξύ εκπαιδευτή και σπουδαστών,

 Μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας,
 Παροχή εξελιγμένων εργαλείων εκπαίδευσης που αυξάνουν 

τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία



Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment)

 Πακέτο λογισμικού για την παραγωγή διαδικτυακών 
μαθημάτων και ιστοσελίδων, το οποίο προσφέρει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

 O εκπαιδευτής μπορεί:
 να παρουσιάζει το μάθημα με τρόπο που να προκαλεί 

ενδιαφέρον,
 να αναθέτει εργασίες στους σπουδαστές, 
 να έχει μαζί με τους σπουδαστές συγχρονισμένη συζήτηση, 
 να σχεδιάζει και να θέτει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών 

επιλογών», «σωστό-λάθος» ή «σύντομης απάντησης» σε 
σπουδαστές, 

 να σχηματίζει ομάδες συζητήσεων, 
 να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, 
 να αξιολογεί εργασίες.



Moodle (1/2)

 Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
(κάτω από την GNU Public License). Δημιουργήθηκε το 1999 
από τον Αυστραλό Martin Dougiamas.  

 Το Moodle είναι βασισμένο στη θεωρία του κοινωνικού 
εποικοδομισμού (social constructivism), η οποία υπογραμμίζει 
τη σημασία του πολιτισμού και της θεωρίας της μάθησης του 
πλαισίου στη συλλογική κατασκευή γνώσης. 



Moodle (2/2)

 Η πλατφόρμα Moodle είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο:
 είναι εγκαταστημένη σε 195 χώρες,
 είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 75 γλώσσες,
 xρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1800 ιδρύματα 

παγκοσμίως. Μεταξύ των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν 
την πλατφόρμα Moodle είναι το MIT, το Yale και άλλα 
πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη,

 η πλατφόρμα στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί σε 
περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, μεταξύ των οποίων είναι το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο.



Moodle και Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) χρησιμοποιεί το Moodle 
(έκδοση 1.8.3) για την υλοποίηση της υπηρεσίας Aσύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης.

 Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη στους χρήστες μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://e-learning.sch.gr, αλλά και 
μέσω της δικτυακής πύλης του ΠΣΔ (http://www.sch.gr).



Αρχική Σελίδα Moodle (1/2)



Αρχική Σελίδα Moodle (2/2)

 Η κύρια οθόνη του Moodle αποτελείται από τρεις περιοχές:
 δεξιά και αριστερά υπάρχουν διάφορα blocks (μπλοκ), 
 κεντρικά παρουσιάζεται η λίστα με τις Eνότητες των 

μαθημάτων. 



Blocks

 Τα blocks  καλύπτουν 
διάφορες λειτουργίες του 
δικτυακού τόπου του Moodle 
και είτε βοηθούν στην 
καλύτερη διαχείρισή του είτε 
απλά προσφέρουν χρήσιμες 
πληροφορίες στον χρήστη. 

 H σειρά των blocks μπορεί να 
μεταβάλλεται και είναι εφικτό 
να προστεθούν νέα blocks 
ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες.



Ενότητες μαθημάτων

 Κάθε Ενότητα  περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων με 
θεματολογία σχετική με τον τίτλο της Ενότητας. 



Είσοδος στο Moodle

 Η είσοδος στο δικτυακό τόπο του Moodle μπορεί να γίνει είτε 
από το block «Είσοδος», είτε επιλέγοντας «Είσοδος» από την 
κορυφή της σελίδας ή το τέλος της.

 Σε κάθε περίπτωση, πληκτρολογείτε στα αντίστοιχα πεδία το 
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης 
(password) που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
πατάτε το κουμπί «Είσοδος». Κάθε φορά που επιθυμείτε να 
βγείτε από την ιστοσελίδα, επιλέγετε «έξοδος» (logout) από 
την κορυφή ή το τέλος της σελίδας.



Ρόλοι χρηστών

 Ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο από ελευθερίες και δικαιώματα για 
τους χρήστες στους οποίους ο ρόλος αυτός αποδίδεται. 

 Βασικοί ρόλοι
 Διαχειριστής: έχει τη συνολική εποπτεία του Moodle και μπορεί να 

ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την πλατφόρμα και τα 
μαθήματα που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, ο διαχειριστής μπορεί να 
παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση 
δεδομένων της πλατφόρμας. 

