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Περίληψη 
 

Ο λόγος για τον όποιο διεκπεραιώνεται η συγκεκριμένη εργασία είναι ότι, βρισκόμαστε σε μια εποχή 
που βιώνουμε την έκρηξη της γνώσης και της πληροφορίας η πρόσβαση σ’ αυτή, λόγω του 
διαδικτύου, κάθε άλλο παρά δύσκολη είναι, έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για την αποτελεσματική 
διαχείρισής τους, με τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος γρήγορα και άμεσα να αποκομίσει τις γνώσεις που 
τον ενδιαφέρουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο “just in time”. Η παραδοσιακή διδασκαλία, 
πρόσωπο με πρόσωπο (Face to Face), όπως συνηθίζεται να λέγεται, δείχνει να μη μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις σημερινές ροές πληροφοριών. Στο προσκήνιο έρχεται, την αδυναμία αυτή, να την 
καλύψει η «Ανοικτή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΑεξΑΕ) με την έκφραση, «Οπουδήποτε, 
Οποιαδήποτε ώρα» (“anywhere, any time”). Στην προσπάθεια αυτή για την υλοποίηση της ΑεξΑΕ 
σημαντικό ρόλο παίζουν η σύγχρονη τεχνολογία και τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης [2]. 

Η συγκεκριμένη εργασία αρχίζει με μία γενική μελέτη όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης και καταλήγει στην ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδικτυακού τόπου βασισμένου σε λογισμικό 
ανοικτού κώδικα. 

Προσεγγίζει αρχικά τον όρο e-Learning και στην συνέχεια παρουσιάσει τις μορφές της ηλεκτρονικής 
μάθησης. 

Διεξάγει μία συγκριτική μελέτη, μεταξύ των δημοφιλέστερων συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής 
μάθησης της αγοράς, καταλήγοντας στην επιλογή της καταλληλότερης, σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια. 

Διεκπεραιώνει την εγκατάσταση της επιλεγμένης πλατφόρμας ενώ αναπτύσσεται και ένα πρότυπο 
διαδικτυακό μάθημα επίδειξης των δυνατοτήτων της. 

Σκοπός της είναι να αναδείξει τις δυνατότητες των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης διαμέσου της 
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πρότυπου ιστοτόπου, και της επίδειξης ενός πρότυπου μαθήματος με 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Τέλος, καταλήγει στο συμπέρασμα της ευρείας διάδοσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας), ενώ η ωρίμανση αυτών δίνει μεγάλη διαθεσιμότητα επιλογών μορφών και 
δυνατοτήτων στην ΑεξΑΕ. 
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Περιεχομένου, Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, e-learning, modules, πλατφόρμες e-learning, Συστήματα 
Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. 
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1. Εισαγωγή 
Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, εντοπίζεται πως η ενίσχυση των γνώσεων διαδραματίζει όλο και 

μεγαλύτερο ρόλο για την απόκτηση χρήσιμων προσόντων, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας ή 

απλώς για την εύρεση εργασίας. Σήμερα, όλο και περισσότερο, η εκπαίδευση είναι μία διαδικασία που 

διαρκεί ολόκληρη τη ζωή μας. Η διαδικασία αυτή αποδίδεται συνήθως με τον όρο «Δια βίου 

Μάθηση» (Life Long Learning). Η εκπαίδευση δεν σταματά πλέον κατά τα την διάρκεια της 

ακαδημαϊκής μας ζωής (σχολείο, Πανεπιστήμιο). Συνεχίζεται σε άλλους, άτυπους χώρους (κυρίως 

στην εργασία), και σε όλα τα στάδια της ζωής .[3] 

Δεδομένου ότι η νέα οικονομία απαιτεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν νέα γνώση 

και δεξιότητες κατά τρόπο έγκυρο και αποτελεσματικό, η πρόοδος των τεχνολογιών, υπολογιστών και 

δικτύων παρέχει διαφορετικά μέσα να υποστηριχθεί η εκμάθηση με έναν προσωποποιημένο, 

εύκαμπτο, φορητό, και κατόπιν παραγγελίας τρόπο. Αυτές οι ριζικές αλλαγές στις ανάγκες της 

μάθησης και της τεχνολογίας τροφοδοτούν μια μετάβαση στη σύγχρονη εκμάθηση στην εποχή του 

Διαδικτύου, συνήθως καλούμενη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning). Στη μέση αυτής της μετάβασης, 

οι εταιρίες, οι κυβερνητικές οργανώσεις, όπως τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα πρέπει να καταλάβουν το φαινόμενο του e-Learning και να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις 

σχετικά με το πώς να υιοθετήσουν τις τεχνικές e-Learning στα περιβάλλοντά τους.[4] 

Το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πολυμέσων αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που η γνώση μεταδίδεται, 

και το e-Learning γίνεται ένα πραγματικό βοήθημα προς στην παραδοσιακή εκμάθηση.[4] 

Παρακάτω θα εργαστούμε μεθοδικά παραθέτοντας αρχικά, σαν πρώτο στόχο, α) τον ορισμό του e-

Learning, τα χαρακτηρίστηκα που πρέπει να έχει ένα τέτοιο σύστημα ώστε να είναι αποδοτικό αλλά 

και ανταγωνιστικό, όπως επίσης και τις κατηγορίες και τα είδη που διαθέτει. β) Στην συνέχεια θα 

κάνουμε μια εισαγωγή στα συστήματα e-Learning τα οποία είναι βασισμένα στη εκπαίδευση μέσω του 

διαδικτύου (WBT, Web Based Training), αναφέροντας τις παιδαγωγικές αρχές που αυτά 

ενσωματώνουν, το πώς γίνεται η ανάπτυξη, η παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού και τους δύο 

βασικούς τρόπους που αυτό γίνεται. γ) Θα θέσουμε τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται η 

επιλογή μιας τέτοιας πλατφόρμας. δ) Θα παρουσιαστούν διάφορες πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού 

και τέλος θα επιλέξουμε βάσει των κριτηρίων μας, μια από τις πλατφόρμες που θα παρουσιάσουμε. ε) 

Τέλος, μετά την επιλογή της πλατφόρμας θα εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική 

της, καταλήγοντας τεχνικά στον τρόπο εγκατάστασής και αναλύοντας επιμέρους λειτουργιές της. 

1.1. Σκοπός Διπλωματικής 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επισκόπηση της παρούσας βιβλιογραφίας αναφορικά 

με την ηλεκτρονική μάθηση, τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης και την ανάλυση της 

αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας Moodle, με τη βοήθεια της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πρότυπου 
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ιστότοπου για την επίδειξη ενός μαθήματος με θέμα την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων 

πληροφορικής. 

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα αναπτυχθούν όλες οι δομές και ρόλοι του προσφέρονται από το λογισμικό. Πιο 

αναλυτικά θα πρέπει να αναπτυχθούν δομές και ρόλοι που αφορούν: 

• Του διαχειριστή ολόκληρου του συστήματος 
• Του καθηγητή του μαθήματος 
• Τους σπουδαστές της μαθησιακής κοινότητας για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Απαιτείται ελάχιστη γνώση της γλώσσας PHP καθώς και η χρήση του Apache Server για το στήσιμο του 

ιστοχώρου Moodle. Συνοδευτικά απαιτείται η γνώση των εργαλείων συγγραφής και ανάπτυξης που θα 

χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στο πρότυπο μάθημα της 

πλατφόρμας Moodle. 

Η δημιουργία φιλοξενία της πλατφόρμας Moodle πραγματοποιήθηκε σε ιδιόκτητο Web Server και μπορεί 

να προσπελαστεί στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.iqestudies.gr/ 

1.2. Δομή Διπλωματικής 
Η συνέχεια της πτυχιακής εργασίας έχει οργανωθεί στα ακόλουθα κεφάλαια: 

Στο κεφάλαιο 2, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά, στις μορφές και στις χρήσεις του e-Learning. 

Στο κεφάλαιο 3 και 4, γίνεται μια εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ 

παρουσιάζονται διάφορα συστήματα της αγοράς, μέσα από μια συγκριτική μελέτη. Με συγκεκριμένα 

κριτήρια επιλογής και αποτίμησης των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, 

καταλήγουμε στην επιλογή της πλατφόρμας Moodle, ως την πιο κατάλληλη. 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του, η φιλοσοφία του, καθώς και ορισμένες λειτουργίες του και η 

αρχιτεκτονική του. 

Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η διαδικασία εγκατάστασης του Moodle. 

Στο κεφάλαιο 7, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ανάπτυξης ενός πρότυπου μαθήματος επίδειξης στην 

πλατφόρμα Moodle. Πρώτα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση 

της ιστοσελίδας, όπως τα χρώματα, την γραμματοσειρά και το λογότυπο και πώς να διαμορφώνουμε την 

αρχική σελίδα, και οι ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή. Έπειτα, εστιάζουμε στην δημιουργία 

τμημάτων και του μαθήματος. Αναφέρονται οι μορφές που μπορεί να έχει ένα μάθημα, εξηγούνται οι 

ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε κατά την δημιουργία του και τα blocks που μπορούμε να 

προσθέσουμε. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τύποι στατικού, αλληλεπιδραστικού και κοινωνικού υλικού 

που μπορούμε να προσθέσουμε σε ένα μάθημα. Τέλος, αναλύεται η σημασία των 'ρόλων', και πώς 

μπορούμε να τους διαχειριστούμε. 

Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που αποκομίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

http://www.iqestudies.gr/
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2. Το Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

2.1. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) 
Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως έννοια διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ανάλογα με την 

επιστημολογική προσέγγιση. Αποτελεί ένα ιδεώδες ή μία φιλοσοφία της εκπαίδευσης σύμφωνα με την 

οποία τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που την υιοθετούν οφείλουν να παρέχουν περισσότερες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες και παράλληλα να εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των 

ενδιαφερόμενων στην εκπαίδευση. 

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι μία οργανωμένη διαδικασία μάθησης όπου οι εκπαιδευόμενοι 

βρίσκονται σε φυσική απόσταση από τους εκπαιδευτές, σε σχεδόν μόνιμη βάση και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό επιτάσσει τον ειδικό σχεδιασμό του 

προγράμματος σπουδών, τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την 

εφαρμογή ειδικών διδακτικών ή εκπαιδευτικών μεθόδων με την υιοθέτηση νέων μορφών επικοινωνίας 

που αρμόζουν στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αποτελεί μία μέθοδο εκπαίδευσης 

που παρέχεται κυρίως από τα ανοικτά πανεπιστήμια, τα οποία διέπονται από το ιδεώδες της ανοικτής 

εκπαίδευσης και προσφέρουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ένα ευρύτερο κοινό ενδιαφερόμενων. Τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι ο απομακρυσμένος εκπαιδευόμενος, 

το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, η συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου και η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών [1]. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται σε τρεις άξονες: τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόμενο και το 

εκπαιδευτικό υλικό. Πρόκειται δηλαδή για μία τριαδική σχέση, ή ένα διδακτικό τρίγωνο, που 

αντικαθιστά τη δυαδική σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου που χαρακτηρίζει τη συμβατική 

εκπαίδευση [1]. 

 

Σχήμα 2.1: Διασυνδέσεις στα Συστήματα Διαχείρισης γνώσης 

 

e-Learning 

Εκπαιδευτής Εκπαιδευόμενος Εκπαιδευτικό υλικό 
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Από το παραπάνω Σχήμα 2.1 διαφαίνεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση διαφοροποιείται και το εκπαιδευτικό υλικό διαδραματίζει βασικό ρόλο. Ο εκπαιδευόμενος 

εξαρτάται πολύ περισσότερο από το εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό (με χρήση των 

υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών). Μαθαίνει δηλαδή από το υλικό και ο εκπαιδευτής καλείται 

να το υποστηρίξει και παράλληλα να λειτουργήσει συμβουλευτικά και καθοδηγητικά προς τον 

εκπαιδευόμενο. 

2.2. Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning) 
2.2.1. Εισαγωγή  

Η έννοια «ηλεκτρονική μάθηση», ή όπως συνηθίζουμε να τη χρησιμοποιούμε με τον αγγλικό της όρο 

e-learning, είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τους 

πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο e-learning, αναφερόμαστε στη χρήση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ενίσχυση ή την υποστήριξη 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο παραπάνω ορισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων, από την 

απλή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο μαθημάτων που πραγματοποιούνται με τη φυσική παρουσία του διδάσκοντος και των 

διδασκομένων, έως και την ολοκληρωτικά εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τον Masie E. (2001) [11], η πραγματική αλήθεια είναι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει 

διαχωρισμός μεταξύ εκπαίδευσης και e-Learning, καθότι η εκπαίδευση θα ενσωματώνει σαν κάτι 

φυσικό τις όποιες τεχνολογικές καινοτομίες, σε μία προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της 

αποδοτικότητάς της. Επιπρόσθετα η IDC (2003), εκτιμά ότι το e-Learning αποτελεί ήδη και θα 

συνεχίσει να αποτελεί μία αναδυόμενη περιοχή για τα επόμενα χρόνια [11]. 

Γενικότερα, η ‘on-line’ μάθηση αναφέρεται πολύ συχνά και σαν ‘Web-based learning’ θέλοντας εδώ 

να οριοθετηθεί αυτό το ‘e’ στο διαδίκτυο (Internet) και στα συμβατής τεχνοτροπίας δίκτυα (intranets 

and extranets). Το Σχήμα 2.2 που ακολουθεί περιγράφει τα διάφορα υποσύνολα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στην οποία προφανώς εντάσσεται και το e-Learning. 

 

Σχήμα 2.2: Υποσύνολα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Πηγή: [14]) 
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Ένας άλλος σχετικός ορισμός αναφέρει τo e-Learning σαν Ανοιχτή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

«ΑεξΑΕ» την βασισμένη στην τεχνολογία εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση που 

βασίζεται στο Web και την εκπαίδευση που παίρνουμε με την βοήθεια των υπολογιστών. 

Η πραγματική δύναμη που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων δεν είναι το 

γεγονός ότι επιτρέπουν στον καθένα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε να πάρει πληροφορία αλλά η 

ικανότητά τους να παρέχουν την κατάλληλη πληροφορία στους κατάλληλους ανθρώπους την 

κατάλληλη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για την ΑεξΑΕ, παρέχοντας 

προσωποποιημένες (personalized), αλληλεπιδραστικές (interactive), ανά πάσα στιγμή (just-in-time), 

άμεσες (current) και κεντρικοποιημένες προς τον χρήστη (user-centric) υπηρεσίες. Τα συστήματα 

αυτά περικλείουν όλες τις πλευρές μιας σειράς μαθημάτων ενώ θα μπορούν να διαφοροποιούνται 

κατά τη διάρκειά τους ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των χρηστών και να γίνουν πιο 

αποδοτικά. 

Έτσι έχουμε έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης (alternative training method) από αυτήν με τον 

καθηγητή στην τάξη, με τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7 

μέρες την εβδομάδα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού / Internet. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ύλης 

(μαθήματα) είναι σε μορφή πολυμέσων (multimedia), δηλαδή, εκτός από κείμενο (text), 

παρουσιάζεται και σε μορφή ήχου (audio), βίντεο (video) και άλλων μέσων αλληλεπίδρασης, 

ελέγχοντας και αξιολογώντας την μελέτη, την απόδοση και το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων των 

εκπαιδευομένων [9]. 

2.2.2. Κατηγορίες και είδη ηλεκτρονικής μάθησης 
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά το θέμα του e-Learning, προκύπτει από το γεγονός 

ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να το κατανοήσει. 

Αρκετά συχνά διαπιστώνουμε ότι ενσωματώνουμε τις εμπειρίες μας και την επαγγελματική μας 

ιδιότητα στις συζητήσεις μας, με αποτέλεσμα να έχουμε μια εντύπωση για διάφορα θέματα όπως το e-

Learning, μέσα από τις καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Έτσι για παράδειγμα ένας 

σχεδιαστής εκπαίδευσης αντιλαμβάνεται το e-Learning ως μια σειρά μαθημάτων με σκοπό τη μάθηση 

στοιχείων που υπηρετούν ένα γενικότερο σκοπό ανάπτυξης ενός προγράμματος. Από την άλλη ένας 

αναλυτής εταιρικού σχεδιασμού μεταφράζει το e-Learning σαν ένα συνδυασμό μαθημάτων και 

μάνατζμεντ γνώσεων. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι καμία προοπτική δεν είναι και απολύτως 

συμβολική για έναν ολόκληρο κλάδο. 

Υπάρχει επίσης ο εξής κίνδυνος όσον αφορά τις διάφορες πτυχές του e-Learning: να δοθεί 

υπερβάλλουσα προσοχή στις διάφορες διακρίσεις των κατηγοριών του e-Learning. Η πραγματική 

εστίαση θα πρέπει να γίνεται στη μάθηση (learning), είτε αυτή πραγματοποιείται μέσα σε αίθουσα, 
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είτε μέσω διαδικτύου, είτε με ανάμεικτο τρόπο. Κάθε κατηγορία όπως παρουσιάζεται παρακάτω είναι 

περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική όταν συνδυάζεται σωστά με το κατάλληλο περιβάλλον 

μάθησης και το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Καμία από τις κατηγορίες που περιγράφουμε παρακάτω δεν μπορεί να λειτουργήσει μεμονωμένα. 

Δεν υπάρχουν αυστηρά όρια που να καθορίζουν τη διαφοροποίηση μεταξύ τους και μια επιτυχημένη 

υλοποίηση ενός e-Learning ενσωματώνει πολλές και διαφορετικές κατηγορίες. Στις παρακάτω 

γραμμές παρουσιάζονται λοιπόν οι διάφορες κατηγορίες και όχι διαδικασίες του e-Learning [14]. 

Οι κατηγορίες του e-Learning είναι οι εξής: [14] 

 Courses 

 Informal learning 

 Blended learning 

 Communities 

 Knowledge management 

 Networked learning 

 Work-based learning (EPSS) 

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή και λειτουργία των παραπάνω κατηγοριών του e-

Learning, παραθέτουμε ένα σχεδιάγραμμα (Σχήμα 2.3) το οποίο παρουσιάζει την αλληλοσυσχέτιση 

μεταξύ τους. 

 
Σχήμα 2.3: Υποσύνολα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Πηγή: [14]) 
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2.2.3. Παράγοντες Επίδρασης 
Θα πρέπει να αναφερθούμε σε τρείς παράγοντες του e-Learning, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά καθεμία από τις παραπάνω διαφορετικές κατηγορίες που μπορούμε να το συναντήσουμε. 

• Διάδοση μάθησης 
Η ευρέως διαδεδομένη μάθηση αναφέρεται στη μάθηση «παντού και πάντοτε». Ο πυρήνας «των 

δοχείων γνώσεως» περιλαμβάνουν περιεχόμενο και πληροφορίες. Διάφορες συσκευές συνδέονται και 

ανακτούν τις πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή (PDA, μονάδα μνήμης υπολογιστή, φορητούς 

υπολογιστές ) ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Η ευρέως διαδεδομένη γνώση εκπληρώνει την υπόσχεση 

του e-Learning για μάθηση «σε οποιαδήποτε χρόνο, τόπο και περιεχομένου». 

• Εργαλεία μετάδοσης υλικού 
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εργαλείων που βοηθούν στην υλοποίηση ενός προγράμματος e-

Learning, τα οποία επηρεάζονται σημαντικά από την ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας στο 

διαδίκτυο. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων αποτελούν και τα ακόλουθα: 

 Συστήματα διαχείρισης μάθησης [(Learning Management Systems (LMS)] 

 Συστήματα διαχείρισης περιεχομένων μάθησης [Learning Content Management System 

(LCMS)] 

 Εργαλεία συνεργασίας [Collaborative tools (aCollab, Groove)] 

 Διαχείριση ταυτότητας και ψηφιακών δικαιωμάτων (Identity management and digital 

rights) 

 Θησαυροί γνώσεων (Repositories) 

 Voice over IP (VoIP) εργαλεία όπως το Skype (http://www.skype.org) θα αλλάξουν 

σημαντικά τον χώρο των επικοινωνιών. Απλά, αποτελεσματικά κοινωνικά εργαλεία είναι 

υπεύθυνα για την υιοθέτηση του e-Learning σε μεγάλη κλίμακα αντιπροσωπεύοντας τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δουλεύουν. 

 Άλλα κοινωνικά εργαλεία (Social tools) όπως wikis, blogs, instant messaging 

χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της εύκολης χρήσης τους. 

• Τύπος μεταφοράς 
O τύπος της μεταφοράς περιεχομένου ενός προγράμματος e-Learning μπορεί να διακριθεί σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: 

 Σύγχρονη μεταφορά (πραγματικού χρόνου – on line) (τηλεδιασκέψεις, αρχεία 

παρουσιάσεων) 

 Ασύγχρονη μεταφορά (με χρόνοκαθυστέρηση) 
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2.2.4. Σύγχρονη – Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση  
Σύγχρονο e-Learning  

Η σύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μάθησης που μιμείται το 

μάθημα σε μια αίθουσα, μια διάλεξη, ένα σεμινάριο ή μια συνάντηση χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία του Διαδικτύου [15]. Ορίζεται ως "σύγχρονο" επειδή απαιτεί από όλους τους 

συμμετέχοντες να είναι παρόντες ταυτόχρονα. 

Μπορεί να έχει τις εξής μορφές: 

 Εικονικές αίθουσες 

 Τάξεις και διαλέξεις με την παρουσία εκπαιδευτών 

 Τηλεδιασκέψεις 

 Πρακτικά εργαστήρια 

 Ομαδικά ταξίδια 

 Ηλεκτρονικές συναντήσεις 

 Σεμινάρια και παρουσιάσεις στον Ιστό ή Webinarsi όπως συνηθίζονται να λέγονται 

Πλεονεκτήματα: 

 Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση από άλλους εκπαιδευόμενους 

 και τον εκπαιδευτή τους 

 Το μοντέλο της αίθουσας είναι οικείο και παρέχει ένα περιβάλλον που παρακινεί για 

μάθηση. 