 Εκπαιδευτής: χρήστες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών μαθημάτων και την προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού και 
δραστηριοτήτων μέσα σε αυτά. 

 Εκπαιδευόμενος: χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να προσπελάσουν 
το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και 
να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υπάρχουν στο 
μάθημα.

 Επισκέπτης: χρήστες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθημάτων της πλατφόρμας. Παρόλα 
αυτά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εκπαιδευτή του μαθήματος, έχουν τη 
δυνατότητα να προσπελάσουν το εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου 
μαθήματος ή όχι.



Δημιουργία νέου μαθήματος

 Ο εκπαιδευτής αφού εισέλθει 
στο δικτυακό τόπο, στην 
αρχική σελίδα θα βρει το block 
«Τα μαθήματά μου» με την 
επιλογή «Όλα τα μαθήματα». 
Η επιλογή αυτή εμφανίζει μια 
λίστα με όλα τα μαθήματα 
καθώς και το πεδίο που 
επιτρέπει την αναζήτηση 
μαθημάτων. Εδώ υπάρχει και 
το κουμπί «Προσθήκη νέου 
μαθήματος», το οποίο σας 
επιτρέπει να δημιουργήσετε 
ένα νέο μάθημα.



Κύριες μορφές μαθήματος

 Εβδομαδιαία: το μάθημα είναι οργανωμένο ανά εβδομάδα, με 
ημερομηνία έναρξης και λήξης. 

 Θεματική: το μάθημα οργανώνεται γύρω από συγκεκριμένα 
θέματα. 

 Κοινωνική μορφή: είναι μια κοινωνική ομάδα συζητήσεων, η 
οποία εμφανίζεται στην κύρια σελίδα του μαθήματος.

 Μορφή SCORM: αν θέλετε να εισάγετε στο Moodle ένα 
μεγάλο πακέτο Scorm χρησιμοποιήστε τη μορφή μαθήματος 
Scorm. 









Διαχείριση μαθήματος

1. Κουμπί «Επεξεργασία» 
 εμφανίζονται επιπλέον 

στοιχεία που δίνουν τη 
δυνατότητα διαχείρισης της 
δομής και του περιεχομένου 
της σελίδας. 

2.  Βlock «Διαχείριση»



Πηγές πληροφοριών

 Οι πηγές πληροφοριών  δίνουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτή να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει στον 
εξυπηρετητή της πλατφόρμας το εκπαιδευτικό υλικό του 
μαθήματος. Αν ο εκπαιδευτής έχει έτοιμο το εκπαιδευτικό 
υλικό, μπορεί να το «ανεβάσει» απευθείας στην πλατφόρμα.

 Οι πηγές πληροφοριών είναι:



Βιβλίο

 Η πηγή πληροφοριών «Bιβλίο» περιέχει εκπαιδευτικό υλικό 
που αναπτύσσεται σε πολλαπλές σελίδες. Είναι σαν να 
διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο στο Διαδίκτυο. 

 Το Βιβλίο μπορεί να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια.
 Οι σπουδαστές μπορούν μόνο να δουν και να εκτυπώσουν το 

Βιβλίο, ενώ δεν μπορούν να επέμβουν στη δημιουργία του. 



Δραστηριότητες

 Οι δραστηριότητες  των μαθημάτων καθιστούν ικανό το 
σπουδαστή να αλληλεπιδράσει με τον εκπαιδευτή ή το 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 Οι δραστηριότητες ανάλογα με τη μορφή του μαθήματος 
μπορούν να οργανωθούν ανά εβδομάδα και ανά θέμα.

 Οι δραστηριότητες που μπορεί να προσθέσει ο εκπαιδευτής 
είναι:



Ομάδα συζήτησης – Forum

 Η δραστηριότητα «Ομάδα συζήτησης» επιτρέπει συζητήσεις 
μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα μάθημα.

 Tα μηνύματα που αποστέλλονται σε μια Ομάδα συζήτησης 
μπορούν να περιέχουν συνημμένα, να δομούνται με 
διάφορους τρόπους και να εμφανίζονται σε διάφορες μορφές.