Μειονεκτήματα: 

 Μπορεί να απαιτείται υποστήριξη (εφοδιαστική και του εξοπλισμού)  

 Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή  

 Ο σχεδιαστής του μαθήματος καθορίζει το ρυθμό της εκπαίδευσης 

Ασύγχρονο e-Learning 

Το Ασύγχρονο e-Learning [15] έχει τις ακόλουθες μορφές. Την μη διαδικτυακή έκδοση της 

εκπαίδευσης που βασίζεται σε υπολογιστές (Computer-Based Training - CBT), η οποία τυπικά 

προσφέρεται σε ένα CD – ROM. Την δικτυακή έκδοση (Web Based Training - WBT) η οποία μπορεί 

το περιεχόμενο να του μαθήματος παρέχεται είτε σε ένα τοπικό δίκτυο από ένα server εντός ενός 

                                                 
i Η όρος Webinar προέρχεται από τις λέξεις Web και Seminar  
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οργανισμού είτε να παρέχεται από έναν Δικτυακό server. Με όποια μορφή και να καταφύγουμε το 

περιεχόμενο διανέμεται όταν ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο. Έτσι, οι μαθητευόμενοι μπορούν να 

παίρνουν μαθήματα όποτε αυτοί επιθυμούν. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι διαθέσιμο 24 ώρες 

την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και στην περίπτωση του δικτυακής υλοποίησης, αναλόγως των 

ρυθμίσεων αδειοδότησης, μπορεί να αποκτηθεί από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας που είναι 

συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο ή με το Intranet ενός οργανισμού. Το μάθημα μπορεί να αποτελείται 

από οποιοδήποτε συνδυασμό κειμένου, εικόνων, αναπαραστάσεων, ήχου ή ταινιών. Είναι διαδραστικό 

και συνήθως συνδυάζεται με κάποια μορφή αξιολόγησης. Τυπικά, μια τέτοια σειρά μαθημάτων την 

διαχειρίζεται και την παρουσιάζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης (Learning Managing System - 

LMS). Τέτοια συστήματα παρέχουν στους εκπαιδευόμενους πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω ενός 

προσωποποιημένου menu και εντοπίζουν και καταγράφουν την πρόοδο του εκπαιδευόμενου σε αυτά 

τα μαθήματα. Μπορεί να έχει τις εξής μορφές: 

 Αρχεία και Ιστοσελίδες 

 Βίντεο, ήχους, εικόνες 

 Αξιολογήσεις, έλεγχοι, έρευνες 

 Προσομοιώσεις και εργαστήρια 

 Καταγεγραμμένα γεγονότα 

Πλεονεκτήματα: 

 Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καθορίσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων ανάλογα με το 
πρόγραμμά τους 

 Οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν τη σειρά του περιεχομένου των μαθημάτων τους 

 Μπορούν να αναφέρονται σε προηγούμενα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή 

Μειονεκτήματα: 

 Απουσία δυνατότητας άμεσων ερωτήσεων 

 Σχετικά στατικό περιεχόμενο. (Αν και πλέον με τα σύγχρονα εργαλεία υπάρχει 
διαδραστικότητα) 

 Μπορεί να μην διευκολύνει όλες τις μορφές μάθησης 

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες e-Learning δεν χρειάζεται να λειτουργούν αποκλειστικά μεμονωμένα. 

Μια πολύπλοκη υλοποίηση του e-Learning σίγουρα θα ενσωματώνει διαφορετικές όψεις κάθε είδους 

e-Learning. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των κύκλων μαθημάτων , πηγές μάθησης μπορούν να 

εντοπιστούν και να είναι διαθέσιμες για μεταγενέστερη χρήση σε περιβάλλοντα εργασίας. Τα 

συστήματα διαχείρισης γνώσεως μπορούν να συνενωθούν και να εκσυγχρονιστούν με τις σειρές 

μαθημάτων. Οι κοινότητες μπορούν επίσης να προσφέρουν ανατροφοδότηση τόσο για τη σωστή 

διεξαγωγή των μαθημάτων, όσο και για την ορθή κατάρτιση των εργαζομένων. Σε τελευταία ανάλυση 
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η αξία της κατηγοριοποίησης του e-Learning βρίσκεται στην ανάλυση ολόκληρης της αγοράς του e-

Learning και στην προσπάθεια ενσωμάτωσης όσον το δυνατόν περισσότερων πρακτικών σε μια 

οργανωμένη εκπαιδευτική υλοποίηση [15]. 
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3. Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης 
 

3.1. Εισαγωγή 
Με την εξάπλωση των ευζωνικών δικτύων δόθηκε ευκαιρία για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών e-

Learning. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα οι εφαρμογές αυτές συχνά αναφέρονται ως 

«Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης», αλλά καθώς δεν υπάρχει κάποιος διεθνώς καθιερωμένος όρος 

συχνά κανείς συναντά και άλλους που είναι λίγο-πολύ συνώνυμοι, όπως «Συστήματα διαχείρισης 

μαθημάτων» (Course management systems), «Διαχειριζόμενα μαθησιακά περιβάλλοντα» (Managed 

Learning Environments), «Πλατφόρμα εκπαίδευσης» (Learning platform), «Σύστημα υποστήριξης 

εκπαίδευσης» (Learning Support System), και άλλα. Εδώ θα αναφέρεται το Σύστημα Διαχείρισης 

Μάθησης / Learning Management System LMS το οποίο για την ανάπτυξή του στηρίχθηκε στα 

χαρακτηριστικά των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου / Learning Content Management System 

LCMS, εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας με 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Οι διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες μπορεί να είναι σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής 

μάθησης. Τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης επιτρέπουν την επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο και την on-line μάθηση. Συμπληρώνουν τη συμβατική εκπαίδευση, παρέχοντας ένα περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας εμπλουτίζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία. Το πρόβλημα ωστόσο που 

αντιμετωπίζουν συνήθως οι εκπαιδευόμενοι που καλούνται να συμμετέχουν σε on-line συζητήσεις 

είναι η υποστήριξη και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων.  

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα πολλά συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύγχρονης και σύγχρονης 

ηλεκτρονικής μάθησης, εκ των οποίων ορισμένες συνιστούν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα παροχής 

εκπαίδευσης, ενώ άλλες καλύπτουν μόνο ορισμένες πτυχές της όλης διαδικασίας. Οι δυνατότητες, τα 

ιδιαίτερα τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις, το επίπεδο ποιότητας σχεδιασμού, η 

λειτουργικότητα, η σταθερότητα και η ασφάλεια που παρέχουν ποικίλουν από σύστημα σε σύστημα. 

Το ευχάριστο είναι ότι σήμερα μπορεί ένας οργανισμός να βασιστεί ακόμα και σε συστήματα που 

προσφέρονται εντελώς δωρεάν καθώς αρκετά από αυτά έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία από 

πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς διεθνώς [16]. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα 

του e-Learning δεν διαφέρουν όσον αφορά τις παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πρέπει να υπηρετούν την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση ταυτόχρονα. [12] 

Μια πλατφόρμα e-Learning πρέπει να είναι : 
• Προσωποποιημένη (Personalized): Προσαρμόσιμη στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, 
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• Γεωγραφική και Χρονική Ανεξαρτησία: Προσβάσιμη όλο το 24ωρο και από 

οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω του Internet. 

• Αλληλεπίδραση (Interactive): Με δυνατότητα on-line συνεργασίας μέσω των virtual 

classrooms τόσο μεταξύ εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου όσο και μεταξύ των 

εκπαιδευομένων, 

• Δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης της προσφερόμενης εκπαίδευσης, 

και να πληροί τους παρακάτω θεμελιώδεις κανόνες: 

 Να είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, 

 Να παρέχεται ταχύτατα και ολοκληρωμένα, 

 Να έχει μικρό κόστος. 

Οι παραπάνω κανόνες και αρχές του e-Learning (e-Learning specifications) αποτελούν την συνολική 

υποδομή για την εκπαίδευση από απόσταση και αποτελείται από τα πέντε (5) δομικά στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 

(Learning Management System LMS) και αυτά είναι [14]: 

 Ανεξαρτησία υπολογιστικής πλατφόρμας. Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος. 

 Η ευκολία χρήσης, πρέπει να είναι απλό στον χειρισμό του, χωρίς να απαιτεί ειδικές 
γνώσεις. 

 Η εύκολη παρακολούθηση της προόδου των μαθητών από τον καθηγητή. 

 Η πραγματικά σύγχρονη και ασύγχρονη μετάδοση του υλικού. 

 Η απλή διαχείριση και δημιουργία της εκπαιδευτικής οντότητας. 

Μερικά από τα πιο γνωστά χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι τα ακόλουθα: ClassWeb, Moodle, 

Claroline, e-Class, VirtualSchool, First Class, LearningSpace, CATWEB, Manhattan, Ilias, OpenUSS, 

Blackboard, LUVIT, CENTRA, WebCT, TopClass, Saba, Click2learn, Embanet, IntraLearn, eCollege, 

Eduprise, Librarian, Fle3, Lersus, Serf, TrainCaster, Mindflash, eFront, NetDimensions EKP, 

SumTotal Systems, Cobent, Ole, InfoLogix, ALP Intelladon, Virtual-U, VCampus, BSCW, 

Compus,E-Tutor, Campus K12. 

3.2. Δομικά στοιχεία Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης 
Τα βασικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης αναφέρονται στη διασύνδεση των 

μαθητών, στη διασύνδεση των διαχειριστών, στα εργαλεία του διαχειριστή, στη διασύνδεση του 

περιεχομένου που περιέχονται όλες οι σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες, στην αποθήκευση του 

περιεχομένου που βασίζεται σε συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων / RDBMS 

(Relational database management system π.χ. Oracle) και στο περιεχόμενο / content. 
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Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4: Δομικά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 

Μάθησης) φαίνεται η αλληλουχία των τεσσάρων βασικών δομικών στοιχείων μιας πλατφόρμας e-

leaning 0. 

Συγκεκριμένα, η Δημιουργία / Authoring του περιεχομένου αφορά την ελευθερία επιλογών ως προς 

την ανάπτυξη του υλικού αλλά και ως προς τη μορφή ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις του 

δημιουργού, επίσης αφορά τη χρήση και την επεξεργασία υπάρχοντος υλικού (επαναχρησιμοποίηση) 

αλλά και την συνεργασία για την ανάπτυξη του βάση κάποιων προδιαγραφών. 

H Παράδοση / Delivery αφορά την παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού στους σπουδαστές σε 

συνεργασία με τους καθηγητές, την δυνατότητα πρόσβασης με ασφάλεια στην πλατφόρμα αλλά και 

στις υπηρεσίες που προσφέρονται για την παράδοση του υλικού όσον αφορά την τεχνολογία και τις 

διάφορες λειτουργικότητες. 

Η Διαχείριση / Management αφορά τη διαχείριση τόσο του υλικού όσο και των χρηστών αλλά και τη 

δυνατότητα που δίνεται για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, για την 

πρώτη περίπτωση αναφέρονται η δυνατότητα εγγραφής, η παρακολούθηση των χρηστών και η 

εισαγωγή τους σε καταλόγους. 

Τέλος, η Μέτρηση / Measurement αφορά την πιστοποίηση των γνώσεων από τους σπουδαστές, την 

αξιολόγησή τους, τον έλεγχο και τη συμμόρφωσή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα. 

 

       

        

Σχήμα 3.1: Δομικά στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαίδευσης 
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3.3. Παιδαγωγικές αρχές συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής 
μάθησης 

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου  

στις πλατφόρμες των Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου έχουν υιοθετηθεί οι 

παρακάτω παιδαγωγικές αρχές οι οποίες και αναλύονται [17]. 

• Ενεργητική αυτονομία 

• Ενθάρρυνση Συνεργασίας 

• Στοχαστικό-κριτική αρχή 

• Μεταβιβαστική αρχή 

• Διερευνητική αρχή 

• Αυθεντική αρχή 

Ενεργητική αυτονομία 

Δημιουργείται ένα “πλαίσιο στήριξης” (scaffolding) το οποίο μπορεί να οδηγήσει σταθερά τον 

εκπαιδευόμενο στην αυτόνομη και αυτορυθμιζόμενη εκπαίδευση. Αυτό περιλαμβάνει την αυτοδύναμη 

δράση, την υπευθυνότητα και τη συμμετοχή στα μαθησιακά δρώμενα. Με την έννοια αυτή, το 

σύστημα πρέπει να  παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους: 

• Να συμμετέχουν στη δημιουργία, στον εμπλουτισμό και στη διαμόρφωση του  
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Να ασκούν σημαντικό έλεγχο στον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το εικονικό περιβάλλον. 

• Να αναζητούν τη συναφή γνώση από άλλες περιοχές του παγκόσμιου ιστού μέσω 
συνδέσμων. 

• Να καταθέτουν τις απόψεις, τις προθέσεις και τα επιχειρήματά τους μέσω της τεχνικής των 
Forum συζητήσεων.  

Ενθάρρυνση Συνεργασίας 

Οι εκπαιδευόμενοι δεν αντιμετωπίζονται ατομο-κεντρικά, αλλά ενθαρρύνεται η συνεργασία και η 

ομαδικότητα στην οικοδόμηση της νέας γνώσης αξιοποιώντας τις προσωπικές τους γνώσεις και 

δεξιότητες, καθώς και τη δυναμική της ομάδας. Με την έννοια αυτή, το σύστημα πρέπει να παρέχει 

στους εκπαιδευόμενους: 

• Μηχανισμούς συνεργατικής εκπαίδευσης μέσα από την ανάπτυξη διαδραστικών ασκήσεων. 

• Μηχανισμούς σύγχρονης (συνομιλία / chat), ασύγχρονης (forum συζητήσεων) και 
προσωπικής επικοινωνίας (e-mail) ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και μεταξύ 
εκπαιδευομένων και διδασκόντων.  

• Ενθάρρυνση συμμετοχής σε εξωτερικές ομάδες ανταλλαγής πληροφοριών σε παρεμφερή 
θέματα. 

• Δημιουργία προσωπικού μαθησιακού περιβάλλοντος και υλικού που έχουν νόημα για τον 
εκπαιδευόμενο. 

• Έμφαση τόσο στους εσωτερικούς μηχανισμούς της συμμετοχικής επικοινωνίας όσο και στο 
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περιεχόμενο της επικοινωνίας. 

• Τη δυνατότητα να παρουσιάζουν προσχέδια των γραπτών εργασιών στους συμμετέχοντες, 
να ασκούν κριτική ο ένας στον άλλο στις εργασίες και να αναθεωρούν τις εργασίες τους ως 
αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης που αποκτάται από αυτή τη διαδικασία. 

 

Στοχαστικο-κριτική αρχή 

Η στοχαστικο-κριτική αρχή επικεντρώνεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευόμενο 

να εκφράζει αυτό που έχει μάθει και να στοχάζεται πάνω στις διαδικασίες και αποφάσεις μέσα από τις 

οποίες έφτασε στο τελικό αποτέλεσμα. 

Με την έννοια αυτή, το σύστημα πρέπει να  παρέχει στους εκπαιδευόμενους: 

• Αλληλεπιδραστικές ασκήσεις μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αυτο-αξιολογούν τις 
δραστηριότητες που εκτέλεσαν για να φτάσουν στο αποτέλεσμα. 

• Τη δυνατότητα να ανταλλάσουν απόψεις, να κάνουν κρίσεις και συγκρίσεις για τη 
διαδικασία και τα αποτελέσματα των δικών τους δραστηριοτήτων τους, αλλά και των άλλων 
εκπαιδευομένων.  

Μεταβιβαστική αρχή 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να αφομοιώσει τη γνώση και να τη μεταφέρει σε νέες καταστάσεις 

θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης.  

Με την έννοια αυτή, το σύστημα πρέπει να  παρέχει στους εκπαιδευόμενους: 

• Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies). 

• Τα εργαλεία για μια σφαιρική, ολιστική και διακλαδική προσέγγιση. 

• Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν 

να ανταποκρίνονται στα βιώματα, στις παραστάσεις και τις εμπειρίες.  

Διερευνητική αρχή 

Οι διερευνητικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στο να καταστήσουν ικανούς τους εκπαιδευομένους να 

αντιμετωπίζουν επιτυχώς και με αυτονομία προβληματικές καταστάσεις. 

Με την έννοια αυτή, το σύστημα πρέπει να  παρέχει στους εκπαιδευόμενους: 

• Ολοκληρωμένα παραδείγματα και αναθέσεις εργασιών πάνω σε προβληματο-κεντρικές 
καταστάσεις, όπως είναι η επιλογή του διδακτικού υλικού, η οργάνωση/ιεράρχηση του 
υλικού, η παρουσίαση και αξιολόγηση του υλικού,  

• Τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα, να διατυπώνουν υποθέσεις, να αναπτύσσουν τεχνικές 
αξιολόγησης της εκπαίδευσης, να κάνουν συνεπαγωγές βασισμένες στο γραπτό λόγο, να 
κατανοούν την πληροφορία μέσω διαφορετικών μέσων προφορικής συνομιλίας και άλλα. 

• Ενίσχυση των ομαδικών διερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση την εσωτερική 
διαφοροποίηση τους.(π.χ. ενασχόληση με διαφορετικές πτυχές του ίδιου θέματος από 
διαφορετικές ομάδες ή υπο-ομάδες).  
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Αυθεντική αρχή 

Οι εκπαιδευόμενοι επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με πραγματικές καταστάσεις και 

αντιλαμβάνονται ότι οι δεξιότητες στην επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι χρήσιμες στην 

επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.  

Το σύστημα πρέπει να  παρέχει στους εκπαιδευόμενους: 

• Μηχανισμούς, τεχνικές και εργαλεία με τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτίζονται στην 
αξιοποίηση του ηλεκτρονικού  υλικού (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, εικόνες, βίντεο και άλλα) 
που διατίθενται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.  

• Παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης μέσα από τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα 
μπορούν να αναπτύξουν τις βασικές τεχνικές. 

• Τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τη συμμετοχική τους συνεισφορά στα μαθησιακά δρώμενα 
και αποτελέσματα. 

• Χρήση διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων σε πραγματικά και εικονικά περιβάλλοντα 
βασιζόμενα στις βιωματικές εμπειρίες.  

 

3.4. Ανάπτυξη & παράδοση εκπαιδευτικού υλικού 
Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού  χρησιμοποιούνται βασικά τρεις τεχνικές:  

i. Η επιλογή του υλικού - διδακτέα ύλη. 

ii. Η οργάνωση / ιεράρχηση του υλικού. 

iii. Η παρουσίαση του υλικού. 

Από την άλλη μεριά η παράδοσή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με δύο τρόπους, σύγχρονα και 

ασύγχρονα. 

3.4.1. Ασύγχρονη εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 
Μάθησης 

Η Ασύγχρονη εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του 

μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο 

λογισμικό για να πραγματοποιηθεί αυτό. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται πλατφόρμα Ασύγχρονης 

Ηλεκτρονικής Μάθησης. 

Ως πλατφόρμα Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης θα μπορούσε να θεωρηθεί και μία απλή 

ιστοσελίδα στην οποία ανεβάζει ο καθηγητής το υλικό του μαθήματος και στη συνέχεια οι μαθητές 

παραδίδουν τις εργασίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν και κάτι τέτοιο ίσως 

εξυπηρετούσε τις βασικές ανάγκες δεν θα ήταν αποτελεσματικό. 

Μία πλατφόρμα για Ασύγχρονη ηλεκτρονικής μάθηση θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω βασικές 

απαιτήσεις : 
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• Να υποστηρίζει τον χωρισμό των χρηστών σε ομάδες έτσι ώστε η ίδια πλατφόρμα να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα μαθήματα. Προφανώς θα πρέπει να υποστηρίζει 
κάποιου είδους πιστοποίηση των χρηστών. 

• Να υποστηρίζει τη δημιουργία βημάτων συζήτησης (discussion forums) για την επικοινωνία 
των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή ασύγχρονα. 

• Να υποστηρίζει «δωμάτια συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο 
(σύγχρονη) και ανταλλαγή απόψεων. 

• Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για την καλύτερη επικοινωνία των χρηστών. 

• Εύκολο τρόπο τόσο για τον καθηγητή για να τοποθετεί το υλικό του μαθήματος όσο και για το 
μαθητή για την τοποθέτηση των εργασιών του. 

Αν και τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για μία πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, την αποκτηθείσα εμπειρία και τους ολοένα πιο 

απαιτητικούς χρήστες έχουν αρχίσει να προστίθενται και άλλα χαρακτηριστικά για δυνατότητες όπως: 

• Να υπάρχει το υλικό του μαθήματος και σε εύκολα εκτυπώσιμη μορφή για τους χρήστες που 
προτιμούν το έντυπο υλικό. 

• Το περιβάλλον να είναι προσβάσιμο από απλό web browser ώστε να μη χρειάζεται από τους 
χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισμικού και για να είναι προσβάσιμο από παντού (π.χ. Internet 
cafe) και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.  

• Να έχει φιλικό περιβάλλον τόσο για το χρήστη / μαθητή όσο και για το χρήστη / καθηγητή.  

• Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος ανάλογα με το χρήστη. 
Επίσης να κρατάει πληροφορίες (δημιουργία profiles) για το χρήστη για να τον «βοηθάει» 
κατά την πλοήγηση. 

• Να έχει ημερολόγιο με τις προθεσμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα. 

• Να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών. 

• Να υποστηρίζει την εύκολη δημιουργία διαγωνισμάτων (online tests). 

• Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυμεσικών υλικών όπως βίντεο, ήχου, εικόνων 
και άλλα. 

3.4.2. Σύγχρονη εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 
Μάθησης 

Όπως αναφέρθηκε και στον ορισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση 

κάποιου μαθήματος θα πρέπει η εικονική αίθουσα να προσφέρει τουλάχιστον όλες τις δυνατότητες  

που προσφέρει και μία κανονική αίθουσα: 

• Ηλεκτρονικό ασπροπίνακα. Ο πίνακας είναι το σημαντικότερο μέσο που χρησιμοποιούν οι 
καθηγητές για τη διδασκαλία στην αίθουσα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δίνεται αυτή η 
δυνατότητα στον καθηγητή και σε μία εικονική αίθουσα. 

• Αλληλεπιδραστική (δύο δρόμων) οπτικοαουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία του μαθήματος να υπάρχει πολύ καλής ποιότητα 
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων έτσι ώστε να εξαλείφεται η απόσταση και να 
δημιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο. Προφανώς προτεραιότητα 
δίνεται στον ήχο αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί η αναγκαιότητα του βίντεο αφού έχει 
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αποδειχθεί στην πράξη ότι όταν πέφτει η ποιότητα του βίντεο χάνεται το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων. 

• Δυνατότητα για από κοινού χρήση εφαρμογής (application sharing). Είναι απαραίτητο για τον 
καθηγητή να μπορεί να παρουσιάσει ψηφιακό υλικό στους σπουδαστές (παρουσιάσεις με 
διαφάνειες, web browser, έγγραφα κειμένου και λοιπά). Όπως στην κλασική τάξη ο καθηγητής 
έχει τη δυνατότητα να δείξει διαφάνειες στους μαθητές, είναι απαραίτητο για τον καθηγητή να 
μπορεί να παρουσιάσει το υλικό του μαθήματος και στην εικονική τάξη (παρουσίαση power 
point).  

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες που πρέπει να ικανοποιεί μία εικονική αίθουσα. Από τη 

στιγμή όμως που προσφέρονται στην υπηρεσία του καθηγητή προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες 

μπορεί να τις εκμεταλλευτεί για να εμπλουτίσει το μάθημα του και με άλλα στοιχεία όπως για 

παράδειγμα προβολή βίντεο, ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους, χρησιμοποίηση και άλλων 

εφαρμογών εκτός από αυτές για παρουσιάσεις, χρησιμοποίηση προγραμμάτων προσομοίωσης. Με 

αυτό τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν και εικονικά εργαστήρια (virtual laboratories), να 

μπορεί γενικά να μιλά και να κινείται με φυσικό τρόπο, όπως θα έκανε και σε μία παραδοσιακή 

διάλεξη. Να μην χρειάζεται να ασχοληθεί με την τεχνική πλευρά των συστημάτων, ώστε να μπορεί να 

επικεντρώσει την προσοχή του στο καθαυτό αντικείμενο της διάλεξης 0. 