 Υπάρχει η δυνατότητα βαθμολόγησης των μηνυμάτων.
 Με τη συνδρομή σε μια Ομάδα συζήτησης, οι συμμετέχοντες 

μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα κάθε νέου μηνύματος στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους. 





Συζήτηση – Chat

 Η δραστηριότητα «Συζήτηση» δίνει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες μιας Συζήτησης να επικοινωνήσουν σε 
πραγματικό χρόνο. Οι σπουδαστές μπορούν να 
συνομιλήσουν τόσο με τον εκπαιδευτή του μαθήματος, όσο 
και με τους υπόλοιπους ομότιμούς τους, με την προϋπόθεση 
να βρίσκονται και αυτοί στο Διαδίκτυο και να έχουν ανοικτό το 
ίδιο δωμάτιο Συζήτησης.

 Είναι δυνατή η ύπαρξη πολλών δωματίων Συζήτησης (chat 
rooms) με διαφορετικό θέμα σε κάθε μάθημα.

 Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την 
ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία επιθυμεί να γίνει η 
επόμενη Συζήτηση ή/και να καθορίσει την επανάληψή της σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Οι προηγούμενες συνεδρίες μπορούν να αποθηκεύονται και 
όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτές.





Κουίζ

 Η δραστηριότητα «Κουίζ» είναι ένα τεστ με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, σωστού - λάθους, σύντομης 
απάντησης, αντιστοίχισης, πολλαπλών απαντήσεων, κ.α.

 Οι ερωτήσεις καταχωρούνται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση 
δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο 
μάθημα, ακόμα κι ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μαθήματα.

 Το Κουίζ αποτελεί ένα μέσο αξιολόγησης της πορείας των 
σπουδαστών στο μάθημα που είναι εγγεγραμμένοι και 
βαθμολογείται αυτόματα. 





Λεξικό – Glossary

 Το Λεξικό  αποτελείται από έναν κατάλογο λημμάτων - 
ορισμών λέξεων που χρησιμοποιούνται μέσα στο μάθημα. 

 Μπορεί να υπάρχουν μαζί με το βασικό Λεξικό (το οποίο 
δημιουργείται από τον εκπαιδευτή) και πολλά άλλα 
δευτερεύοντα. 

 Στα δευτερεύοντα Λεξικά μπορούν να συνεισφέρουν και οι 
σπουδαστές καταχωρώντας εγγραφές. Για να καταχωρηθούν 
αυτές οι εγγραφές μέσα στο βασικό Λεξικό, θα πρέπει πρώτα 
ο εκπαιδευτής να τις δει και να τις εγκρίνει. 

 Είναι εφικτό να δημιουργηθούν αυτόματα σύνδεσμοι σε 
αυτούς τους ορισμούς μέσα από τα μαθήματα. Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε φορά που μια λέξη του Λεξικού εμφανίζεται σε κάποιο 
σημείο του μαθήματος, αυτόματα θα μετατρέπεται σε 
σύνδεσμο που θα οδηγεί στην επεξήγησή του στο Λεξικό.





Βάση δεδομένων - Database

 Η δραστηριότητα «Βάση δεδομένων» επιτρέπει στον 
εκπαιδευτή και στους σπουδαστές του να δημιουργήσουν μια 
Βάση δεδομένων και να καταχωρήσουν σε αυτή διαφόρων 
ειδών πληροφορίες, δεδομένα και αρχεία.

 Ο εκπαιδευτής του μαθήματος, καθορίζει τα πεδία των 
καταχωρήσεων της Βάσης (ιστοσελίδες, εικόνες, κείμενο, 
κ.α.). Το περιβάλλον που εμφανίζεται στο σπουδαστή είναι 
ανάλογο με τα πεδία που προσθέτει ο εκπαιδευτής σε μια 
βάση.



Wiki

 Το Wiki  ένα εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογική συγγραφή 
αρχείων χρησιμοποιώντας web browser. Δηλαδή: 
 ένας χώρος όπου εκπαιδευτές και σπουδαστές μπορούν να 

εισάγουν αρχεία, να κάνουν διορθώσεις και παρεμβάσεις σε 
αυτά και γενικά να εργαστούν από κοινού για τη δημιουργία 
ιστοσελίδων. 



Άλλες δραστηριότητες



 Σας ευχαριστούμε
 Ερωτήσεις ;;;