Προϋποθέσεις 

Όπως φαίνεται και από την προηγούμενη παράγραφο δεν μπορεί οποιοδήποτε μάθημα να γίνει με τη 

μορφή της σύγχρονης εκπαίδευσης. Θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο 

υψηλών ταχυτήτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα βίντεο και ήχου και να είναι εφικτή 

η από κοινού χρήση εφαρμογών. 

Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον ένα άτομο για τεχνική υποστήριξη στο μάθημα, προκειμένου να 

ασχολείται με δικτυακά και άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και να υποστηρίζει τον καθηγητή ο οποίος μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος με τα 

τεχνολογικά μέσα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αρκετά προηγμένο εξοπλισμό για τις 

ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τουλάχιστον ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε 

αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. 

Τεχνολογίες στην σύγχρονη εκπαίδευση 

Για να υλοποιηθεί μία εικονική αίθουσα αλλά και για να είναι διαθέσιμα όσα προαναφέρθηκαν για την 

παράδοση της σύγχρονης εκπαίδευσης που θα ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν 

έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα εργαλεία που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα υλοποίησης 

αλλά και νέες τεχνολογίες δικτύων. Ορισμένα δημοφιλή της αγοράς είναι: WiZiQ Live Class, 

BigBlueButton, Live Teaching plugin, WebClass κ.α. 
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3.5. Πρότυπα Ηλεκτρονικής Μάθησης 
Πολύ γρήγορα φάνηκε η ανάγκη ύπαρξης ανοικτών προτύπων για την περιγραφή του μαθησιακού 

υλικού. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη προτύπων περιγραφής μαθησιακών 

αντικειμένων είναι η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση του μαθησιακού υλικού. Είναι πολύ σημαντικό 

μετά τη δημιουργία ενός μαθήματος για ηλεκτρονική μάθησης, το υλικό αυτό να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα διδαχθεί το μάθημα και να είναι απαραίτητες μόνο οι 

ενημερώσεις και οι βελτιώσεις. 

Οι εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι ραγδαίες και οι ανάγκες που καλείται να 

καλύψει μία πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης είναι συνεχώς αυξανόμενες με 

αποτέλεσμα να βγαίνουν συνεχώς καινούριες εκδόσεις και να αναπτύσσονται καινούριες πλατφόρμες. 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό μία αναβάθμιση της πλατφόρμας ή μία μετάβαση από μία πλατφόρμα 

σε μία άλλη, να μη συνεπάγεται και επαναδημιουργία του μαθησιακού υλικού. Τα συστήματα 

διαχείρισης μάθησης θα πρέπει να καλύπτουν τις πολυάριθμες ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

χρηστών τους. 

Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης οφείλεται στο ότι 

οι εκπαιδευτές πολλές φορές θέλουν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν μαθησιακό υλικό. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής του μαθησιακού υλικού και να 

μπορούν διαφορετικές πλατφόρμες να συνεργαστούν για την ανταλλαγή του.  

Η ανάγκη για διαθεσιμότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης. Είναι σημαντικό οι χρήστες να 

μπορούν να ψάξουν εύκολα στο μαθησιακό υλικό και να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. 

Οι παραπάνω λόγοι ο επιβάλλουν την ύπαρξη αξιόπιστων μηχανισμών διαχείρισης και ανάκτησης της 

πληροφορίας: τα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης. [19].  

Τα πρότυπα μεταδεδομένων (meta-data) ηλεκτρονικής μάθησης καθορίζουν την δομή της περιγραφής 

των μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται για το σημασιολογικό σχολιασμό του εκπαιδευτικού 

υλικού. 

Ένα πρότυπο μπορεί να αναφέρεται: 

• είτε στη δομή ενός Αντικειμένου Μάθησης (Learning Object) με τη χρήση μεταδεδομένων 

• είτε στο διαμοιρασμό του περιεχομένου μέσω της χρήσης διαλειτουργικών Μοντέλων Δομής 

Περιεχομένου (Content Structure Models) [26]. 

Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή εκπαιδευτικών προτύπων 

(standards), τεχνικών συστάσεων και προδιαγραφών (specifications), όπως: 
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• Advanced Distributed Learning [27]. Ο οργανισμός ADL δημιουργήθηκε από κοινή 

πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου και του αμερικανικού υπουργείου αμύνης. Ο ρόλος του είναι 

να τεκμηριώνει, να επικυρώνει, να προωθεί και να χρηματοδοτεί τη δημιουργία προδιαγραφών 

και προτύπων. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού 

χώρου για την ανάπτυξη μαθησιακών προτύπων ένα από τα δημοφιλέστερα πρότυπα που έχει 

αναπτύξει είναι το SCORM. 

• Dublin Core Metadata Initiative [28]. Το DCMI είναι ένα ανοιχτό forum που ασχολείται με 

την ανάπτυξη διαλειτουργικών προτύπων μεταδεδομένων. Το DCMI έχει δημιουργήσει ένα 

σύνολο μεταδεδομένων DCMES (Dublin Core Metadata Element Set) και το πρότυπο Dublin 

Core, το οποίο περιγράφεται παρακάτω. 

• Instructional Management Systems (IMS) Global Learning Consortium [29]. Ο 

οργανισμός IMS αναπτύσσει και προωθεί προδιαγραφές που διευκολύνουν δραστηριότητες 

όπως ο εντοπισμός και η χρήση online εκπαιδευτικού υλικού, η καταγραφή της προόδου των 

εκπαιδευόμενων και η ανταλλαγή των αρχείων των εκπαιδευόμενων ανάμεσα σε συστήματα 

διαχείρισης. Ο βασικός στόχος του IMS είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών που 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών στην κατανεμημένη μάθηση. Το CETIS 

(Centre for Educational Technology Operability Standards) είναι το κέντρο του IMS στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

• W3C - World Wide Web Consortium [30]. Ο οργανισμός W3C ασχολείται με την 

μοντελοποίηση και κωδικοποίηση των μεταδεδομένων. Οι προσπάθειες του οργανισμού έχουν 

οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην RDF (Resource Description Framework), μια δηλωτική γλώσσα 

η οποία παρέχει ένα συγκεκριμένο τρόπο χρησιμοποίησης της γλώσσας προγραμματισμού 

XML για την αναπαράσταση και των χειρισμό των μεταδεδομένων. 

• IEEE- Learning Technology Standards Committee [31]. Στόχος του είναι η ανάπτυξη 

τεχνικών προτύπων και πρακτικών για την εκπαιδευτική τεχνολογία. Το LTSC συνεργάζεται 

επίσημα και ανεπίσημα με άλλους οργανισμούς που παράγουν προδιαγραφές και πρότυπα για 

παρόμοιους σκοπούς. Το LTSC δημιούργησε το 2002 το πρότυπο LOM μεταδεδομένων 

(Learning Object Metadata), το οποίο προσδιορίζει το συντακτικό και τη σημασιολογία των 

μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τα πρότυπα μεταδεδομένων, έχουν αναπτυχθεί οι 

παρακάτω προδιαγραφές και πρότυπα [31]: 
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• Συστήματα Πακετοποίησης και Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Packaging and 

Management Systems), για τη σύνθεση (ή τον διαχωρισμό) του περιεχομένου και τον 

καθορισμού του πως τα μαθησιακά πακέτα μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικά 

συστήματα διαχείρισης μάθησης. 

• Διαλειτουργισιμότητα Ερωτήσεων και Τεστ (Question and Test Interoperability), για τον 

καθορισμό του πως οι μονάδες αξιολόγησης και ελέγχου μπορούν να λειτουργήσουν σε 

διαφορετικά συστήματα διαχείρισης μάθησης. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός IMS έχει εκδώσει 

το πρότυπο IMS Question and Test Interoperability (QTI), το οποίο περιγράφει μια βασική 

δομή για την αναπαράσταση δεδομένων ερωτήσεων και τεστ και τις αντίστοιχες αναφορές 

αποτελεσμάτων. 

• Συστήματα Διαχείρισης Προφίλ (Profiling Systems), για τον ορισμό των δεδομένων του 

μαθητή (e- portfolio), της επίδοσης και της προόδου του, καθώς και την ανταλλαγή αυτών 

δεδομένων. 

• Επιχειρησιακά συστήματα (Enterprise Systems), για την προδιαγραφή διαπροσωπείας των 

συστημάτων διαχείρισης μάθησης με άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

• Τέλος, ο οργανισμός IMS έχει εκδώσει το πρότυπο IMS Simple Sequence, το οποίο ορίζει μια 

μέθοδο για την αναπαράσταση της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς σε μια μαθησιακή εμπειρία, 

έτσι ώστε κάθε σύστημα διαχείρισης μάθησης να μπορεί να διατάσσει τις επιμέρους 

δραστηριότητες που αποτελούν την μαθησιακή εμπειρία σε ακολουθίες μαθησιακών 

αντικειμένων με συνεπή τρόπο. 

3.5.1. Το πρότυπο SCORM 
Το SCORM στην αρχική του μορφή παρουσιάστηκε το 1999 και στη σημερινή του μορφή 

εμφανίστηκε το 2004. Ο οργανισμός ADL έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το SCORM 

2004, τονίζοντας ότι δεν έχει σχέδια για σημαντικές μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες σε αυτό 

(ωστόσο αυτήν τη στιγμή έχει εκδοθεί η τρίτη έκδοση του SCORM 2004) [27]. 

Το SCORM είναι ένα μοντέλο αναφοράς το οποίο τεκμηριώνεται από 4 βιβλία που έχει εκδώσει ο 

οργανισμός ADL [33]: 

SCORM Overview 

SCORM Content Aggregation Model (CAM) 

SCORM Run- Time Environment (RTE) 

SCORM Sequencing and Navigation (S&N) 
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Στο Scorm Overview [32] γίνεται μια γενική αναφορά του προτύπου. Αρχικά παρουσιάζονται οι 

λειτουργικές απαιτήσεις των μαθησιακών αντικειμένων (Accessibility, Reusability κτλ) καθώς και οι 

λόγοι που συντέλεσαν στην ανάπτυξή τους. Ακόμα, παρουσιάζεται η γενικότερη διαδικασία 

ανάπτυξης των προτύπων. Τέλος, τονίζεται η δυναμική του όλου εγχειρήματος ανάπτυξης του 

προτύπου και παρουσιάζεται η πορεία της εξέλιξής του (SCORM 1.1, SCORM 1.2, SCORM 2004). 

Η δημιουργία μαθησιακού υλικού με βάση το πρότυπο SCORM προβλέπει: 

1.τη διαδικασία σχεδιασμού του μαθησιακού υλικού, το οποίο: 

- ανιχνεύει την απόδοση και τη πρόοδο του χρήστη και μπορεί να προσαρμόσει την 

αλληλουχία των μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με αυτήν, 

- μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα 

2. τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) το οποίο διαχειρίζεται το μαθησιακό υλικό 

3. τη δημιουργία βιβλιοθήκης μαθησιακών αντικειμένων. 

Στο Content Aggregation Model περιγράφεται το μοντέλο περιεχομένου SCORM (SCORM Content 

Model). Οι βασικές συνιστώσες του μοντέλου περιεχομένου SCORM περιλαμβάνουν: 

• Assets (δικτυακά προσβάσιμους πόρους): είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των μαθησιακών 

πόρων, ηλεκτρονικές αναπαραστάσεις μέσων, που αποτελούνται από αρχεία κειμένου, ήχου, 

εικόνων, οτιδήποτε μπορεί να διανεμηθεί από το δίκτυο και να παρουσιασθεί στον μαθητή. 

Κάθε asset μπορεί να περιγραφεί με μεταδεδομένα, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση και ο 

εντοπισμός του, επιτρέποντας έτσι την επαναχρησιμοποίηση του. Παραδείγματα των assets 

φαίνονται στo Σχήμα 3.2. 

 
Σχήμα 3.2: Παραδείγματα δικτυακά προσβάσιμων πόρων - Assets 
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• Sharable Content Objects- SCOs (διαμοιράσιμα αντικείμενα περιεχομένου): είναι μια 

συλλογή από ένα ή περισσότερα assets. Η μόνη διαφορά ενός SCO από ένα Αsset είναι ότι το 

SCO επικοινωνεί με ένα LMS μέσω ενός API (Application Programming Interface- εφαρμογή 

προγράμματος διεπαφής). Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του προτύπου SCORM, το API 

ορίζεται ως ένα σύνολο προκαθορισμένων εντολών έτσι ώστε κάθε SCO να εκπληρώνει 

πολλές από τις λειτουργικές προδιαγραφές των μαθησιακών αντικειμένων. Στo Σχήμα 3.3 

φαίνεται ένα παράδειγμα ενός SCO το οποίο αποτελείται από πολλά assets. 

 
Σχήμα 3.3: Παράδειγμα δημιουργίας και λειτουργικότητας ενός SCO 

Όπως φαίνεται στό Σχήμα 3.3, το API παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών που καθιστούν δυνατή την 

επικοινωνία μεταξύ ενός LMS και των SCOs που αυτό διανείμει. Αυτές οι λειτουργίες αρχίζουν και 

ολοκληρώνονται με τις συναρτήσεις “Initialize()” και “Terminate()” αντίστοιχα και ουσιαστικά 

εγκαθιδρύουν μια σύνδεση, η οποία απελευθερώνεται όταν το SCO δεν είναι χρήσιμο πλέον. Οι 

λεπτομέρειες της επικοινωνίας αυτής καθορίζονται από το βιβλίο SCORM Run- Time Environment. 

Ανάμεσα στα 4 βιβλία που συνιστούν την τεκμηρίωση του προτύπου SCORM υπάρχουν πολλά 

αλληλεπικαλυπτόμενα ζητήματα. Για παράδειγμα, το RTE βιβλίο επικεντρώνεται βασικά στην 

επικοινωνία ανάμεσα στο περιεχόμενο και στα LMSs, ωστόσο συχνά στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά 

στους διαφορετικούς τύπους των SCOs, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τα SCOs υπάρχουν στο 

CAM βιβλίο. Επίσης, ενώ το S&N βιβλίο καλύπτει της λεπτομέρειες της αλληλουχίας των SCOs και 

τους κανόνες πλοήγησης (οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την αλληλεπίδραση που έχει ο 

εκπαιδευόμενος με το μαθησιακό υλικό), το RTE βιβλίο ασχολείται με τη διανομή του περιεχομένου 

και δίνει πληροφορίες σχετικά με το πώς το LMS καθορίζει ποιο SCO θα διανείμει μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, κατά την μετάδοση μιας βαθμολογίας ενός μαθητή σε κάποιο test το 

SCO θα χρησιμοποιήσει ένα στοιχείο του μοντέλου δεδομένων γνωστό ως “cmi.score.scaled” για να 

πληροφορήσει το LMS για την συγκεκριμένη επίδοση. Αυτό, και όλα τα άλλα στοιχεία του μοντέλου 
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δεδομένων (τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες στο LMS, όπως: σε ποιο σημείο βρίσκεται ο μαθητής, 

τι υλικό έχει δει και τι υπολείπεται ακόμα κ.α) περιγράφονται λεπτομερώς στο RTE βιβλίο. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το SCORM είναι ένα μοντέλο αναφοράς που περιγράφει ένα 

σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενων τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών, ώστε τα SCOs να υποστηρίζουν 

την προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου μάθηση και τη δυνατότητα δυναμικής 

παρουσίασης του περιεχομένου. 
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4. Κριτήρια επιλογής Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 
Μάθησης  

4.1. Εισαγωγή 
Επιλέγοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης απαιτείται η διατήρηση της 

ισορροπίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της διαχείρισης [21]. Σύμφωνα με την mSysTech 

(www.eworks.de) [35] τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή μιας πλατφόρμας είναι: 

1) Η Ευκολία χρήσης 
2) Η Δυνατότητα αποθήκευσης 
3) Η Λειτουργικότητα και τα Εργαλεία 
4) Η Δυνατότητα επέκτασης 
5) Υποστήριξη κοινότητας 

Ενώ θεωρήθηκαν σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 
Μάθησης, στην συγκεκριμένη διπλωματική, τα ακόλουθα: 

6) Ανοιχτό Λογισμικό (Open Source Software) 
7) Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας 

Μια πλατφόρμα Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 

για υψηλή διαθεσιμότητα, καθώς θα πρέπει να είναι αρκετά γερό για να εξυπηρετήσει τις διαφορετικές 

ανάγκες των χρηστών, και τις προϋποθέσεις για εξελιξιμότητα. Επίσης θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης της και από ένα μέσο χρήστη, για να είναι  οι υπηρεσίες όπως η 

πρόσβαση, η παράδοση και η παρουσίαση του υλικού εύχρηστες και ιδιαίτερα διαισθητικές. Να 

παρέχει διαλειτουργικότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει το περιεχόμενο από διαφορετικές πηγές, 

σταθερότητα γιατί η  υποδομή της πλατφόρμας θα πρέπει να διαχειριστεί σοβαρά και αποτελεσματικά 

ένα μια μεγάλη επιχειρηματική εφαρμογή 24 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα ( 24x7 ) και 

ασφάλεια [22]. 

Όπως έχει προαναφερθεί έχουν αναπτυχθεί μία πληθώρα εφαρμογών open source Συστημάτων 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης οι οποίες και θα αναφερθούν με χρήσιμες πληροφορίες τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έτσι ώστε στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση 

μεταξύ αυτών των διαφορετικών συστημάτων και να επιλεχθεί η κατάλληλη βάση των απαιτήσεων 

που θα θέσουμε. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ μερικών από τις υπάρχουσες πλατφόρμες, οι οποίες  

επιλέχθηκαν με βάση τις λειτουργικές τους δυνατότητες, τις υπηρεσίες που προσφέρουν αλλά και τη 

διασημότητα τους.με την βοήθεια διαδικτυακού εργαλείου [23] και της μελέτης που διενεργήθηκε από 

την mSysTech [35]. 

4.2.  Απαιτήσεις 
Τεχνικές απαιτήσεις 

Συνολικά, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να παρουσιάζει χαμηλή τεχνική 

πολυπλοκότητα τόσο για τους μαθητές και τους καθηγητές όσο και στους διαχειριστές ενώ θα πρέπει 

http://www.eworks.de/
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να είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή (web-based). Για την ευκολότερη τεχνική διαδικασία η 

προτιμώμενη πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιεί την γλώσσα προγραμματισμού PHP, την βάση 

δεδομένων MySQL και τον web server Apache. 

Οικονομικές απαιτήσεις 
Ένα Open Source Software, δωρεάν ή τουλάχιστον φθηνή φιλοξενία (web hosting) θα ήταν ιδανικό. 

Θα ήταν επίσης χρήσιμη η αύξηση των δικαιωμάτων του λογισμικού για πρόσβαση στον πηγαίο 

κώδικα. 

Λειτουργικές απαιτήσεις 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να εμπλέκονται χρήστες από διάφορες χώρες με ανόμοιες 

μητρικές γλώσσες, θα πρέπει τόσο το περιβάλλον του διαχειριστή όσο και των διαχειριστών των 

μαθημάτων να είναι πολυγλωσσικό. Οι ζητούμενες γλώσσες είναι: Αγγλικά (EN), Γαλλικά (FR), 

Γερμανικά (DE), Ιταλικά (ΙΤ) και Ελληνικά (GR). 

Η υποστήριξη του ελληνικού αλφαβήτου και UTF-8 κωδικοποίησης είναι απαραίτητο για όλους τους 

χρήστες "διαχειριστή", "καθηγητή"/Δασκάλου" και "μαθητή". 

Ένα άνετο στην χρήση ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να ενθαρρύνει τους χρήστες να 

χρησιμοποιούν. Συνεπώς, μια φιλική προς το χρήστη και μία  σωστή διασύνδεση είναι απαραίτητη. 

Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας HTML θα πρέπει να διευκολύνει την εισαγωγή περιεχομένου. Ευέλικτα 

περιεχόμενα μάθησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θα διορθώνονται 

αυτόματα από το σύστημα και, κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η επιτυχημένη πορεία μάθησης των 

μαθητών. 

Δεδομένου ότι το πεδίο της μελέτης και το περιεχόμενο διδασκαλίας μπορεί να είναι θετικών 

επιστημών, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει πολύπλοκους μαθηματικούς 

τύπους. 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση διαδραστικού και πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. βίντεο, Flash ή 

βοηθητικές εφαρμογές Java, κλπ.) πρέπει να είναι δυνατή. 

Εργαλεία διαχείρισης, όπως πίνακας ανακοινώσεων, ένας ασφαλές χώρος για να φορτώνονται 

έγγραφα, εξαγωγή δεδομένων (π.χ. σε XML) εισαγωγή δεδομένων (MS Word ή PDF κ.λπ.) είναι 

σημαντικά χαρακτηριστικά και πρέπει να καλύπτονται. 

Διάφορες απαιτήσεις 
Μια εύχρηστη πλατφόρμα που να ακολουθεί στις ανάγκες ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος θα ήταν 

είναι προτιμότερη. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί, λόγο της φύσης του ανοικτού λογισμικού, αν 

υπάρχει κοινότητα που την υποστηρίζει και πόσο δημοφιλής είναι, τόσο για λόγους συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης όσο και την ανάπτυξη επιπρόσθετων χαρακτηριστικών. 
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4.3. Επισκόπηση και Προεπιλογή 
4.3.1. Εξέταση των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

Σήμερα η αγορά προσφέρει διάφορα συστήματα διαχείρισης της γνώσης (Learning Management 

System - LMS), με διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εικοσιτέσσερα συστήματα e-

Learning μελετήθηκαν βάσει των τεχνικών, οικονομικών απαιτήσεων τους, με την βοήθεια 

διαδικτυακού εργαλείου [23] και εξετάζοντας τις demo εκδόσεις που υπάρχουν στους δικτυακούς 

τόπους της κάθε πλατφόρμας ενώ μεγάλη βάση δόθηκε στις γλώσσες που υποστηρίζουν. Ένα δωρεάν 

e-Learning σύστημα με τεχνικές απαιτήσεις σε Apache server, MySQL, PHP και με υποστήριξη της 

ελληνικής γλώσσας είναι πρώτης προτεραιότητας. Ο Πίνακας 4.1 που ακολουθεί δίνει μια 

ανασκόπηση των e-Learning συστημάτων που επιλέχθηκαν και παρέχει μια πρώτη διαλογή.  

4.3.2. Προεπιλογή των κατάλληλων συστημάτων 
Με βάση τις απαιτήσεις που θέσαμε και την σύνοψη των παραπάνω συστημάτων, μπορούμε να 

αποκλείσουμε ορισμένες πλατφόρμες. 

Για λόγους κόστους και αδειοδότησης τις “AngelLearning”, “Blackboard”, “Desire2Learn”, 

“eCollege”, “It’s Learning”, “Learn.com’”, “Syberworks” και “WebStudy” “Joomla LMS”. 

Επίσης οι “ LRN”, “AnaXagora-LCMS”, “Docebo”, “Fle3”, “Ganesha”, “Prométhée” και “Sakai” δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας. Όχι μόνο λόγω των απαιτούμενων γλωσσών, αλλά και λόγω της 

δυσκολίας προσέγγισης της τεχνολογίας τους. 

Το «EFront» αναπτύσσεται από ελληνική εταιρεία και είναι πλήρως εξελληνισμένο. Επιπλέον, 

χρησιμοποιεί τεχνολογία WEB 2. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η πρώτη μας επιλογή, αποκλείεται 

όμως γιατί η έκδοση που διατίθεται υπό την CPAL (δωρεάν) είναι η ελάχιστη δυνατή ενώ οι 

προχωρημένες εκδόσεις είναι εμπορικές. Τέλος υπάρχει δυσκολία προσέγγισης της τεχνολογίας της 

ενώ οι κοινότητα είναι πολύ μικρή και δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπρόσθετων (Plug-

ins). Συνεπώς, η πλατφόρμα αυτή αποκλείεται από την περαιτέρω ανάλυση. 

Το “OLAT” είναι μία άλλη πλατφόρμα που θα μπορούσε να είναι πρώτη στην επιλογή μας, 

σχεδιαστικέ με ότι νεότερο υπάρχει στην τεχνολογία του διαδικτύου (WEB 2) και ίσως είναι η μόνη 

πλατφόρμα φτιαγμένη με Java και Ajax. Υπάρχει όμως δυσκολία προσέγγισης της τεχνολογίας της 

ενώ οι κοινότητα είναι πολύ μικρή και δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπρόσθετων (Plug-

ins). Συνεπώς, η πλατφόρμα αυτή αποκλείεται από την περαιτέρω ανάλυση. 

Όπως φαίνεται και στον συνοπτικό πίνακα (Πίνακας 4.1), τα «ATutor», «Claroline», «Dokeos», 

«Ilias» και «Moodle» ακολουθούν μέχρι τώρα τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που εξαρχής θέσαμε και 

θα αναλυθούν περαιτέρω. 
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Πίνακας 4.1 

Όνομα (URL) Απαραίτητο Λογισμικό Τιμή / 
Άδειοδότηση 

Υποστήριξη 
γλωσσών 

.LRN (http://dotlrn.org/) UNIX / Linux Open Source / GNU 
GPL EN, ES, DE  

AnaXagora – LCMS 
(http://www.anaxagora.lu/) 

Apache Tomcat 4, MySQL 4.1, 
PHP 4, Linux / Windows 

Open Source / GNU 
GPL EN, FR 

AngelLearning 
(http://www.angellearning.com/) Δεν αναφέρεται Εμπορικό Δεν αναφέρεται 

ATutor 
(http://www.atutor.ca/) XAMP-Software Open Source / GNU 

GPL 
Όλες, GR Ναι 1.6.1. Υπο 
μετάφραση 1.6.4 74% 

Blackboard 
(http://www.blackboard.com/) Δεν αναφέρεται 

Εξαρτάται από την 
άδεια (5000$ και πάνω) 
/ Εμπορικό 

GR Ναι 

Claroline 
(http://www.claroline.net/) XAMP-Software Open Source/ GPL 35 γλώσσες, GR Ναι 

Desire2Learn 
(http://www.desire2learn.com/) Δεν αναφέρεται Εμπορικό Δεν αναφέρεται 

Docebo (http://www.docebo.org/) XAMP-Software Open Source / GPL 2.0 17 γλώσσες, GR Όχι 

Dokeos (http://www.dokeos.com/) XAMP-Software Open Source / GPL 2.0 34 γλώσσες, GR υπο 
μετάφραση 

eCollege 
(http://www.ecollege.com) Δεν αναφέρεται Εμπορικό Δεν αναφέρεται 

eFront 
(http://www.efrontlearning.net/) XAMP-Software – WEB 2 Open Source / CPAL & 

Commercial Versions 24 γλώσσες, GR Ναι 

Fle3 (http://fle3.uiah.fi/) Zope, Python 2.3.x Open Source / GPL 20 γλώσσες, GR Όχι 

Ganesha (http://ganesha.fr/) PHP, MySQL Open Source / GPL EN, FR 

Ilias (http://www.ilias.de/) XAMP-Software Open Source / GNU 
GPL 22 γλώσσες, GR Ναι 

It's learning 
(http://www.itslearning.com/) ASP.NET Εμπορικό EN, ES, NO, NL, DA, 

SV 

Learn.com (http://www.learn.com/) Δεν αναφέρεται Εμπορικό Δεν αναφέρεται 

LON-CAPA (http://www.lon-
capa.org/) Linux, Apache, MySQL Open Source / GNU 

GPL Δεν αναφέρεται 

Moodle (http://Moodle.org/) XAMP-Software, Open Source / GNU 
GPL 78 γλώσσες, GR Ναι 

OLAT (http://www.olat.org/)  Java, Linux, Apache2.0 Open Source 24 γλώσσες, GR Ναι 

Prométhée 
(http://promethee.eu.org/) XAMP-Software Open Source / GNU 

GPL EN, FR, ES 

Sakai (http://sakaiproject.org/) Java, Apache Tomcat Open Source / ECL EN 

SyberWorks 
(http://www.syberworks.com/) Δεν αναφέρεται Εμπορικό Δεν αναφέρεται 

WebStudy 
(http://www.webstudy.com/) Δεν αναφέρεται Εμπορικό Δεν αναφέρεται 

JoomlaLMS 
(http://www.joomlalms.com/) Joomla plug-in Εμπορικό / 299$ min Δεν αναφέρεται 

    Αποδεκτό,     Μη αποδεκτό,     Απορρίπτεται 
 

http://dotlrn.org/
http://www.anaxagora.lu/
http://www.angellearning.com/
http://www.atutor.ca/
http://www.blackboard.com/
http://www.claroline.net/
http://www.desire2learn.com/
http://www.docebo.org/
http://www.dokeos.com/
http://www.ecollege.com/
http://www.efrontlearning.net/
http://fle3.uiah.fi/
http://ganesha.fr/
http://www.ilias.de/
http://www.itslearning.com/
http://www.learn.com/
http://www.lon-capa.org/
http://www.lon-capa.org/
http://moodle.org/
http://www.olat.org/
http://promethee.eu.org/
http://sakaiproject.org/
http://www.syberworks.com/
http://www.webstudy.com/
http://www.joomlalms.com/
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4.4. Σύγκριση δυνατοτήτων  
4.4.1. Αναλυτική επισκόπηση των επιλεγμένων συστημάτων 

Ύστερα από την παραπάνω προεπιλογή οι πλατφόρμες ATutor, Claroline, Dokeos, ilias και Μoodle 

παραμένουν για περαιτέρω ανάλυση. 

Πίνακας 4.2 

Features ATutor 
2.0.2 

Claroline 
1.10.4 

Dokeos 
1.8.6 

Ilias 
4.0.5 

Moodle 
1.9.12 

Υποστήριξη 
Unicode/UTF-8      

Υποστήριξη Ελληνικών   - ii   

Δικαιώματα πρόσβασης 
σύμφωνα με το ρόλο του 
χρήστη 

     iii 

Εργαλεία διαχείρισης 
έργου - - - -iv v 

Δυνατότητα 
αποτύπωσης 
Μαθηματικών τύπων 

- - - - 
 

Φίλτρο Άλγεβρας 

Ενσωμάτωση 
Πολυμέσων      

Online ασκήσεων με 
άμεσή αξιολόγηση vi      

Συμμόρφωση με 
πρότυπα (e.g. SCORM)      

Εισαγωγή δεδομένων  
 

SCORM 

 

SCORM, AICC 
 

  

IMS/SCORM 

Εξαγωγή δεδομένων 
 

IMS, SCORM 

 

IMS/SCORM/QTI 

 

SCORM 

 

SCORM 

 

SCORM 

Ευκολία χρήσης -     

Ευκολία διαχείρισης 
HTML    -  

Ιεραρχική δομή 
μαθημάτων      

Προσαρμογή στις 
ανάγκες του ιδιοκτήτη. 

Πηγαίος 
κώδικας και 
επιπρόσθετα 

Πηγαίος 
κώδικας Πηγαίος κώδικας Πηγαίος 

κώδικας 
Πηγαίος κώδικας και 

επιπρόσθετα 

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση       

Κοινότητα υποστήριξης 
(π.χ. forum, wiki, chat)      

Διάφορες επισημάνσεις  Ισάξιο του 
Moodle    Αναλυτική 

τεκμηρίωση 

                                                 
ii Αυτή τη στιγμή μεταφράζεται. 
iii Εκτός από τους βασικούς χρήστες περιέχει και τους course creator, non-editing teacher, authenticated user ενώ οι περιορισμοί μπορούν 
να μεταβληθούν  
iv Δεν αναφέρεται 
v Διατίθεται με επιπρόσθετο 
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Για την λεπτομερή ανάλυση των παραπάνω διατίθενται εκδόσεις επίδειξης (demo) στον επίσημο 

δικτυακό τόπο της κάθε πλατφόρμας. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τις πραγματικές δυνατότητες 

αυτών των συστημάτων. Ο παραπάνω πίνακας (Πίνακας 4.2) συγκρίνει τις επιλεγμένες πλατφόρμες 

βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.1. 

4.4.2. Ανάλυση και επιλογή 
Όλα τα συστήματα διαχείρισης μάθησης υποστηρίζουν UTF-8 και την ελληνική εκτός του Dokeos όπου η 

μετάφραση του βρίσκεται αυτή την στιγμή στο 55,83% ενώ υπάρχει διαδικτυακό εργαλείο για την συμβολή μας 

στην μετάφραση. Δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη (admin, teacher και student) 

παρέχεται από όλα τα συστήματα. Τo Moodle διαθέτει ακόμα περισσότερους ρόλους από τις ελάχιστες 

απαιτήσεις μας. Όπως μπορείτε να δείτε από τον πίνακα είναι το μοναδικό σύστημα που διαθέτει, Εργαλεία 

διαχείρισης έργου μέσω plug-in εργαλείου. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Moodle διαθέτει ένα εύκολο σύστημα εγκατάστασης 

επιπρόσθετων λειτουργιών και μια κοινότητα πρόθυμη που εργάζεται για την ανάπτυξη τέτοιων 

λειτουργιών. 

Όλες οι πλατφόρμες δίνουν την δυνατότητα εισαγωγής περιεχόμενου διδασκαλίας μέσω HTML-editor, καθώς 

και την εισαγωγή SCORM (§3.5.1) συμβατού περιεχομένου. Υψηλή χρηστικότητα δίνεται από σχεδόν όλα τα 

συστήματα. Μόνο το «ATutor» απαιτεί μια αρκετά μακρά περίοδο κατάρτισης. 

Ενσωμάτωση πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. βίντεο, Flash, κ.λπ.), καθώς και η δημιουργία on-line test είναι 

δυνατή σε όλα τα συστήματα. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως το κατέχει το «Moodle» λόγω της μεγάλης κοινότητας που αναφέραμε πιο 

πάνω. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με κάθε άλλη πλατφόρμα. Το πολύγλωσσο φόρουμ 

και η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση είναι τα πιο χρήσιμα στην επίλυση των προβλημάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των πλεονεκτημάτων του «Moodle», και τα μειονεκτήματα των άλλων, η 

απόφαση ελήφθη υπέρ του «Moodle». 
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5. Το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης MOODLE 
5.1. Εισαγωγή 

Το Moodle είναι ένα ανοιχτού κώδικα πακέτο λογισμικού για παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων και 

ιστοσελίδων, που χρησιμοποιείται από Πανεπιστήμια, κολέγια, εταιρίες ακόμα και από προσωπικούς 

εκπαιδευτικούς για να προσθέσουν τεχνολογία WEB στο πρόγραμμα σπουδών.  

Περιγράφεται ως LMS – Learning Management System ή VLE – Virtual Learning Environment. 

Το Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic – or Developmental – Learning Environment) είναι 

ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που ήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’90 από τον 

Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD του, το οποίο είναι βασισμένο σε συγκεκριμένες 

παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία. 

Βασίζεται σε web browser κάτι που το κάνει εξαιρετικά απλό στη χρήση του και εύκολα προσβάσιμο. 

Δεν απαιτεί κανένα επιπλέον λογισμικό ούτε εγκατάσταση στο προσωπικό υπολογιστή του χρήστη.  

Το Moodle έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν online μαθήματα με 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

Το Moodle είναι αρθρωτό στην κατασκευή του και αυτό του επιτρέπει να επεκτείνεται συνεχώς καθώς 

υπάρχουν πολλοί προγραμματιστές αλλά και απλοί χρήστες που δημιουργούν πρόσθετα αρθρώματα, 

το καθένα για ειδικό σκοπό. Αυτό έχει βοηθήσει στην γρήγορη εξέλιξη του Moodle και την σχεδόν 

άμεση διόρθωση σφαλμάτων. Για την κατασκευή και την συνεισφορά τέτοιων αρθρωμάτων είναι 

απαραίτητη η χρήση της γλώσσας PHP. 

Το ίδιο το όνομα του Moodle δείχνει τον τρόπο που προσεγγίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Αναλύοντας τους όρους που συνθέτουν το όνομα Moodle, έχουμε: 

• modular: Το περιβάλλον της πλατφόρμας απαρτίζεται από αυτοτελή τμήματα κώδικα 

(modules ή αρθρώματα ή λειτουργικές μονάδες ή υπομονάδες) που επιτελούν συγκεκριμένες 

λειτουργίες. Παραδείγματα αρθρωμάτων είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι διάλογοι, οι 

ομάδες συζήτησης, τα κουίζ, τα εργαστήρια κ.ά. Νέα αρθρώματα κατασκευάζονται συνεχώς, 

δοκιμάζονται και προσφέρονται σε δημόσια χρήση από τα μέλη της ευρύτατης κοινότητας 

επιστημόνων και ειδικών που παράγουν κώδικα για το Moodle. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

παρουσιάζεται η εγκατάσταση ενός αρθρώματος το οποίο προσθέτει λειτουργίες mobile 

Learning (mLearning) στην πλατφόρμα του Moodle [36]. 

• object – oriented: Αντικειμενοστραφές περιβάλλον, δηλαδή πρόκειται για λογισμικό 

καθοδηγούμενο από τις ενέργειες των χρηστών (δράσεις που ασκούν σε αντικείμενα του 

περιβάλλοντος). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαλλάσσει το χρήστη από 
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χρονοβόρα μελέτη και έρευνα για να γνωρίσει τις λειτουργίες της πλατφόρμας και καθιστά τη 

χρήση του συστήματος πολύ εύκολη. 

• dynamic: Πρόκειται για δυναμικό, συνεχώς ανανεωνόμενο περιβάλλον, που επιτρέπει την 

είσοδο και την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών (προσωπικό προφίλ, δεδομένα 

παρακολούθησης, βαθμοί κ.ά) και μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία για κάθε 

χρήστη χάρη στην ύπαρξη μίας εκτεταμένης βάσης δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ιστοσελίδες δεν είναι στατικές, αλλά δυναμικές, προσαρμοσμένες σε κάθε χρήστη και με τη 

δυνατότητα τροποποίησης από καθηγητές και διαχειριστές μέσα από εύκολες φόρμες. 

5.2. Χαρακτηριστικά του Moodle 
Η πλατφόρμα Moodle διανέμεται σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) μέσω Γενικής Άδειας 

Δημόσιας Χρήσης GNU. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η λήψη του κώδικα από το διαδίκτυο, η 

ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς χρήση του, καθώς και επεμβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις στον 

κώδικα. Έτσι δεν υφίσταται κόστος αγοράς και περιορισμός αδειών χρήσης. 

Είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν 55.094 εγκαταστάσεις σε 210 χώρες και το 

λογισμικό του Moodle είναι διαθέσιμο σε 78 γλώσσες. Σε αυτά περιέχονται 2.915.764 μαθήματα και 

31.686.739 χρήστες. Μεταξύ των οργανισμών που το χρησιμοποιούν είναι το MIT, το Yale και άλλα 

πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα υπάρχουν 276 ιστοσελίδες που έγιναν με 

την χρήση του Μoodle και η πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερους από 45 φορείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(http://galois.medialab.ntua.gr/ecampus/), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (http://telemathea.uom.gr/), 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (http://pileas.csd.auth.gr) και το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας (http://www.halkos.gr/pg/Moodle/). 

Στο κεντρικό portal επικοινωνίας της παγκόσμιας κοινότητας χρηστών του Moodle (Moodle 

community), το οποίο αντιστοιχεί στη διεύθυνση http://Moodle.org [24], είναι εγγεγραμμένοι πάνω 

από 150.000 χρήστες. Από την κοινότητα χρηστών υπάρχει μία ομάδα που ασχολείται μόνιμα και 

αποκλειστικά με την ανάπτυξη λογισμικού για το Moodle και συγκεκριμένα 

• Διορθώνουν πιθανές ατέλειες (bugs) στον κώδικα. 

• Κατασκευάζουν καινούρια εργαλεία και αρθρώματα με νέες λειτουργίες. 

• Λύνουν απορίες και προβλήματα μέσα από συζητήσεις 

Το εκτεταμένο σύνολο χρηστών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί τα νέα χαρακτηριστικά του Moodle 

και παρέχει ανατροφοδοτήσεις στους κατασκευαστές τους. Όσα νέα στοιχεία πληρούν τις 

προδιαγραφές ποιότητας εμπεριέχονται στις νέες επίσημες εκδόσεις του Moodle. 

http://galois.medialab.ntua.gr/ecampus/
http://telemathea.uom.gr/
http://pileas.csd.auth.gr/
http://www.halkos.gr/pg/moodle/
http://moodle.org/
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Έτσι η συνεργασία προγραμματιστών και απλών χρηστών ισοδυναμεί με ένα ευρύτατο τμήμα ελέγχου 

ποιότητας του λογισμικού του Moodle. 

Η τελευταία σταθερή έκδοση (stable)vii του λογισμικού είναι η 1.9.12+, ενώ ήδη είναι διαθέσιμη στο 

Διαδίκτυο και η έκδοση 2.0.3+ της επόμενης έκδοσης (2.0). 

Γενικά, η πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, υποστηρίζει τις εξής κατηγορίες 

χρηστών: 

1. Διαχειριστής: Διαχειριστής της πλατφόρμας είναι αυτός που ελέγχει το σύνολο των ρυθμίσεων 

του Moodle, στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν μεταξύ άλλων η ρύθμιση των 

παραμέτρων του συστήματος, η απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες κ.α., και οι 

οποίοι μπορούν να βλέπουν τα περιεχόμενα της πλατφόρμας. 

2. Εκπαιδευτικοί και δημιουργοί μαθημάτων: είναι εκείνοι οι χρήστες, που αφού έρθουν σε 

συνεννόηση με το Διαχειριστή του Moodle λαμβάνουν επιπλέον δυνατότητες πρόσβασης, 

ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο μάθημα ή να εισάγουν υλικό σε υπάρχοντα 

μαθήματα, εάν φυσικά τους παρέχεται το δικαίωμα από τον αρχικό δημιουργό του μαθήματος. 

3. Μαθητές: οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα, αποστέλλοντας απορίες, 

απαντώντας τα σχετικά κουίζ και γενικότερα συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες του 

μαθήματος. 

4. Επισκέπτες. 

Αντίθετα με άλλα εμπορικά πακέτα LMS, τα οποία είναι επικεντρωμένα στα εργαλεία που διαθέτουν (tool 

– centered), η πλατφόρμα Moodle είναι επικεντρωμένη στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

(learning – centered) και βασισμένη σε ορισμένες παιδαγωγικές αρχές.  

Έτσι πέρα από το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, δίνεται μεγάλη σημασία στη συνεργασία των 

εκπαιδευόμενων στη δόμηση της γνώσης, την κοινή χρήση πηγών πληροφοριών, την επικοινωνία μέσω 

συζητήσεων και την ανταλλαγή ιδεών. 

5.3. Βασική δομή του Moodle 
Η Βασική δομή της διασύνδεσης του Moodle είναι οργανωμένη γύρω από τα μαθήματα (Courses). Για 

ένα δάσκαλο ή μαθητή, αυτό είναι παρόμοιο με ένα σύστημα αρχείων υπολογιστή ή ένα ντουλάπι 

αρχειοθέτησης. Μία Θέση Περιεχόμενου (Context) στο Moodle είναι μια θέση στη δομή του. Το 

Moodle βοηθά τον χρήστη να πλοηγηθεί να δει/επεξεργαστεί/δημιουργησει σελίδες μέσα στη δομή 

του. 

Παρακάτω φαίνεται μια επισκόπηση στην βασική ιεραρχική δομή με απλούς όρους: 
                                                 
vii Προτιμήθηκε η μελέτη της σταθερής έκδοσης διότι την παρούσα στιγμή η υποστήριξη της έκδοσης 2.0 από 
την κοινότητα είναι σε αρχικά στάδια, ενώ αντίθετα στην έκδοση 1.9+ υπάρχει μεγάλο πεδίο μελέτης και πολλά 
διαθέσιμα plugins και modules. 
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• Ο Διαδικτυακός τόπος του Moodle - το μεγαλύτερο Contex. (Ολόκληρο το ντουλάπι 
αρχειοθέτησης). 

• Κατηγορία (Category) - Ένα μέρος οργάνωσης μαθημάτων. (Ένα συρτάρι αρχειοθέτησης). 

• Η Αρχική ιστοσελίδα (Front Page) - Ένα ιδιαίτερο μάθημα, με το δικό του συρτάρι 
αρχειοθέτησης. 

• Κύκλος Μαθημάτων (Course) - Ένα μέρος που μπορούν να εγγράφονται οι χρήστες για την 
παρακολούθηση ενός κύκλού μαθημάτων. Ένας μεγάλος φάκελος αρχείων που τοποθετείται 
στο συρτάρι αρχειοθέτησης (Category). 

• Ενότητες/Θέματα κύκλου μαθημάτων (Course Sections/Topics) - Ένας τρόπος για να 
οργανώσετε οπτικά τις Δραστηριότητες (Activities) και τους Πόρους (Resources). Ένας ειδικός 
τύπος φακέλου σε ένα κύκλο μαθημάτων. 

• Δραστηριότητες (Activities) - Διαδραστικά εργαλεία όπου ο δάσκαλος μπορεί να τοποθετήσει 
σε ένα μάθημα. Καθένα είναι ένα διαφορετικό χρώμα φάκελου που τοποθετείται σε ένα θέμα. 

• Πόροι (Resources) - Παθητικά εργαλεία που μπορεί να συνδέονται με άλλους δικτυακούς 
τόπους. Διαφορετικού χρώματος φάκελοι που τοποθετούνται σε ένα θέμα. 

• Συγκροτήματα (Blocks) - Περιοχές σε ένα κύκλο μαθημάτων που δεν φαίνονται σε ένα Θέμα 
(topic). Tο καθένα έχει το δικό του χρώμα σε ένα κύκλο μαθημάτων. 

• Σελίδες – Εμφανή  ανά πάσα στιγμή, Μεμονωμένα φύλλα χαρτιού μέσα σε οποιοδήποτε 
σημείο στο νουλάπι. 

Για παράδειγμα, ένας κύκλος μαθημάτων μπορεί να περιέχει μία  ή περισσότερες Ενότητες (Sections), 

κάθε Ενότητα μπορεί να περιέχει πολλές Δραστηριότητες (Activities) και Πόρους (Resources). Μία 

Ενότητα μπορεί να περιέχει 3 διαφορετικές υπερσυνδέσεις πόρων σε αρχεία pdf, 2 υπερσυνδέσεις σε 

άλλες ιστοσελίδες, 2 Μαθήματα (Lessons), 2 Εργασίες (Assignments) και 1 Κουίζ. Ο δάσκαλος 

καθορίζει τι και πότε ένας φοιτητής θα δει. 

Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης ή να δει, εξαρτάται από το ρόλο του σε οποιοδήποτε συγκεκριμένη 

Θέση Περιεχόμενου (Context). Έτσι, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δει τις σελίδες με διαφορετικό 

τρόπο από ότι ένας μαθητής. Για παράδειγμα, ένας μαθητής δεν μπορεί να δει το «Επεξεργασία και 

ενημέρωση Κουίζ» χαρακτηριστικό του Moodle. Ωστόσο, τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές 

μπορούν να δουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με διαφορετικές σελίδες ερωτημάτων στην εν 

λόγω Δραστηριότητα του κουίζ. 

Ρόλοι και Θέσεις Περιεχόμενου (Roles and Contexts) 

Όπως προαναφέραμε μία Θέση Περιεχομένου είναι μια περιοχή στο Moodle όπου μπορούν να της 

ανατεθούν Ρόλοι (Roles). Για παράδειγμα, ο δικτυακός τόπος του Moodle είναι μια Θέση 

Περιεχομένου η οποία περιέχει άλλες Θέσεις Περιεχομένου. Μία Κατηγορία είναι μια Θέση 

Περιεχομένου μέσα σε μια άλλη διαδικτυακή Θέση Περιεχομένου η οποία περιέχει Κύκλους 

Μαθημάτων, και υποκατηγορίες οι οποίες περιέχουν Θέσεις Περιεχομένων. 
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Υπάρχει μια ιεραρχία των Θέσεων Περιεχομένου που βοηθά να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Ένας Κύκλος Μαθημάτων μπορεί να έχει πολλές Θέσεις Περιεχομένου στο χώρο του. Αυτές μπορεί 

να περιλαμβάνουν Μάθημα, Εργασίες, Ομάδες Συζήτησης, Κουίζ και Μπλοκ. 

Σε γενικές γραμμές, αυτή η ιεραρχία επιτρέπει μια Θέση Περιεχομένου σε χαμηλότερο επίπεδο να 

λαμβάνει πληροφορίες από ένα υψηλότερο επίπεδο. 

Μία Θέση Περιεχομένου συνδυάζεται με Δικαιώματα Ρόλων (Role permissions) για να καθορίσετε τις 

δυνατότητες ενός Χρήστη σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο Moodle. Τυπικά οι Θέσεις Περιεχομένου 

έχουν την δικιά τους δομή η οποία επιτρέπει στο Ρόλο του Χρήστη να έχει πρόσβαση σε όλη την δομή 

της και κάτω αλλά όχι πάνω από αυτή. 

Είναι δυνατό να εκχωρήσετε σε ένα Χρήστη διαφορετικά δικαιώματα βάση μίας συγκεκριμένης 

Θέσης Περιεχομένου. Για παράδειγμα, σε ένα Χρήστης μπορεί να δοθεί ο Ρόλος του "Μαθητή" για 

μια σειρά Μαθημάτων, αλλά να δοθεί ο Ρόλος του Δασκάλου στη Θέση Περιεχομένου μιας ειδικής 

Ομάδας Συζητήσεων (forum). Ή ο ίδιος Χρήστης μπορεί να είναι Δάσκαλος για ένα Κύκλο 

μαθημάτων και μαθητής σε ένα άλλο Κύκλο μαθημάτων. 

 
Σχήμα 5.1: Σε κάθε Context μπορεί να έχει ανατεθεί ένας διαφορετικός ρόλος για κάθε Χρήστη (Πηγή: [24]) 

Πολλές Θέσεις Περιεχομένου του Moodle έχουν δυνατότητα να χορηγούν εξαιρέσεις σε 

συγκεκριμένους Ρόλους μέσα στον εαυτό τους. Αυτές οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν στήν 

επόμενή Θέση Περιεχομένου προς τα κατώτερα επίπεδα, αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν προς τα 

πάνω επίπεδα. 

Το Σχήμα 5.2 βλέπουμε την θέση του χρηστή μέσα στο σύστημα του Moodle και την σχέση του με 

της διάφορες Θέσεις Περιεχομένου του συστήματος. 
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Το "Σύστημα" ή ο διαδικτυακός τόπος του Moodle είναι μια Θέση Περιεχομένου στο υψηλότερο 

επίπεδο. Ο Ρόλος του Χρήστη αρχικά ορίζεται σε αυτή την Θέση Περιεχομένου. 

 

 
Σχήμα 5.2: Ο Ρόλος του χρήστη αρχικά ορίζεται στο Context του συστήματος (Πηγή: [24]) 

 

5.4. Λειτουργίες του Moodle 
Σε γενικές γραμμές τα εργαλεία του Moodle χωρίζονται αυθαίρετα σε 2 κατηγορίες. 

• Τα στατικά – παθητικά, που είναι κυρίως για παράδοση μαθημάτων, ενημερώσεις κλπ. 

• Τα αλληλεπιδραστικά όπου ο εκπαιδευόμενος είναι κομμάτι από την όλη υπολειτουργία, όπου 

τέτοια εργαλεία είναι τα chat, forum, quiz και ό,τι απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο τη 

συμμετοχή του. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τα εργαλεία της πλατφόρμας ποια τον διευκολύνουν, αλλά 

κατ’ αρχήν μπορεί να τα δοκιμάσει όλα για να επιλέξει αυτά που τον διευκολύνουν. Για παράδειγμα 

κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί αρχικά να το χρησιμοποιήσει για συγγραφική εργασία και δημιουργία 

τεστ. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικειωθεί με το περιβάλλον της πλατφόρμας και αργότερα θα μπορέσει 

να αξιοποιήσει κι άλλες δραστηριότητες της. Η βοήθεια που προσφέρει η πλατφόρμα κατά τη 

δημιουργία δραστηριοτήτων είναι πολύ αξιόλογη αφού σε κάθε βήμα των οδηγών δημιουργίας που 

διαθέτει, υπάρχουν πλήκτρα βοηθείας για κάθε παράμετρο της δραστηριότητας. 

Ειδικότερα το Moodle προσφέρει πέντε είδη στατικού μαθησιακού υλικού τα οποία ο μαθητής 

μπορεί να διαβάσει αλλα δέν μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους: 
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• Σελίδες Κειμένου 

• Ιστοσελίδες 

• Σύνδεσμοι σε οτιδήποτε στο διαδίκτυο 

• Προβολή σε έναν φάκελο κάποιου μαθήματος 

• Μία ετικέτα που να περιέχει εικόνα ή κείμενο 

Επίσης, το Moodle επιτρέπει την προσθήκη και αλληλεπιδραστικού υλικού μαθημάτων. Αυτά είναι 

τύποι εκπαιδευτικού υλικού, στα οποία ο μαθητής μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, να εισαγάγει 

κείμενο ή και να ανεβάσει αρχεία: 

• Εργασία (ανέβασμα αρχείων για έλεγχο από τον καθηγητή) 

• Επιλογή (μία απλή ερώτηση) 

• Μάθημα (μία σειρά σελίδων) 

• SCORM/AICC 

• Κουίζ (ένα online τεστ) 

• Έρευνα (με τα αποτελέσματα διαθέσιμα στον καθηγητή και/ή στους μαθητές) 

• Συνομιλίες πραγματικού χρόνου (online chat) 

• Ομάδες συζητήσεων (μπορούμε να έχουμε καμία ή πολλές ομάδες συζητήσεων για κάθε 
μάθημα) 

• Λεξικά (μαθητές και/ή καθηγητές μπορούν να συνεισφέρουν ορισμούς όπως σε ένα λεξικό) 

• Wiki (συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή γλωσσά προγραμματισμού χρησιμοποιώντας 
web browser) 

• Εργαστήρια (αυτά υποστηρίζουν την μεταξύ των συμμετεχόντων αξιολόγηση εργασιών που οι 
μαθητές έχουν ανεβάσει) 

Επιπλέον, μερικά από τα επιπρόσθετα αρθρώματα προσθέτουν περισσότερους τύπους 

αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ένα άρθρωνα επιτρέπει στους μαθητές και καθηγητές να 

προγραμματίσουν ραντεβού μεταξύ τους [25]. 

5.4.1.  Γενική Σχεδίαση 
• Κατάλληλο για 100% διαδικτυακά μαθήματα καθώς και για συμπλήρωση της διαδικασίας 

μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο. 

• Απλό, ελαφρύ, αποδοτικό, συμβατό περιβάλλον φυλλομετρητή (browser). 

• Εύκολο να εγκατασταθεί σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν PHP. Θέλει μόνο 
μια βάση δεδομένων. 

• Η λίστα μαθημάτων δείχνει περιγραφή για κάθε μάθημα που υπάρχει στον server, 
συμπεριλαμβανομένου και πρόσβασης στους επισκέπτες. 

• Έμφαση στην ασφάλεια σε όλα τα σημεία. Οι φόρμες ελέγχονται όλες, τα δεδομένα 
επικυρώνονται, τα cookies κρυπτογραφούνται κλπ. 
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5.4.2.  Διαχείριση της Ιστοσελίδας  
• Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από ένα διαχειριστή ο οποίος ορίζεται κατά την διάρκεια της 

εγκατάστασης. 

• Ενσωματωμένα θέματα επιτρέπουν στον διαχειριστή να αλλάζει τα χρώματα της ιστοσελίδας, 
τις γραμματοσειρές, την εμφάνιση κλπ για να ταιριάζουν στις τοπικές ανάγκες. 

• Φτιαγμένα modules δραστηριοτήτων μπορούν να προστεθούν στα υπάρχοντα του Moodle. 

• Φτιαγμένα πακέτα γλωσσών επιτρέπουν πλήρη προσαρμογή σε κάθε τοπική γλώσσα. Αυτά 
μπορούν να αλλαχτούν χρησιμοποιώντας κειμενογράφο βασισμένο στο δίκτυο. Επί του 
παρόντος υπάρχουν πακέτα γλωσσών για περισσότερες από 50 γλώσσες. 

• Ο κώδικας είναι γραμμένος καθαρά σε PHP κάτω από GPL άδεια - εύκολο να τροποποιηθεί 
για να καλύψει τις ανάγκες σας. 

5.4.3.  Διαχείριση Χρηστών  
• Σκοπός είναι να μειωθεί η εμπλοκή του διαχειριστή στο ελάχιστο, ενώ να διατηρείται υψηλή 

ασφάλεια. 

• Υποστηρίζει ένα εύρος από μηχανισμούς πιστοποίησης μέσω ενσωματωμένων modules 
πιστοποίησης, που επιτρέπουν εύκολη ενοποίηση με υπάρχοντα συστήματα. 

• Βασική μέθοδος για e-mail: οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους 
λογαριασμούς χρηστών. Οι e-mail διευθύνσεις επαληθεύονται στέλνοντας επιβεβαίωση. 

• Μέθοδος LDAP: οι λογαριασμοί χρηστών μπορούν να ελεγχτούν μέσα από ένα LDAP server. 
Ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει ποια πεδία θα χρησιμοποιηθούν. 

• IMAP, POP3, NNTP: λογαριασμοί χρηστών ελέγχονται για e-mail ή news server. SSL, 
πιστοποιήσεις και TLS υποστηρίζονται. 

• Εξωτερικές Βάσεις -εδομένων: κάθε βάση δεδομένων που περιέχει τουλάχιστον δυο πεδία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια εξωτερική πηγή πιστοποίησης. 

• Κάθε πρόσωπο χρειάζεται μόνο ένα λογαριασμό για ολόκληρο το server - Κάθε λογαριασμός 
μπορεί να έχει διαφορετικά δικαιώματα. 

• Ένας λογαριασμός διαχειριστή ελέγχει την δημιουργία μαθημάτων και δημιουργεί καθηγητές 
αναθέτοντας χρήστες στα μαθήματα. 

• Ασφάλεια - Οι καθηγητές μπορούν να προσθέσουν ένα "enrolment key" στο μάθημα τους για 
να κόβουν την πρόσβαση σε όσους δεν είναι μαθητές. Μπορούν να δώσουν αυτό το κλειδί είτε 
προσωπικά είτε μέσω του προσωπικού e-mail κτλπ. 

• Οι καθηγητές μπορούν να διαγράψουν μαθητές εάν το επιθυμούν, διαφορετικά διαγράφονται 
αυτόματα αφού περάσει μια συγκεκριμένη περίοδος όπου οι μαθητές είναι ανενεργοί 
(καθορίζεται από τον διαχειριστή). 

• Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φτιάξουν ένα διαδικτυακό προσωπικό προφίλ που να περιέχει 
φωτογραφία, περιγραφή κτλ. Οι διευθύνσεις e-mail μπορούν να μην εμφανίζονται αν 
χρειάζεται. 

• Κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει σε ποια ζώνη-ώρας ανήκει. Κάθε ημερομηνία στο Moodle 
μεταφράζεται στην συγκεκριμένη ζώνη-ώρας (π.χ. ημερομηνίες αποστολής, ανάθεση 
ημερομηνιών οφειλών κτλπ) 

• Κάθε χρήστης μπορεί να διαλέγει την γλώσσα που θα χρησιμοποιεί για την επιφάνεια εργασίας 
του Moodle (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά κτλπ). 
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5.4.4.  Διαχείριση Μαθημάτων  
• Ο καθηγητής έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω σε όλες τις ρυθμίσεις ενός μαθήματος. 

• Η επιλογή του σχήματος των μαθημάτων όπως κάθε εβδομάδα, με βάση το θέμα ή κοινωνικό 
σχήμα εστιαζόμενο στην συζήτηση.  

• Εύκαμπτος πίνακας δραστηριοτήτων των μαθημάτων - Ομάδες Συζητήσεων, Ημερολόγιο, 
Ερωτήματα, Πηγές, Επιλογές, Έρευνες, Αναθέσεις. 

• Πρόσφατες αλλαγές στο μάθημα από την τελευταία πιστοποιημένη είσοδο μπορούν να 
παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα του μαθήματος - η βοήθεια δίνει την αίσθηση της 
κοινότητας.  

• Οι περισσότερες περιοχές εισαγωγής κειμένου (πηγές, ομάδες συζητήσεων και αναρτήσεων, 
Ημερολόγιο κτλπ) μπορούν να αλλαχτούν χρησιμοποιώντας ένα εμπεδωμένο κειμενογράφο 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML.  

• Όλοι οι βαθμοί για τις ομάδες συζητήσεων, τα ημερολόγια, τα Ερωτήματα και τις αναθέσεις 
μπορούν να εμφανιστούν σε μια σελίδα (και να γίνουν download σαν ένα αρχείο 
προγράμματος λογιστικών φύλλων). 

• Πλήρης κατανομή και logging των χρηστών - αναφορές δραστηριοτήτων για κάθε χρήστη 
είναι διαθέσιμες με γραφικές απεικονίσεις και λεπτομέρειες για κάθε module (τελευταία 
πρόσβαση, πόσες φορές έχει διαβαστεί) καθώς και ένα λεπτομερές ιστορικό για κάθε χρήστη 
που εμπλέκετε στο μάθημα όπως δημοσιεύσεις, εισαγωγές ημερολογίου κτλπ σε μια σελίδα. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΒ παρουσιάζεται η εγκατάσταση ενός Block το οποίο προσθέτει 
επιπλέον δυνατότητες διαμορφώσιμων αναφορών με προχωρημένες γραφικές απεικονίσεις των 
δραστηριοτήτων των χρηστών [37]. 

• Ενοποίηση e-mail - αντίγραφα από τις δημοσιεύσεις στις ομάδες συζητήσεων, ανάδραση του 
καθηγητή κτλπ μπορούν να σταλούν με e-mail μορφής HTML ή καθαρού κειμένου.  

5.5. Αρχιτεκτονική πλατφόρμας Moodle 
Το Moodle μπορεί να τρέξει σε οποιονδήποτε server που υποστηρίζει την γλώσσα προγραμματισμού 

PHP, και μια βάση δεδομένων. Επίσης λειτουργεί καλύτερα όταν τρέχει σε apache web server και με 

βάση δεδομένων MySQL. Αυτές οι απαιτήσεις συναντώνται σχεδόν πάντα σε όλους τους εμπορικούς 

web hosts, ακόμα και στους χαμηλού κόστους.  

Το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Moodle τοποθετείται σε τρία σημεία στον web host:  

1. Η εφαρμογή καταλαμβάνει έναν κατάλογο με πολλούς υποκαταλόγους για την αποθήκευση 
των διαφόρων αρθρωμάτων, αυτός είναι ο κατάλογος εφαρμογών του Moodle.  

2. Τα αρχεία δεδομένων που ανεβάζουν οι μαθητές και οι καθηγητές, όπως κείμενα, 
φωτογραφίες και εργασίες, τοποθετούνται στον κατάλογο δεδομένων του Moodle (data 
directory)  

3. Το υλικό μαθημάτων που δημιουργούμε με το Moodle (ιστοσελίδες, κουίζ, εργαστήρια, 
μαθήματα κ.α.), οι βαθμοί, τα στοιχεία των χρηστών αλλά και τα αρχεία κίνησης αυτών, 
τοποθετούνται στην βάση δεδομένων του Moodle (Moodle database).  

Από την οπτική γωνία του διαχειριστή, το Moodle έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω 

κριτήρια:  
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• Το Moodle πρέπει να τρέχει σε μια ευρεία γκάμα από πλατφόρμες. Η πλατφόρμα της 

δικτυακής εφαρμογής που τρέχει στα περισσότερα συστήματα είναι υλοποιημένη με PHP σε 

συνδυασμό με MySQL, και αυτό είναι το περιβάλλον πάνω στο οποίο έχει αναπτυχθεί το 

Moodle (για Linux, Windows, και Mac OS X). Το Moodle χρησιμοποιεί επίσης και την 

βιβλιοθήκη ADOdb, που σημαίνει ότι το Moodle μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες από 

δέκα διαφορετικές βάσεις δεδομένων.  

• Το Moodle είναι εύκολο να εγκατασταθεί, να τροποποιηθεί αλλά και να χρησιμοποιηθεί.  

• Πρέπει να γίνεται εύκολα η αναβάθμισή του από την μια έκδοση στην άλλη.  

Το Moodle γνωρίζει ποιά έκδοση είναι και με έναν απλό εσωτερικό μηχανισμό μπορεί να κάνει 

αυτόματα αναβάθμιση στην επόμενη. Δηλαδή μπορεί να κάνει μετονομασία των πινάκων στην 

βάση δεδομένων ή να προσθέσει ένα ακόμα πεδίο, ακόμα και να ανανεώσει τις εκδόσεις των 

αρθρωμάτων που χρησιμοποιούμε. 

• Πρέπει να αποτελείτε από υπο-μονάδες ώστε να επιτρέπετε η επέκταση του. 

Το Moodle έχει μια πληθώρα χαρακτηριστικών που αποτελούνται από υπομονάδες, τα οποία 

είναι τα θέματα (templates), δραστηριότητες, γλώσσες της διασύνδεσης και οι διατάξεις των 

μαθημάτων. Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να προσθέσει χαρακτηριστικά στον κυρίως 

κώδικα ή να τα διανέμει ξεχωριστά. 

• Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείτε και να συνδέεται με άλλα συστήματα. 

5.5.1. Κατάλογος εφαρμογών  
Μέσα στον κατάλογο εφαρμογών του moodle υπάρχουν πολλοί άλλοι υποκατάλογοι με περιεχόμενο 

αντίστοιχο του ονόματος. Για παράδειγμα ο κατάλογος admin περιέχει τον κώδικα PHP που 

δημιουργεί της σελίδες διαχείρισης, ο φάκελος lang περιέχει μεταφράσεις του interface και στον 

φάκελο mod περιέχονται τα διάφορα αρθρώματα. 

Το αρχείο index.php είναι η αρχική σελίδα της Moodle ιστοσελίδας μας. Άν κάποιος επισκεφτεί για 

παράδειγμα την σελίδα www.moodle-example.com στην ουσία θα διαβάσει το αρχείο index.php. Έτσι 

και τα μαθήματα που θα εμφανιστούν σε έναν επισκέπτη αντιστοιχούν σε κάποιο php αρχείο που είναι 

αποθηκευμένο στον φάκελο course του φακέλου εφαρμογών moodle όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

5.1. 

Καθώς με αυτόν τον τρόπο όλα τα κύρια συστατικά του Moodle και τα αρθρώματα είναι μέσα στον 

δικό τους υποκατάλογο, το λογισμικό μπορεί εύκολα να ενημερωθεί απλά αντικαθιστώντας τα παλιά 

αρχεία με καινούρια που μπορούμε να κατεβάσουμε από την ιστοσελίδα του Moodle [24] 

διορθώνοντας έτσι και τυχόν bugs. 
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Εικόνα 5.1: Κύριος κατάλογος εφαρμογών του Moodle. 

Ακολουθεί μια γρήγορη περίληψη των περιεχομένων του καταλόγου του Moodle, για να σας βοηθήσει 

να προσανατολιστείτε: 

• config.php - Το μόνο αρχείο που χρειάζεται να αλλάξετε για να αρχίσετε. 

• version.php - καθορίζει την τρέχουσα έκδοση του κώδικα του Moodle. 

• index.php - Η πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου. 

• admin/ - κώδικας για να διαχειρίζεστε όλο τον server 
• auth/ - plugin modules για την πιστοποίηση των χρηστών 

• course/ - κώδικας για να εμφανίζει αλλά και για να διαχειρίζεστε τα μαθήματα 

• doc/ - έγγραφα βοήθειας για το Moodle (π.χ. αυτή η σελίδα) 

• files/ - κώδικας για να εμφανίζει και να διαχειρίζεστε τα αρχεία που γίνονται upload 

• lang/ - κείμενα σε διάφορες γλώσσες, ένας κατάλογος για κάθε γλώσσα 

• lib/ - βιβλιοθήκες του πηγαίου κώδικα του Moodle 

• login/ - κώδικας για να διαχειρίζεστε την δημιουργία λογαριασμών και συνδέσεων 

• mod/ - όλα τα modules για τα μαθήματα του Moodle 

• pix/ - δημιουργία γραφικών του δικτυακού τόπου 

• theme/ - πακέτα θεμάτων για να αλλάζετε την εμφάνιση του δικτυακού τόπου. 

• user/ - κώδικας για να εμφανίζει και να διαχειρίζεστε τους χρήστες 
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5.5.2. Κατάλογος δεδομένων  
Το Moodle αποθηκεύει τα αρχεία που ανεβάζουν οι χρήστες σε έναν κατάλογο δεδομένων. Αυτός ο 

φάκελος δεν πρέπει να είναι προσιτός από το κοινό μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή δεν θα πρέπει να 

μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει το url για αυτόν τον κατάλογο σε έναν web browser. Έτσι πρέπει 

να τοποθετήσουμε τον συγκεκριμένο κατάλογο έξω από τον φάκελο εγγράφων του web server. Σε 

περίπτωση που δεν έχουμε δικαιώματα να τοποθετήσουμε τον κατάλογο εκτός των εγγράφων του web 

server, θα πρέπει να περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτόν μέσου του αρχείου .htaccess 

(http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/htaccess.html) 

5.5.3. Η βάση δεδομένων  
Ενώ ο κατάλογος δεδομένων του Moodle αποθηκεύει όλα τα αρχεία που ανεβάζουν οι χρήστες, η 

βάση δεδομένων του Moodle κρατάει τις πιο πολλές πληροφορίες για την ιστοσελίδα μας. Η βάση 

δεδομένων κρατάει τα αντικείμενα που δημιουργούμε με το Moodle. Για παράδειγμα το moodle μας 

επιτρέπει να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες για τα μαθήματα μας. Ο κώδικας HTML για αυτές τις 

σελίδες θα αποθηκευθεί στην βάση δεδομένων όπως και όλα τα links, οι ρυθμίσεις, το περιεχόμενο 

των wikis και των ομάδων συζητήσεως ενός μαθήματος. 

Τα τρία αυτά κομμάτια του Moodle συνεργάζονται για να δημιουργήσουν την εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα [25]. 

Στο Σχήμα 5.3 μπορείτε να δείτε μια διαγραμματική απεικόνιση του συστήματος 

 
Σχήμα 5.3: Διαγραμματική απεικόνιση του συστήματος (Πηγή: [24]) 

 

http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/htaccess.html
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6. Εγκατάσταση και Διαμόρφωση του MOODLE 
 

6.1. Βήματα εγκατάστασης 
H εγκατάσταση του Moodle μπορεί να επιτευχθεί μέσω των εξής βημάτων: 

1. Εξασφάλιση χώρου και δικαιωμάτων σε έναν web server ο οποίος έχει τις δυνατότητες να τρέξει 

την εφαρμογή Moodle.  

2. Δημιουργία των απαραίτητων subdomain ή υποκαταλόγων που χρειαζόμαστε για το Moodle και τα 

δεδομένα του.  

3. Κατέβασμα του Moodle και αποσυμπίεση του στον υπολογιστή μας, ανέβασμα στον web server.  

4. Δημιουργία του καταλόγου δεδομένων  

5. Δημιουργία της βάσης δεδομένων  

6. Ενεργοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και καθορισμός των ρυθμίσεων για την πλατφόρμα 

Moodle.  

7. Εγκατάσταση της υπηρεσίας “Cron”. 

6.1.1. Βήμα 1ο – Web Server 
Το Moodle τρέχει σε έναν web server. Πρέπει να τοποθετήσουμε ή να ανεβάσουμε το Moodle στον 

χώρο που μας έχει παραχωρηθεί. Συνήθως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν δικό τους server για 

φιλοξενία ιστοσελίδων. Σε περίπτωση 

που αυτό δεν ισχύει, κάλλιστα 

μπορούμε να φιλοξενήσουμε την 

ιστοσελίδα μας σε έναν server μιας 

εταιρίας που προσφέρει αυτήν την 

υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

ο server να προσφέρει τεχνολογία 

Apache, PHP, και MySQL. 

Αν πάλι χρειαστεί να εγκαταστήσουμε 

τον δικό μας Apache web server και 

MySQL λογισμικό, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα ανοιχτού κώδικα 

εργαλείο, το XAMPP από τον δικτυακό 

τόπο http://www.apachefriends.org. Το εργαλείο αυτό εγκαθιστά με πολύ απλό τρόπο τα Apache, 

MySQL, PHP και Perl που είναι απαραίτητα συστατικά για να υποστηρίξουν την εγκατάσταση του 

Εικόνα 6.1: Πίνακας ελέγχου XAMPP (ενεργοποιημένοι server) 

http://www.apachefriends.org/
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Moodle. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πειραματιστούμε στον υπολογιστή μας. Το XAMPP είναι 

διαθέσιμο για Linux, Windows, Mac και Solaris. 

Χώρος στον δίσκο 

Μία απλή εγκατάσταση του Moodle θα καταλάβει χώρο περίπου 55MB. Τον περισσότερο χώρο θα 

καταλάβει το περιεχόμενο το οποίο θα προστεθεί όταν οι χρήστες θα δημιουργούν και θα επιλέγουν 

μαθήματα. Η απόφαση πρέπει να παρθεί σκεπτόμενοι το είδος των μαθημάτων που πρόκειται να 

παραθέσουμε. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε λιγότερο χώρο όταν τα μαθήματα περιέχουν 

περισσότερο κείμενο και μερικά γραφικά παρά ήχο-μουσική ή βίντεο. Επίσης πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας και τον χώρο που χρειάζεται για τα αρχεία που θα ανεβάζουν οι μαθητές. Θα είναι μικρά 

αρχεία κειμένου, μεγάλα γραφικά ή πολυμεσικά αρχεία. 

Εύρος Ζώνης (Bandwidth) 

To Moodle είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή, για αυτό το περιεχόμενο και οι εργασίες προστίθενται 

μέσω του δικτύου. Κάθε φορά που ένας αναγνώστης ή χρήστης του περιεχομένου συνδέεται με τον 

δικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης. Οποτεδήποτε κάποιος χρήστης διαβάζει μία σελίδα, 

κατεβάζει κάποιο βίντεο ή ανεβάζει ένα αρχείο στην ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιεί ένα κομμάτι του 

διαθέσιμου εύρους ζώνης. Έτσι όσο περισσότερα μαθήματα, μαθητές, δραστηριότητες και πολυμέσα 

έχει η ιστοσελίδα μας τόσο περισσότερο εύρος ζώνης θα χρησιμοποιείται. Επειδή οι περισσότεροι web 

servers παρέχουν ένα ορισμένο εύρος ζώνης, και αν το ξεπεράσουμε μπορεί να έχουμε δυσάρεστες 

συνέπειες καλό θα ήταν να το ελέγξουμε πριν αποφασίσουμε. 

Μνήμη 

Για λόγους ασφαλείας μπορούμε να επιλέξουμε το Moodle να κάνει αυτόματη δημιουργία αρχείων 

ασφαλείας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι για αυτήν την διαδικασία απαιτείται η χρήση αρκετής μνήμης 

του server. Για αυτό αν η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί πολλά μαθήματα με μεγάλο όγκο υλικού, η 

διαδικασία αυτή πολλές φορές αποτυγχάνει λόγω έλλειψης μνήμης RAM, αυτό συνήθως συμβαίνει τις 

ώρες αιχμής όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Έτσι καλό θα ήταν να αποφεύγουμε την αυτόματη 

διαδικασία δημιουργίας αρχείων ασφαλείας και να το κάνουμε όποτε το θεωρούμε απαραίτητο από 

μόνοι μας. 

6.1.2. Βήμα 2ο –Subdomain ή Υποκατάλογος 
Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε άν θα τοποθετήσουμε το Moodle σε ένα subdomain ή έναν 

υποκατάλογο στο web server όπου έχουμε ανοιχτό λογαριασμό. Ένα subdomain συμπεριφέρεται και 

υφίσταται σαν μία ηλεκτρονική διεύθυνση κάτω απο την κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση και θα 

εμφανίζεται ώς http://www.moodle.mysite.com. Τα πλεονεκτήματα αυτού είναι οτι μπορούμε να 
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τεστάρουμε την Moodle ιστοσελίδα μας πρίν την ανεβάσουμε στην κυρίως ιστοσελίδα και να 

ελέγξουμε καινούρια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ή ενημερώσεις. 

Πιο απλά μπορούμε να τοποθετήσουμε το Moodle μέσα σε έναν υποκατάλογο της ιστοσελίδας μας, 

κάτι που θα μοιάζει με αυτό: http://www.mysite.com/moodle. 

6.1.3. Βήμα 3ο – Κατέβασμα και αποσυμπίεση  
Μπορούμε να κατεβάσουμε το Moodle απο την επίσημη ιστοσελίδα του: http://www.moodle.org/. Αν 

ακολουθήσουμε το link Download Moodle στο αριστερό μενού μπορούμε να επιλέξουμε την έκδοση 

και το είδος του Moodle που θέλουμε να κατεβάσουμε. 

Η καλύτερη επιλόγη πάντα είναι η Latest Stable Build. Για χρήστες Windows η κατάληλη μορφή είναι 

η .zip ενώ για χρήστες Unix η .tgz. 

Να σημειωθεί, ότι παρόλο που η τελευταία σταθερή διαθέσιμη έκδοση του Moodle, κατά την στιγμή 

της συγγραφής αυτής της εργασίας είναι η 2.0.3+, αποφασίστηκε για λόγους αξιοπιστίας και 

συμβατότητας με τα πολλά διαθέσιμα plugins και modules που υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Moodle, να εγκατασταθεί η έκδοση 1.9.12+. 

 

Εικόνα 6.2: Οι διαθέσημες εκδόσεις Moodle για κατέβασμα. 

 

Ο γρήγορος τρόπος – Ανέβασμα και Αποσυμπίεση 

Όταν κατεβάσουμε το Moodle αυτό κατεβαίνει ώς ένα μόνο συμπιεσμένο αρχείο. Αυτό το αρχείο 

περιέχει πολλά άλλα αρχεία και καταλόγους. Με τον γρήγορο τρόπο, εκμεταλευόμαστε αυτό το 

χαρακτηριστικό και ανεβάζουμε στον server το συμπιεσμένο αρχείο, αρκεί όμως ο web server που 

έχουμε επιλέξει, να μας επιτρέπει την αποσυμπίεση του. Αν ναι, τότε απλά ανεβάζουμε το .zip ή .tgz 

αρχείο, το αποσυμπιέζουμε και αυτό αυτόματα δημιουργεί έναν φάκελο moodle που περιέχει τα 

απαραίτητα αρχεία. 

http://www.moodle.org/
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Ο αργός τρόπος – Αποσυμπίεση του .zip/.tgz τοπικά και ανέβασμα των αρχείων 

Αφού κατεβάσουμε το Moodle στον υπολογιστή μας το αποσυμπιέζουμε, με ένα πρόγραμμα 

κατάλληλο για αυτό τον σκοπό, στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας. Τα αρχεία που θα 

δημιουργηθούν τα ανεβάζουμε στον web server με ένα FTP πρόγραμμα. Και τα δύο παραπάνω είδη 

εφαρμογών είναι διαθέσιμα στον παγκόσμιο ιστό. Ο δεύτερος τρόπος είναι περισσότερο χρονοβόρος 

από τον πρώτο αλλά είναι η μοναδική λύση σε περίπτωση που ο web server μας δεν επιτρέπει την 

αποσυμπίεση. 

6.1.4. Βήμα 4ο – Ο κατάλογος δεδομένων του Moodle 
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του Moodle μας ζητείται να προσδιορίσουμε έναν φάκελο στον 

οποίο θα αποθηκεύεται όλο το υλικό των μαθημάτων που ανεβάζουμε. Αυτός είναι ο κατάλογος 

δεδομένων του Moodle. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να τον έχουμε δημιουργήσει πριν ξεκινήσουμε 

την εγκατάσταση. Αυτό είναι καλό να το κάνουμε και για έναν ακόμα λόγο. Επειδή το Moodle 

δημιουργεί αυτόματα αυτόν τον φάκελο μέσα στον κυρίως moodle φάκελο, για λόγους ασφαλείας θα 

ήταν καλύτερο να τον δημιουργήσουμε εμείς κάπου έξω από αυτόν, ώστε να μην είναι προσβάσιμο 

από το διαδίκτυο. 

Εξομοιώνοντας τον προσωπικό μας υπολογιστή σαν έναν απομακρυσμένο web server, ο κεντρικός 

φάκελος moodle θα εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο C:\moodle, και ο κατάλογος δεδομένων 

moodledata θα δημιουργηθεί έξω από αυτόν C:\moodledata. 

Σε περίπτωση που δεν έχουμε δικαιώματα να 

τοποθετήσουμε τον κατάλογο moodledata εκτός των 

εγγράφων του web server, όπως σε συμβαίνει όταν 

είμαστε σε εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων, θα 

πρέπει να περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτόν 

μέσου του αρχείου .htaccess 

(http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/htaccess.html) 

6.1.5. Βήμα 5ο – Δημιουργία της 
βάσης δεδομένων του Moodle 
και του χρήστη 

Tο πρόγραμμα εγκατάστασης έχει προεπιλέξει να 

χρησιμοποιεί το όνομα moodle για την βάση 

δεδομένων και το moodleuser για όνομα χρήστη. Για 

λόγους ασφάλειας πρέπει να αλλάξουμε αυτα τα 

ονόματα με κάποια πιο ασυνήθιστα. Εικόνα 6.3: Επιλογή γλώσσας εγκατάστασης. 

http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/htaccess.html
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Πρέπει να δημιουργήσουμε την βάση δεδομένων του Moodle και τον χρήστη της βάσης, πρίν 

ξεκινήσουμε την διαδικασία εγκατάστασης. 

6.1.6. Βήμα 6ο – Το script εγκατάστασης του Moodle 
Εκτέλεση του install.php 
Το script εγκατάστασης του Moodle μας οδηγεί βήμα-βήμα για να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις 

και να δημιουργήσουμε τους πίνακες της βάσης δεδομένων. 

Όλες οι ρυθμίσεις όπως το όνομα, η τοποθεσία, το όνομα χρήστη και ο κωδικός της βάσης δεδομένων 

καταγράφονται στο αρχείο config.php το οποίο δημιουργείται κατά την εγκατάσταση. 

Οι πίνακες είναι κομμάτια της βάσης δεδομένων που μοιάζουν με μικρότερες βάσεις δεδομένων. Ο 

κάθε πίνακας αποθηκεύει διαφορετικές πληροφορίες για συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα ο 

πίνακας με όνομα User περιέχει όλα τα ονόματα, τους κωδικούς και άλλες πληροφορίες των χρηστών 

της ιστοσελίδας μας. Μία απλή εγκατάσταση του Moodle δημιουργεί πάνω από 200 τέτοιους πίνακες. 

Εκτελούμε το script εγκατάστασης αφού ανοίξουμε έναν web browser και επισκεφτούμε την “αρχική 

σελίδα” της εγκατάστασης του Moodle. Στην περίπτωσή μας είναι η διεύθυνση 

http://www.iqestudies.gr/. Στην περίπτωση εγκατάσταση του Moodle σε προσωπικό υπολογιστή, είναι 

η τοπική διεύθυνση http://localhost. Τότε αυτομάτως εκτελείτε το install.php. 

Παρακάτω βλέπουμε το πρώτο βήμα της εγκατάστασης το οποίο είναι η επιλογή της γλώσσας 

εγκατάστασης. Δηλαδή σε τι γλώσσα θα εμφανίζονται τα βήματα της εγκατάστασης και όχι τι γλώσσα 

θα χρησιμοποιήσουμε στην ιστοσελίδα. 

Έλεγχος των ρυθμίσεων της PHP 

Σε αυτό το βήμα η διαδικασία εγκατάστασης του 

Moodle ελέγχει μερικές από τις παραμέτρους 

της PHP, που είναι εγκατεστημένη στο server 

φιλοξενίας, για να δει αν αυτές είναι συμβατές 

με το Moodle. 

 
 

Εικόνα 6.5: Έλεγχος παραμέτρων PHP. 

Εικόνα 6.4: Καθορίζουμε τους καταλόγους και την 
διεύθυνση του Moodle. 

http://www.iqestudies.gr/
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Καθορισμός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των καταλόγων 
Σε αυτό το σημείο μας ζητείται να καθορίσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα είναι 

προσβάσιμη η ιστοσελίδα μας αλλά και το πού βρίσκονται ο κατάλογος εγκατάστασης του Moodle 

και ο κατάλογος δεδομένων. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι το url το οποίο θα πληκτρολογούμε στον web browser για να 

επισκεφτούμε την ιστοσελίδα. Ο κατάλογος Moodle είναι ήδη συμπληρωμένος μίας και αυτός είναι ο 

κατάλογος όπου έχουμε ανεβάσει το υλικό εγκατάστασης. Τον κατάλογο δεδομένων τον 

δημιουργήσαμε πριν την έναρξη της εγκατάστασης στο βήμα 4. 

 

Καθορισμός ρυθμίσεων της βάσης δεδομένων 

Σε αυτό το σημείο καθορίζουμε την βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το Moodle. 

Host Server είναι ο server στον οποίο φιλοξενείτε η 

βάση δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

βάση δεδομένων βρίσκεται στον ίδιο server όπου 

φιλοξενείτε και το Moodle, έτσι σε αυτό το πεδίο 

γράφουμε localhost εκτός και άν η βάση δεδομένων 

βρίσκεται σε κάποιον άλλον server οπότε γράφουμε 

το url του. 

 

 

 

 

 

Το όνομα της βάσης, τον χρήστη και τον κωδικό θα πρέπει να τα έχουμε δημιουργήσει από πριν όπως 

και έγινε στο βήμα 5. Το table prefix είναι το πρόθεμα που επιθυμούμαι να εμφανίζεται μπροστά από 

το όνομα κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων. 

Δημιουργία πινάκων της βάσης δεδομένων 

Στα επόμενα βήματα το install.php δημιουργεί τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Εδώ δεν χρειάζεται 

να κάνουμε τίποτα πάρα να επιλέγουμε Επόμενο>> ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση. 

Εικόνα 6.6: Ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων του Moodle. 
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Εικόνα 6.7: Δημιουργία πινάκων της βάσης δεδομένων. 

 

Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Moodle μας. Από εδώ μπορούμε να 

ξεκινήσουμε την διαμόρφωσή του. Μπορούμε να πειράξουμε τις ρυθμίσεις, να διαμορφώσουμε την 

αρχική σελίδα, να δημιουργήσουμε λογαριασμούς χρηστών και να φτιάξουμε μαθήματα. 

 

6.1.7. Βήμα 7ο – Εγκατάσταση της υπηρεσίας Cron 
Εισαγωγή στο cron 

Μερικά από τα modules του Moodle απαιτούν συνεχόμενους ελέγχους για να πραγματοποιούν αυτά 

που πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα, το Moodle χρειάζεται να ελέγχει τις ομάδες συζητήσεων ώστε 

να μπορεί να στέλνει e-mail αντίγραφα των δημοσιεύσεων στους χρήστες που έχουν εγγραφεί. Το 

script που κάνει όλα αυτά βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο του διαχειριστή, και ονομάζεται 

“cron.php”. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να τρέξει μόνο του, γι’ αυτό χρειάζεται να ορίσετε ένα 

μηχανισμό όπου αυτό το script μπορεί να τρέχει συχνά (π.χ. κάθε πέντε λεπτά). Αυτό παρέχει ένα 

"heartbeat" έτσι ώστε το script να μπορεί να εκτελεί λειτουργίες σε περιόδους που ορίζονται από το 

κάθε module. 

Σημειώστε ότι η μηχανή που θα εκτελεί το cron δεν χρειάζεται να είναι η ίδια μηχανή που τρέχει το 

Moodle. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα περιορισμένο μια περιορισμένη υπηρεσία φιλοξενίας 

ιστοσελίδων η οποία δεν έχει το cron, τότε ίσως να επιλέξετε να τρέψετε το cron σε ένα άλλο server ή 

στον υπολογιστή στο σπίτι σας. Αυτό που χρειάζεται είναι το αρχείο “cron.php” να καλείται κάθε 

πέντε λεπτά περίπου. Πρώτα, ελέγξτε ότι το script δουλεύει τρέχοντας το απευθείας από τον 

φυλλομετρητή σας: π.χ http://localhost/admin/cron.php 

Τώρα, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα τρέχει το script αυτόματα και με μια 

συγκεκριμένη συχνότητα. 

http://localhost/admin/cron.php
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Αυτόματος καθορισμός για να τρέχει το script κάθε πέντε λεπτά 

Ο απλούστερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το πακέτο “moodle-cron-for-windows.zip” το οποίο 

κάνει όλη αυτή την διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Μπορείτε επίσης να πειραματιστείτε 

χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο (built-in) χαρακτηριστικό των Windows για προγραμματισμένες 

εργασίες.  

Σε πρώτη φάση αποσυμπιέζουμε το αρχείο .zip μέσα σε έναν φάκελο της προτίμησης μας ο οποίος 

συνιστάται να βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους του περιβάλλοντος Moodle. Στη συνέχεια 

εκτελούμε το αρχείο “install.bat” και ορίζουμε το χρόνο στον οποίο θα εκτελείτε το cron (Εικόνα 6.8). 

Συνιστάται χρόνος έως 10 λεπτά. Τέλος ορίζουμε την διεύθυνση όπου υπάρχει το “cron.php” (Εικόνα 

6.9 - π.χ. http://localhost/admin/cron.php). 

Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε τον χρόνο της εκτέλεσης του cron μπορούμε να το κάνουμε 

  

Εικόνα 6.8: Χρόνος εκτέλεσης του cron Εικόνα 6.9: Διεύθυνση του cron.php 

εύκολα, τρέχοντας το αρχείο “uninstall.bat” για να από-εγκαταστήσουμε το cron (επιλέγοντας το 

service “Moodle Cron”) και στη συνέχεια ξανά το “install.bat” [24]. 

Σε περίπτωση που η πλατφόρμα είναι στημένη σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, υπάρχει 

ανάλογα με το Control panel που διαθέτει λειτουργίες χρονοπρογραμματισμού. Συμβουλευτείτε το 

εγχειρίδιο χρήσης της κάθε εταιρείας. 

 

http://localhost/admin/cron.php
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7. Ανάπτυξη Πρότυπου Ηλεκτρονικού Μαθήματος στο Moodle 
Έχοντας εισέλθει ως Διαχειριστής μπορούμε να διαμορφώσουμε το 

περιβάλλον του Moodle και αυτό γίνεται κυρίως μέσα από το μενού 

“Διαχείριση του Ιστοχώρου” που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της 

κεντρικής σελίδας. 

 

 

 

 

 

 

7.1. Εμφάνιση και Διαμόρφωση Αρχικής Σελίδας 
7.1.1. Επιλογή θέματος 

Το Moodle μπορεί να τροποποιηθεί εμφανισιακά έτσι ώστε να ταιριάζει στο δικό μας στυλ 

διδασκαλίας και στον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε τους μαθητές. Διαλέγοντας τα δικά μας 

λογότυπα, χρώματα, γραμματοσειρές και μηνύματα, κάνουμε την ηλεκτρονική μας τάξη ξεχωριστή 

και δελεαστική σε νέους χρήστες. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα θέματα (themes) για να αλλάξουμε την εμφάνιση του Moodle. 

Στο Moodle, το θέμα καθορίζει το χρώμα και τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα. 

Μπορούμε να θέσουμε διαφορετικά θέματα για την ιστοσελίδα, για κάθε μάθημα ή κατηγορία. 

Επίσης, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το δικό τους θέμα.  

Μπορούμε να διαλέξουμε, πηγαίνοντας, Διαχειριστής του Ιστοχώρου  Εμφάνιση  Θέματα  

Επιλογή θέματος. Οι επιλογές που έχουμε εκεί είναι τα βασικά θέματα που έρχονται με την αρχική 

εγκατάσταση του Moodle. Στον server μας, αυτά τα αρχεία υπάρχουν στον φάκελο /theme.  

Φυσικά, στο επίσημο φόρουμ του Moodle και συγκεκριμένα στη σελίδα 

http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552, υπάρχουν πάνω από 200 δωρεάν θέματα για να 

διαλέξουμε ένα σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και προτιμήσεις.  

Για τους σκοπούς της ανάπτυξης του δοκιμαστικού μαθήματος επίδειξης των δυνατοτήτων του 

Moodle, επιλέχθηκε από την παραπάνω σελίδα το θέμα με τίτλο Light Blue NoHover, το οποίο 

απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον της έκδοσης 1.9.Χ εγκατεστημένη Εικόνα 7.2. 

 

Εικόνα 7.1: Μενού Διαχειριστή 

http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552
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Εικόνα 7.2: Το θέμα Light Blue Hover 

 

Το θέμα Light Blue NoHover, χρησιμοποιεί λεπτές χρωματικές διαβαθμίσεις και επισημάνσεις. 

Επίσης, έχει ευέλικτο πλάτος σελίδας και υποσέλιδο με σταθερό μενού πλοήγησης. Τα χρώματα του 

μπορούν πολύ εύκολα να τροποποιηθούν ενώ έχει δοκιμασθεί ότι δουλεύει και με όλους τους 

γνωστούς φυλλομετρητές. 

Μορφοποιώντας ακόμη περισσότερο την εμφάνιση 

της πλατφόρμας Moodle, δημιουργήθηκε στο 

Adobe Photoshop κατάλληλο γραφικό εικονίδιο 

(Εικόνα 7.3) που δίνει καλύτερη εντύπωση και 

επαγγελματισμό στους μαθητές και ενδεχόμενους 

επισκέπτες της πλατφόρμας μας.  

7.1.2. Ρυθμίσεις Αρχικής Σελίδας 
Μετά την επιλογή και μορφοποίηση της εμφάνισης για την πλατφόρμα του Moodle μας, συνεχίσουμε 

με τη διαμόρφωση της αρχικής σελίδας.  

Η αρχική σελίδα τις ιστοσελίδας μας είναι αυτή που καλωσορίζει τους μαθητές και τους επισκέπτες. 

Το Moodle ‘αντιμετωπίζει’ την αρχική σελίδα σαν ένα ειδικό μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 

κάνουμε οτιδήποτε σε αυτήν όπως και σε ένα κανονικό μάθημα, συν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις. 

H σελίδα ρυθμίσεων της αρχικής σελίδας βρίσκεται στο μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου  Αρχική 

σελίδα  Ρυθμίσεις Πρώτης Σελίδας, (Εικόνα 7.4 και β). 

Εικόνα 7.3: Προσωποποιημένο γραφικό για το Moodle 
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• Πλήρες όνομα δικτυακού τόπου 

Το πλήρες όνομα σελίδας εμφανίζεται στην κορυφή της αρχικής σελίδας, στην γραμμή τίτλου του 

browser και στα tabs όταν χρησιμοποιούμαι τέτοιου είδους browser. Στην περίπτωση μας είναι το: 

IQ Studies - ΕΥΦΥΪΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ. 

• Σύντομο όνομα του δικτυακού τόπου 

Όταν ένας χρήστης μπαίνει στην ιστοσελίδα μας, εμφανίζεται μια γραμμή πλοήγησης στην κορυφή 

κάθε σελίδας, η οποία του δείχνει πού βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα. Το πρώτο κομμάτι αυτής 

της γραμμής θα είναι το σύντομο όνομα της σελίδας μας, το IQ Studies. 

• Περιγραφή της αρχικής σελίδας 

Η περιγραφή εμφανίζεται στην αριστερή ή στην δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας. Μπορούμε να 

την χρησιμοποιήσουμε για να καθοδηγήσουμε του μαθητές και τους νέους χρήστες για το πώς να 

αρχίσουν την χρήση της ιστοσελίδας ή για να γράψουμε το θέμα που αυτή διαπραγματεύεται. 

 

 

Εικόνα 7.4: Ρυθμίσεις Πρώτης Σελίδας 
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• Αντικείμενα αρχικής σελίδας 

Δύο ρυθμίσεις καθορίζουν αν η κεντρική στήλη της αρχικής σελίδα θα δείχνει ειδήσεις, μία λίστα 

μαθημάτων, ή μία λίστα κατηγοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι η Αρχική σελίδα (Front page) και τα 

Αντικείμενα της Αρχικής Σελίδας όταν είναι συνδεδεμένοι (Front page items when logged in) 

(Εικόνα 7.4): 

o Η ρύθμιση Αρχική σελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες που δεν έχουν συνδεθεί. Για αυτό το 

λόγο επιλέγουμε να εμφανίζεται μια λίστα μαθημάτων, και όχι οι ειδήσεις της ιστοσελίδας 

που δεν έχουν ενδιαφέρον για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες. 

o Αντίθετα, στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι καλό θα ήταν να παρουσιάσουμε μία 

σειρά ειδήσεων με τα πρόσφατα γεγονότα του δικτυακού τόπου ή/και μία λίστα 

μαθημάτων. 

• Αντικείμενα νέων προς προβολή Μαθήματα ανά σελίδα 

Με τις δύο αυτές επιλογές (Εικόνα 7.5) διαλέγουμε τον αριθμό των αντικειμένων που θέλουμε 

να εμφανίζεται σε κάθε κατηγορία. Εάν η ιστοσελίδα μας απευθύνετε σε χρήστες που είναι 

συχνοί επισκέπτες όπως οι μαθητές ή οι καθηγητές, καλό θα ήταν να τους παρέχουμε μία λίστα 

με τα τελευταία νέα του δικτυακού τόπου αλλά και μία λίστα μαθημάτων. 

 

Εικόνα 7.5: Ρυθμίσεις Πρώτης Σελίδας 
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Βέβαια για να είναι πιο ευανάγνωστη και λιγότερο φορτωμένη η αρχική σελίδα, πρέπει να 

επιλέξουμε μικρό πλήθος αντικειμένων προς εμφάνιση ώστε τα πιο σημαντικά στοιχεία α 

κρατηθούν στο πάνω μέρος της σελίδας. Πατώντας στο εικονίδιο  που βρίσκεται δίπλα από 

κάθε μάθημα, μπορούμε να δούμε μία σύντομη περιγραφή του μαθήματος. Εάν θέλουμε επίσης να 

προτρέψουμε τους χρήστες να δουν την περιγραφή, καλό θα ήταν να τοποθετήσουμε μία ετικέτα 

που να λέει για παράδειγμα “Για μια σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος πατήστε στο  

δίπλα από αυτό”. 

• Εισαγωγή ενότητα θέματος  

Καθώς η περιγραφή της αρχικής σελίδας εμφανίζεται στην αριστερή ή στην δεξιά στήλη της 

αρχικής σελίδας, ενεργοποιώντας την επιλογή Συμπεριλάβετε μια ενότητα θέματος,  θα 

εμφανιστεί μια ενότητα θέματος στο πάνω μέρος της κεντρικής στήλης. 

Εκεί μπορούμε να γράψουμε μία σύντομη περιγραφή της ιστοσελίδας μας ή ένα καλωσόρισμα. 

Στη δική μας περίπτωση χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον τρόπο μίας και το σημείο αυτό είναι πιο 

εμφανές, σύμφωνα με το θέμα που χρησιμοποιούμε, Εικόνα 7.6. 

 

Εικόνα 7.6: Εισαγωγή ενότητα θέματος 

Συνοψίζοντας, στην Εικόνα 7.7, μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα της μορφοποίηση και 

παραμετροποίησης της εμφάνισης της αρχικής μας σελίδας. 

 

7.1.1. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
Το Moodle επιτρέπει στον διαχειριστή να κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας των μαθημάτων αυτόματα. 

Καθώς και η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας είναι στην ουσία ένα μάθημα, μπορεί να αντιγραφεί 

και αυτή. Τα αντίγραφα ασφαλείας χρησιμεύουν στο να επαναφέρουμε τα μαθήματα σε περίπτωση 

αστοχίας του συστήματος ή ανθρώπινου λάθους. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 

αντιγραμμένα μαθήματα ως καινούρια σε μία άλλη ιστοσελίδα, Εικόνα 7.8 
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Εικόνα 7.7: Αρχική Σελίδα της πλατφόρμας IQ Studies 

 

 

Εικόνα 7.8: Αντίγραφο Ασφαλείας της Αρχικής Σελίδας 

Το όνομα κάθε αντιγράφου ασφαλείας που δημιουργείται, μέσα από μια σειρά βημάτων, αποτελείται 

από το όνομα του μαθήματος και την ημερομηνία/ώρα της δημιουργίας του. Κάθε τέτοιο αρχείο είναι 

της μορφής .zip και περιέχει ένα αρχείο .xml. Το .xml αρχείο περιέχει όλες τις πληροφορίες του 
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μαθήματος όπως τις ομάδες συζήτησης, τις εργασίες, τα κουίζ και 

άλλα. Επίσης, περιέχει τα γραφικά και τα ανεβασμένα αρχεία σε 

αυτό. 

7.2. Χρήστες 
Εδώ μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που 

αφορούν τον χρήστη είτε φοιτητής είτε καθηγητής, όπως 

εγγραφές, διαγραφές και γενικά επεξεργασία του προφίλ του κάθε 

χρήστη. 

7.2.1. Πιστοποίηση 
Με την πιστοποίηση επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο το 

σύστημα θα πιστοποιεί τον κάθε νέο χρήστη. Υπάρχουν πολλές 

επιλογές όπως η πιστοποίηση από βάση δεδομένων, πιστοποίηση με e-mail, χωρίς πιστοποίηση (ο 

καθένας μπορεί να γραφτεί στο σύστημα) και τέλος πιστοποίηση από τον διαχειριστή που είναι και η 

προτιμώμενη επιλογή. Μπορούμε να βάλουμε οδηγίες στο χρήστη για το πώς θα γίνει αυτή η 

πιστοποίηση και επίσης να κλειδώσουμε κάποιες επιλογές που θέλουμε να είναι καθιερωμένες (π.χ 

χώρα, γλώσσα, τμήμα). 

7.2.2. Επεξεργασία των λογαριασμών των χρηστών 
Εδώ μπορούμε να αναζητήσουμε έναν χρήστη και να επεξεργαστούμε το προφίλ του. Επίσης 

μπορούμε να διαγράψουμε κάποιον χρήστη όπως και να προσθέσουμε κάποιον χρήστη.  

7.2.3. Προσθήκη νέου χρήστη 
Με αυτή την επιλογή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό χρήστη χειροκίνητα. Αυτό 

γίνεται ως εξής: Αρχικά πρέπει να κάνουμε προσθήκη των καθηγητών. Αυτό γίνεται εύκολα 

επιλέγοντας από το μενού του Διαχειριστή Χρήστες  Λογαριασμοί Χρηστών  Προσθήκη νέου 

χρήστη. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης δεν έχει ακόμα την ιδιότητα του καθηγητή, αυτό θα γίνει 

αργότερα όταν κάνουμε προσθήκη μαθήματος. 

7.3. Επεξεργασία Περιβάλλοντος 
Πατώντας το κουμπί “Ενεργοποίηση 

Επεξεργασίας” που βρίσκεται πάνω δεξιά στην 

κεντρική σελίδα του διαχειριστή μας δίνεται η 

δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα blocks 

πληροφοριών. Εκτός του άλλον, στη δεξιά κάτω 

πλευρά μας βγάζει ένα μενού λίστας με τίτλο 

“Blocks” στο το οποίο μπορούμε να 

Εικόνα 7.9: Μενού διαχείρισης χρηστών 

Εικόνα 7.10: Ενεργοποίηση επεξεργασίας περιβάλλοντος 
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προσθέσουμε νέα blocks, το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Εφόσον τελειώσουμε την 

επεξεργασία μας πατάμε το κουμπί “Απενεργοποίηση Επεξεργασίας” που έχει πλέον αντικαταστήσει 

το αρχικό. 

7.4. Νέα δικτυακού τόπου 
Το κύριο μενού έχει σαν προεπιλογή τα “Νέα του δικτυακού τόπου” εκεί όπου το σύστημα μας δείχνει 

όπως και το αναφέρει Νέα και Ανακοινώσεις. Σαν διαχειριστές έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 

προσθήκη νέου θέματος όπως και να το διαγράψουμε. Φυσικά μπορούμε να συμμετάσχουμε στις 

συζητήσεις και να απαντήσουμε σε διάφορα θέματα όπως κάθε χρήστης. Επιλέγοντας θα μας ανοίξει 

η σελίδα της Εικόνα 7.11. 

 

Εικόνα 7.11: Νέα δικτυακού τόπου 

Μπορούμε να κάνουμε εύκολα προσθήκη νέου θέματος επιλέγοντας το κουμπί “Προσθήκη νέου 

θέματος” καθώς και να απαντήσουμε σε υπάρχοντα θέματα, απλά επιλέγοντας το θέμα που θέλουμε 

κάτω από την στήλη “Συζήτηση”. Μας παρέχονται πληροφορίες για το ποιος ξεκίνησε το 

συγκεκριμένο θέμα, την ημερομηνία και ώρα καθώς και τον αριθμό των απαντήσεων που τυχόν έχουν 

γίνει.  

7.5. Δημιουργία Κατηγοριών και Μαθημάτων 
7.5.1. Δημιουργία κατηγορίας 

Οι κατηγορίες ή αλλιώς τμήματα είναι ένας “δικτυακός” τρόπος να οργανώσουμε τα μαθήματα μας. 

Μπορούμε επιπλέον να δημιουργήσουμε υποκατηγορίες. Έτσι οργανώνουμε τα ηλεκτρονικά μαθήματα 

ακριβώς όπως θα κάναμε με τα βιβλία, τις σημειώσεις και όλη την ύλη των μαθημάτων μας. 

Για να δημιουργήσουμε μια κατηγορία, επιλέγουμε Διαχειριστής του Ιστοχώρου  Μαθήματα  

Προσθήκη/τροποποίηση μαθημάτων. Σε αυτή την σελίδα μπορούμε να δούμε την λίστα των κατηγοριών 

που έχουμε δημιουργήσει. Εξ’ αρχής το Moodle δημιουργεί την κατηγορία ‘Διάφορα’ (Miscellaneous) η 

οποία δεν περιέχει κανένα μάθημα. Στην Εικόνα 7.12, μπορούμε να δούμε τη λίστα με κατηγορίες και 

υποκατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει για την πλατφόρμα Moodle της IQ Studies. 

Πατώντας το κουμπί Προσθήκη κατηγορίας μπορούμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κατηγορίας 

που θέλουμε να δημιουργήσουμε.(Εικόνα 7.12) 
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• Γονικός καταλογος (Parent category) 

Αν διαλέξουμε “Ανώτερο επίπεδο” σημαίνει ότι η κατηγορία που θα δημιουργήσουμε δεν είναι 

υποκατάλογος. Αντιθέτως εάν επιλέξουμε από το μενού μια κατηγορία που είναι ήδη 

δημιουργημένη τότε η νέα κατηγορία θα είναι υποκατάλογος του ανωτέρου. 

• Όνομα τμήματος κατηγορίας (Category name). 

Εδώ δηλώνουμε το όνομα της νέας κατηγορίας. 

 
Εικόνα 7.12: Λίστα κατηγοριών της πλατφόρμας IQ Studies 

 

 

Εικόνα 7.13: Ρυθμίσεις Κατηγορίας 
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7.5.2. Δημιουργία μαθήματος 

Αν επιλέξουμε Προσθήκη νέου μαθήματος θα εμφανιστεί η σελίδα επιλογής των ρυθμίσεων του 

μαθήματος. 

 

Εικόνα 7.14: Ρυθμίσεις μαθήματος 

Όταν δημιουργούμε ένα μάθημα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια πεδία. Πολλά από αυτά τα εξηγεί 

το ίδιο το όνομά τους. Αν όχι, πατώντας το εικονίδιο με το ερωτηματικό  μπορούμε να δούμε την 

βοήθεια που προσφέρει το Moodle. Μερικά πεδία όπως η Μορφή και η Μορφή ομάδων επηρεάζουν 

άμεσα τη αλληλεπίδραση του χρήστη με την ιστοσελίδα. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να 

γυρίσουμε σε αυτήν την σελίδα και να αλλάξουμε αυτές τις ρυθμίσεις. 

Κατηγορία (category) 

Στο πεδίο αυτό διαλέγουμε την κατηγορία στην οποία θέλουμε να τοποθετήσουμε το μάθημα. Αν 

έχουμε φτάσει στην δημιουργία μαθήματος επιλέγοντας μια κατηγορία, τότε αυτή θα είναι ήδη 

επιλεγμένη στο πεδίο. Μπορούμε επίσης να δούμε μία λίστα των κατηγοριών που υπάρχουν και να τις 

αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή. Στη λίστα φαίνονται οι φανερές αλλά και οι κρυφές κατηγορίες. 

Οι κρυφές κατηγορίες μας βοηθάνε στην διαδικασία αναδιοργάνωσης. Για παράδειγμα όταν θέλουμε 

να δημιουργήσουμε νέες κατηγορίες ή να μεταφέρουμε ένα ή περισσότερα μαθήματα από μια 

κατηγορία σε μια άλλη, αυτό ίσως προκαλέσει σύγχυση σε κάποιον χρήστη που θα είναι συνδεδεμένος 

εκείνη την στιγμή. Για αυτό τον λόγο μπορούμε να θέσουμε τη νέα κατηγορία “κρυφή” και να 
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τοποθετήσουμε εκεί τα μαθήματα. Αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρις ότου κάνουμε την κατηγορία 

“φανερή”. 

Πλήρες όνομα και Σύντομο όνομα 

Το πλήρες όνομα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας του μαθήματος αλλά και στη λίστα 

μαθημάτων. Το σύντομο όνομα εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας 

μας. Για την περίπτωση μας, Μάθημα Επίδειξης είναι το πλήρες όνομα ενώ demo είναι το σύντομο 

όνομα. 

Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο πλήρες όνομα του μαθήματος καθώς αυτό εμφανίζεται 

στον τίτλο και στα metadata της ιστοσελίδας, κάτι στο οποίο οι μηχανές αναζήτησης στηρίζονται για 

την κατάταξη των αποτελεσμάτων τους. 

 

Περίληψη 

Η περίληψη εμφανίζεται δίπλα από το όνομα του μαθήματος. Εάν έχουμε επιλέξει να αφήνουμε τους 

χρήστες να βλέπουν την ιστοσελίδα μας χωρίς να συνδεθούν τότε θα μπορούν όλοι να δουν την 

περίληψη του μαθήματος. Για αυτόν τον λόγο η περίληψη πρέπει να είναι μια σύντομη περιγραφή του 

μαθήματος, να δίνει χρήσιμες πληροφορίες και να λειτουργεί ως ένα μέσω διαφήμισης του μαθήματος 

ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποφασίσουν αν θα παρακολουθήσουν το μάθημα ή όχι. 

Μορφή 

Μπορούμε να επιλέξουμε έξι διαφορετικές μορφές για ένα μάθημα, αλλά για τους σκοπούς αυτής της 

εργασίας θα αναλύσουμε τις τρείς πιο διαδεδομένες μορφές που είναι οι εξής: 

• Μορφή Θεμάτων 

Η μορφή θεμάτων είναι η πιο απλή μορφή για να χρησιμοποιήσουμε σε ένα μάθημα. Καθώς 

παρουσιάζει κάθε μέρος του μαθήματος ως ένα αριθμημένο θέμα, ενθαρρύνει τους μαθητές να 

προχωρήσουν μέσα στο μάθημα με μία σειρά. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναγκάζει τον χρήστη σε αυτήν 

την σειρά αλλά είναι ελεύθερος να μεταφερθεί μπρός και πίσω μέσα στο μάθημα. 

• Εβδομαδιαία μορφή 

Η Εβδομαδιαία μορφή σε εμφάνιση είναι σχεδόν ίδια με την μορφή θεμάτων, εκτός του ότι 

εμφανίζει ημερομηνίες αντί για θέματα. Οι εβδομάδες δεν διαχειρίζονται αυτόματα από το Moodle 

σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία αλλά θα πρέπει ο διαχειριστής ή ο καθηγητής να 

ενεργοποιεί την κάθε εβδομάδα την χρονική περίοδο που επιθυμεί. Εναλλακτικά μπορούμε να 
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αφήσουμε τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εβδομάδες ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία. 

• Κοινωνική μορφή  

Η Κοινωνική μορφή μετατρέπει ολόκληρο το μάθημα σε μία ομάδα συζητήσεων (φόρουμ). Τα 

θέματα συζητήσεων εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα του μαθήματος. Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα καινούριο θέμα πατώντας στο Προσθήκη νέου θέματος συζήτησης ή να 

απαντήσουμε απλά σε ένα ήδη υπάρχον θέμα πατώντας στο Συζήτησε αυτό το θέμα. 

 

Αριθμός εβδομάδων/θεμάτων  

Μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των εβδομάδων και των θεμάτων οποιαδήποτε στιγμή. 

Αυξάνοντας τον αριθμό, θα εμφανιστούν νέες κενές εβδομάδες ή νέα κενά θέματα αντίστοιχα. Αν 

μειώσουμε τον αριθμό τότε θα εξαφανιστούν οι ανάλογες βδομάδες ή θέματα. 

Ημερομηνία έναρξης  

Αυτό το πεδίο επηρεάζει μόνο τα μαθήματα σε Εβδομαδιαία μορφή και θέτει την ημερομηνία από την 

οποία θα ξεκινάνε οι εβδομάδες. Δεν έχει να κάνει με το πότε θα γίνει διαθέσιμο το μάθημα στους 

μαθητές. Επίσης από αυτήν την ημερομηνία αρχίζει η καταγραφή των ενεργειών μέσα στο μάθημα. 

Περιοχές που έχετε αποκρύψει  

Κάθε εβδομάδα ή θέμα είναι μια περιοχή. Μπορούμε να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε οποιαδήποτε 

περιοχή κατά βούληση, εκτός από το “Θέμα 0”, το οποίο εμφανίζεται πάντοτε. Για να αποκρύψουμε ή 

να εμφανίσουμε μια περιοχή, πατάμε Επεξεργασία (Turn editing on) και επιλέγουμε στο κλειστό ή 

ανοιχτό μάτι που εμφανίζεται δίπλα από την περιοχή. 

Αν επιλέξουμε “Οι περιοχές που έχετε αποκρύψει να προβάλλονται σε συμπτυγμένη μορφή” στην 

ρύθμιση Περιοχές που έχετε αποκρύψει τότε εμφανίζονται μόνο οι τίτλοι ή οι ημερομηνίες των 

περιοχών που αποκρύψαμε. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν ότι υπάρχουν αυτές οι περιοχές του 

μαθήματος αλλά δεν θα έχουν πρόσβαση. Εάν τώρα επιλέξουμε “Οι περιοχές που έχετε αποκρύψει δεν 

θα προβάλλονται καθόλου” τότε οι κρυμμένες περιοχές δεν θα εμφανίζονται καθόλου στους μαθητές. 

Οι δημιουργοί και οι καθηγητές του μαθήματος μπορούν ακόμα να δουν αυτές τις περιοχές και να 

έχουν πρόσβαση στις πηγές πληροφορίας και στις δραστηριότητες τους. 

Επιλέγοντας την πλήρη απόκρυψη των περιοχών, δημιουργούνται μερικά επιπλέον πλεονεκτήματα. 

Για παράδειγμα, μπορούμε να κρατήσουμε κρυφή μια περιοχή στην οποία δουλεύουμε ακόμα και να 

την εμφανίσουμε όταν είναι έτοιμη. Επίσης εάν θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε μία περιοχή, 
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μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο της, να το επεξεργαστούμε, και τέλος να το 

εμφανίσουμε ενώ ταυτόχρονα αποκρύψουμε το πρωτότυπο. 

Μπορούμε να μεταφέρουμε πηγές πληροφοριών μεταξύ των περιοχών. Αυτό κάνει τις κρυμμένες 

περιοχές ένα βολικό μέρος στο οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Εάν για παράδειγμα βρούμε μια ιστοσελίδα την οποία δεν είμαστε 

σίγουροι ότι θέλουμε να την εμφανίσουμε ακόμα στους μαθητές, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν 

σύνδεσμο τις ιστοσελίδας μέσα σε μια κρυμμένη περιοχή και όταν επιθυμούμε, να την μεταφέρουμε 

απλά στη περιοχή που δουλεύουμε. 

 

Εικόνα 7.15: Ρυθμίσεις μαθήματος (συνέχεια) 

Αντικείμενα νέων προς προβολή  

Μια ειδική ομάδα συζητήσεων που ονομάζεται “Ομάδα συζητήσεων ειδήσεων” εμφανίζεται στην 

Εβδομαδιαία και τη Θεματική μορφή των μαθημάτων. Είναι ένα καλό μέρος για ανάρτηση 

σημειώσεων, προκειμένου να μπορούν να τις δουν όλοι οι μαθητές, (Όλοι οι μαθητές είναι μέλη σε 

αυτή την ομάδα συζητήσεων και λαμβάνουν όλες τις ανακοινώσεις με email). 
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Αυτή η ρύθμιση καθορίζει πόσα πρόσφατα αντικείμενα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του 

μαθήματος, στην περιοχή νέων στην κάτω δεξιά πλευρά. Εάν ρυθμιστεί στο “0” τότε η περιοχή νέων 

δεν εμφανίζεται καθόλου. 

Προβολή βαθμών και Προβολή αναφορών δραστηριότητας  

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το εάν οι μαθητές θα μπορούν να δουν ή όχι τους βαθμούς και τις 

δραστηριότητες των άλλων μαθητών. Όποια τιμή και να πάρει αυτή η ρύθμιση, οι καθηγητές και ο 

δημιουργός του μαθήματος θα μπορούν πάντα να βλέπουν τους βαθμούς και τις αναφορές 

δραστηριοτήτων. 

Μέγιστο μέγεθος αρχείου  

Εδώ προσδιορίζουμε το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να ανεβάσει στο συγκεκριμένο μάθημα 

ένας μαθητής. Υπάρχει μια ίδια ρύθμιση για ολόκληρη την ιστοσελίδα, που βρίσκεται στις ρυθμίσεις 

του διαχειριστή. Η μικρότερη τιμή από τις δύο έχει προβάδισμα σε αυτό το μάθημα. 

Είναι αυτό ένα meta-μάθημα;  

Ένα meta μάθημα είναι ένα γονικό μάθημα το οποίο περιλαμβάνει θυγατρικά μαθήματα (child 

courses) και μοιράζεται τις εγγραφές τους. Εάν για παράδειγμα διδάσκονται τρία ειδικά και 

διαφορετικά μαθήματα γύρω από ένα θέμα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο στον 

οποίο θα συμμετείχαν και θα αντάλλαζαν πληροφορίες οι μαθητές και των τριών μαθημάτων. 

Αυτός ο χώρος θα είναι ένα τέταρτο μάθημα οποιασδήποτε μορφής (κοινωνική, θεματική, 

εβδομαδιαία) το οποίο θα ρυθμίσουμε ως meta μάθημα και θα προσδιορίσουμε τα άλλα τρία ως 

θυγατρικά μαθήματα. Όποτε ένας χρήστης εγγράφεται σε ένα από τα θυγατρικά μαθήματα, αυτομάτως 

εγγράφεται και στο γονικό – meta μάθημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγγράφεται και στα υπόλοιπα 

θυγατρικά μαθήματα. Αυτό βοηθάει σε περιπτώσεις που χρεώνουμε την εγγραφή σε κάποιο μάθημα 

ξεχωριστά. Από την άλλη όμως, εάν θέλουμε να έχουμε ένα αντίτιμο και για τα τρία μαθήματα μαζί, 

μπορούμε να εγγράψουμε τους μαθητές στο meta μάθημα που αυτομάτως εγγράφονται στα θυγατρικά 

του.  

Αφού ορίσουμε ένα μάθημα ως meta μάθημα, εμφανίζεται ένας σύνδεσμος Child courses στο μενού 

Διαχείριση  στη κεντρική σελίδα του meta μαθήματος. Αφού ακολουθήσουμε τον σύνδεσμο, 

οδηγούμαστε σε ένα μενού όπου ορίζουμε ποιά μαθήματα θέλουμε να είναι τα θυγατρικά. 

Τρόπος εγγραφής  

Αυτή η ρύθμιση μας επιτρέπει να ορίσουμε τον προκαθορισμένο τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι 

εγγραφές στο μάθημα. 
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Αρχική κατηγορία χρηστών 

Όταν κάποιος εγγράφεται στο μάθημα, αυτή η ρύθμιση ορίζει ποιόν ρόλο θα πάρει μέσα στο μάθημα. 

Αυτός ο ρόλος μπορεί να αλλαχτεί οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του. 

Μάθημα ελεύθερο για εγγραφή 

Εάν χρησιμοποιούμαι τον αλληλεπιδραστικό τρόπο εγγραφής, η επιλογή “Ναι” επιτρέπει στους 

μαθητές να εγγραφούν, το “Όχι” εμφανίζει το μήνυμα “Αυτό το μάθημα δεν είναι εγγράψιμο αυτή την 

στιγμή”. 

Διάρκεια εγγραφών 

Στο πεδίο αυτό ορίζουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι εγγεγραμμένος ένας χρήστης στο 

μάθημα. Μετά το πέρας του χρόνου, ο χρήστης ξεγράφεται αυτομάτως. 

Αν επιλέξουμε “Χωρίς περιορισμό” τότε θα πρέπει χειροκίνητα να ξεγράψουμε τους χρήστες. Θα 

πρέπει να προσέξουμε όμως ότι αν αφήσουμε εγγεγραμμένους όλους τους μαθητές, αυτοί θα μπορούν 

να διαβάζουν οποιαδήποτε ανακοίνωση κάνουμε στο μάθημα ακόμα και αν δεν το παρακολουθούν 

πια. 

Ενημέρωση για την λήξη των εγγραφών 

Σε αυτή την ρύθμιση, το Ναι καθορίζει εάν θα αποστέλλεται στον καθηγητή του μαθήματος ένα 

μήνυμα, το οποίο θα τον ειδοποιεί ότι η εγγραφή ενός μαθητή λήγει. Το Ενημέρωση των φοιτητών 

(ναι ή όχι) καθορίζει εάν θα ενημερώνονται και οι μαθητές. Το Όριο καθορίζει πόσο νωρίτερα της 

λήξης θέλουμε να γίνεται αυτή η ενημέρωση. 

Ομάδες 

Η Μορφή ομάδων εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του μαθήματος. Κάθε μάθημα μπορεί να έχει 

καμία ή πολλές ομάδες. Εάν έχουμε επιλέξει “Καθόλου ομάδες” τότε όλοι οι μαθητές του μαθήματος 

θεωρείται ότι ανήκουν σε μία μεγάλη ομάδα. Εάν επιλέξουμε “Διαχωρισμός ομάδων” τότε όλοι οι 

μαθητές της ίδιας ομάδας θα μπορούν να δουν τις εργασίες μεταξύ τους. Παρόλα αυτά οι μαθητές 

διαφορετικών ομάδων, αν και ανήκουν στο ίδιο μάθημα, δεν έχουν την δυνατότητα να δουν τις 

εργασίες μιας άλλης ομάδας. Εάν τώρα θέσουμε το “Ορατές ομάδες”, οι μαθητές παραμένουν 

χωρισμένοι σε ομάδες, όμως οι εργασίες μίας ομάδας είναι διαθέσιμες στους μαθητές όλων των 

ομάδων του μαθήματος. 

Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την ρύθμιση για ξεχωριστές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορεί 

να έχουμε ορίσει το μάθημα μας με “Διαχωρισμός ομάδων” και κάποια στιγμή να θελήσουμε όλοι οι 
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μαθητές όλων των ομάδων, να μπορούν να δουν τις μεταξύ τους δουλειές σχετικά με μία εργασία. 

Τότε, εάν θέσουμε την εργασία σε “Ορατές ομάδες”, αυτή η ρύθμιση υπερισχύει αυτής του 

μαθήματος. 

 

• Ξεχωριστές ομάδες σε ένα μάθημα 

Με το να χρησιμοποιούμε το “Διαχωρισμός ομάδων” μας επιτρέπεται να 

επαναχρησιμοποιήσουμε το ίδιο μάθημα για πολλές ομάδες, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε την 

αίσθηση σε κάθε ομάδα ότι έχει το δικό της μάθημα αποκλειστικά. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα 

πρόβλημα αν χρησιμοποιήσουμε την Εβδομαδιαία μορφή, καθώς οι εβδομάδες έχουν 

ημερομηνία. Αν ξεκινήσουμε κάθε ομάδα σε διαφορετική ημερομηνία, οι ημερομηνίες των 

εβδομάδων θα είναι λάθος. 

Εάν χρησιμοποιήσουμε όμως την Θεματική μορφή τότε η επαναχρησιμοποίηση του 

μαθήματος από διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, γίνεται εύκολα. 

Εκτός του ότι μπορούμε να ορίσουμε καθηγητές για το μάθημα, μπορούμε να ορίσουμε και 

έναν καθηγητή για κάθε ομάδα, έτσι ώστε ο κάθε καθηγητής να βλέπει μόνο τους μαθητές του. 

Στην Θεματική μορφή όμως, συναντάμε το εξής πρόβλημα. Εάν έχουμε πολλές ομάδες σε ένα 

μάθημα, αλλά για οποιονδήποτε λόγο οι ομάδες βρίσκονται σε διαφορετικό θέμα, δεν 

μπορούμε να οδηγήσουμε τους μαθητές να παρακολουθήσουν με μία συγκεκριμένη σειρά τα 

θέματα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κλείσουμε το “θέμα 1” και να εμφανίσουμε το “θέμα 

2”, θα δημιουργηθεί σύγχυση καθώς, κάποια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμα το “θέμα 

1”. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίγραφα του μαθήματος για κάθε 

ομάδα ξεχωριστά. 

Επιβολή  

Κανονικά, η μορφή ομάδων που ορίζουμε για κάθε μάθημα μπορεί να αγνοηθεί σε κάθε 

δραστηριότητα. Εάν όμως θέλουμε η μορφή ομάδων να επιβληθεί σε όλες τις δραστηριότητες του 

μαθήματος τότε το ρυθμίζουμε στο “Ναι”. Οι επιμέρους ρυθμίσεις για κάθε δραστηριότητα 

αγνοούνται. 

Διαθεσιμότητα  

Εάν για παράδειγμα θέλουμε να δουλέψουμε πάνω στο περιεχόμενο κάποιου μαθήματος με τους 

υπόλοιπους καθηγητές, μπορούμε πολύ απλά να θέσουμε αυτήν την ρύθμιση στο “Αυτό το μάθημα 

δεν είναι διαθέσιμο στους φοιτητές” και αμέσως το μάθημα αποκρύπτεται. Δεν εμφανίζεται σε καμία 

λίστα μαθημάτων, παρά μόνον στους καθηγητές και στους δημιουργούς του μαθήματος. 
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Κλειδί εγγραφής 

Με το κλειδί εγγραφής μπορούμε να κρατήσουμε τους ανεπιθύμητους μακριά από το μάθημα μας. 

Επιλέγοντας να μην έχουμε κλειδί εγγραφής, οποιοσδήποτε πιστοποιημένος χρήστης της ιστοσελίδας 

μας, θα μπορεί να γραφτεί στο μάθημά μας. Αντιθέτως, εάν επιλέξουμε κάποιο κλειδί, οι μαθητές που 

επιθυμούν να γραφτούν στο μάθημα, θα πρέπει να πληκτρολογήσουν, μόνο την πρώτη φορά, αυτό το 

κλειδί. Από τότε και στο εξής η είσοδός τους στο μάθημα γίνεται χωρίς αυτό. 

Εάν το κλειδί γίνει γνωστό σε ανεπιθύμητους, μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα χωρίς να 

επηρεαστούν οι ήδη εγγεγραμμένοι μαθητές. Απλά, όσοι νέοι χρήστες θέλουν να συμμετέχουν στο 

μάθημα πρέπει να γνωρίζουν το νέο κλειδί. 

Το κλειδί εγγραφής διανέμεται με τρόπους εκτός Moodle. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να 

γνωστοποιήσουμε το κλειδί του ηλεκτρονικού μαθήματός μας σε μία αίθουσα την ώρα της 

διδασκαλίας, ή ακόμα μέσω e-mail σε μία ομάδα μαθητών ή στον καθένα προσωπικά. 

Πρόσβαση επισκέπτη 

Στο μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου  Χρήστες  Πιστοποίηση ταυτότητας  Διαχείριση 

πιστοποίησης ταυτότητας μπορούμε να επιλέξουμε εάν θέλουμε ή όχι να εμφανίζεται το κουμπί 

εισόδου ως επισκέπτη, στην σελίδα υποδοχής (Εικόνα 7.16). 

 

Εικόνα 7.16: Είσοδος ως επισκέπτης 

Εάν έχουμε επιλέξει να φαίνεται αυτό το κουμπί, τότε οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα, αλλά μόνο με δικαιώματα ανάγνωσης. Δεν μπορούν να αφήσουν καμία ανακοίνωση ή να 

επηρεάσουν τα μαθήματα. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο αν θελήσουμε να δείξουμε τη δουλεία μας 

σε τρίτους ή να αφήσουμε τους φοιτητές να δουν το μάθημα πριν αποφασίσουν να εγγραφούν. 
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Στην περίπτωση που επιλέξουμε “Επιτρέπονται επισκέπτες που έχουν το κλειδί”  ένας χρήστης που 

θέλει να επισκεφτεί το μάθημά μας, πρέπει να δώσει το κλειδί εγγραφής κάθε φορά. Αυτή η επιλογή 

βοηθά στο να περιορίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στο μάθημά μας σε αντίθεση με την επιλογή 

“Επιτρέπονται επισκέπτες που δεν έχουν το κλειδί” όπου οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σαν 

επισκέπτης. 

Επιβολή γλώσσας 

Επιλέγοντας το “Μην επιβάλεις”, επιτρέπουμε σε κάθε μαθητή να επιλέξει την γλώσσα προτίμησής 

του. Το μενού επιλογής γλώσσας περιλαμβάνει τις γλώσσες που έχει επιλέξει ο διαχειριστής στο 

μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου  Γλώσσα  Ρυθμίσεις γλώσσας, καθώς επίσης θα πρέπει να 

έχει εγκατασταθεί και το αντίστοιχο πακέτο για κάθε γλώσσα. 

Επίσης, η επιλογή μίας διαφορετικής γλώσσας από την προεπιλεγμένη μεταφράζει μόνο το βασικό 

μενού του Moodle και τα μηνύματα. Το υλικό των μαθημάτων μένει ανεπηρέαστο. 

Μετονομασία ρόλων 

Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που εμφανίζονται τα ονόματα των ρόλων, τα οποία είναι 

προκαθορισμένα από το σύστημα, χωρίς όμως να επηρεάζονται καθόλου τα δικαιώματα που 

αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο. Για παράδειγμα μπορούμε να αλλάξουμε το “Διδάσκοντας” (Teacher) σε 

“Καθηγητής” ή “Δάσκαλος”, το “Φοιτητής”(Student) σε “Σπουδαστής” κ.α. 

Τα καινούρια ονόματα συμπεριλαμβάνονται επίσης στα αντίγραφα ασφαλείας του μαθήματος αν 

επιλέξουμε να περιέχονται και οι χρήστες. 

7.5.3. Εγγραφή καθηγητών και μαθητών 
Ο πιο εύκολος τρόπος για να προσθέσουμε καθηγητές και 

μαθητές σε ένα μάθημα είναι η Ανάθεση ρόλων που βρίσκεται 

στο μενού Διαχείριση του μαθήματος μας. 

Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο εμφανίζεται το παρακάτω 

παράθυρο ανάθεσης ρόλων (Εικόνα 7.18): 

 

 

 

 

Εικόνα 7.17: Ανάθεση ρόλων 
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Εικόνα 7.18: Ανάθεση ρόλων στο μάθημα demo 

Στην πρώτη στήλη αναγράφονται όλοι οι διαθέσιμοι ρόλοι, στην δεύτερη μια περιγραφή του κάθε 

ρόλου και στην τρίτη στήλη φαίνεται το πλήθος των χρηστών που αντιστοιχούν στον κάθε ρόλο. 

Επιλέγοντας τον ρόλο τον οποίο θέλουμε να αναθέσουμε σε κάποιον χρήστη οδηγούμαστε στο 

παρακάτω μενού: 

 

Εικόνα 7.19: Ανάθεση ρόλου καθηγητή στο μάθημα demo 
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Εικόνα 7.20: Ανάθεση ρόλων μαθητή στο μάθημα demo 

Εδώ υπάρχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα χρήστες. Σε οποιονδήποτε χρήστη μπορεί να 

ανατεθεί οποιοσδήποτε ρόλος. Στην αναδυόμενη λίστα, στο πάνω μέρος, περιέχονται όλοι οι πιθανοί 

ρόλοι. Αυτό βοηθάει στο να επιλέξουμε κάποιον άλλον ρόλο προς ανάθεση χωρίς να χρειάζεται να 

επιστρέψουμε στην προηγουμένη οθόνη. 

• Στο δεξιά πεδίο, επιλέγουμε τον χρήστη στον οποίο θέλουμε να αναθέσουμε τον ρόλο. Αν το 

πλήθος των χρηστών είναι μεγάλο, μπορούμε να ψάξουμε ένα όνομα από το πεδίο αναζήτησης 

στο κάτω μέρος. Για επιλογή πολλαπλών χρηστών χρησιμοποιούμε Ctrl+click. 

• Αφού επιλέξουμε τους χρήστες, πατάμε το κουμπί Προσθήκη και μεταφέρονται στο αριστερό 

πεδίο. Αντίστοιχα, εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε τον συγκεκριμένο ρόλο από κάποιον χρήστη, 

τον επιλέγουμε από το αριστερό πεδίο και πατάμε το κουμπί Αφαίρεση. 

7.6. Blocks 
Ένα block είναι μία μικρή περιοχή που μας παρέχει πληροφορίες σε μία από τις πλευρικές στήλες του 

Moodle. Για παράδειγμα, ένα block μπορεί να δείχνει ένα ημερολόγιο, τα τελευταία νέα ή ακόμα τα 

ονόματα των μαθητών που συμμετέχουν σε ένα μάθημα. Το block είναι κάτι σαν μία μικροεφαρμογή 

(applet). Τα block εμφανίζονται στην αριστερή ή δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας του Moodle ή της 

κεντρικής σελίδας ενός μαθήματος. Δεν εμφανίζονται όμως, όταν βλέπουμε μία δραστηριότητα ή 

κάποιο αρχείο. Μπορούμε να επιλέξουμε τα είδη block που θέλουμε, να ρυθμίσουμε (όσα έχουν τη 

δυνατότητα της ρύθμισης) και να καθορίσουμε ποια από αυτά θα είναι ορατά.  
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Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της μετακίνησης του κάθε block 

ξεχωριστά ώστε να το τοποθετήσουμε στο επιθυμητό σημείο της 

οθόνης μας. Αυτό γίνετε με την χρήση των συμβόλων που βρίσκονται 

σε κάθε block. 

 

 

 

Εικόνα 7.21: Σύμβολα μετακίνησης/διαγραφής/εμφάνισης block 

 

 

 

Πριν όμως εξηγήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα παραπάνω, 

θα αναφερθούμε στα block που είναι ενεργοποιημένα εξ ορισμού 

κατά τη δημιουργία ενός μαθήματος, καθώς και σε αυτά που 

ενεργοποιήσαμε στο πλαίσιο του μαθήματος επίδειξης (demo). 

 

7.6.1. Μενού Διαχείρισης Καθηγητή 
Όλες οι επιλογές του block Διαχείριση φαίνονται μόνο όταν έχουμε 

δικαιώματα Διδάσκοντα στο μάθημα ή Διαχειριστή στην ιστοσελίδα. 

Σε έναν μαθητή με δικαιώματα Φοιτητή το μενού αυτό περιορίζεται 

στου Βαθμούς (Grades) και το Προφίλ (Profile).  

Στις σελίδες που ακολουθούν θα αναλύσουμε τις επιπρόσθετες 

επιλογές που έχει ο καθηγητής, τις οποίες μπορεί να επιλέξει από 

το μενού του block “Διαχείριση”. 

Ενεργοποίηση Επεξεργασίας 

Όταν ενεργοποιήσουμε την επεξεργασία, μπορούμε να επεξεργαστούμε το υλικό του μαθήματος. 

Μπορούμε να προσθέσουμε, να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε ή να αναδιαμορφώσουμε το υλικό. Όταν 

έχουμε ενεργοποιήσει την επεξεργασία, δίπλα στα αντικείμενα του μαθήματος εμφανίζονται κάποια μικρά 

εικονίδια επεξεργασίας. Όταν έχουμε απενεργοποιήσει την επεξεργασία, βλέπουμε το υλικό του 

μαθήματος αλλά δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε. 

Εικόνα 7.22: Διαθέσιμα είδη block 

Εικόνα 7.23: Μενού Διαχείρισης 
Καθηγητή 
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Εάν τώρα έχουμε τον ρόλο του Διδάσκοντα σε ένα μάθημα, μπορούμε να βαθμολογήσουμε εργασίες, να 

δούμε τις συζητήσεις, να γράψουμε στην ομάδα συζητήσεων, να δούμε κρυμμένα θέματα και να 

επεξεργαστούμε το υλικό. Εάν όμως έχουμε τον ρόλο του Διδάσκοντα περιορισμένων δυνατοτήτων, 

μπορούμε να κάνουμε όλα τα προηγούμενα εκτός από το να πειράξουμε το υλικό του μαθήματος. Για αυτό 

τον λόγο, η επιλογή της επεξεργασίας δεν εμφανίζεται στους Διδάσκοντες περιορισμένων δυνατοτήτων. 

Ρυθμίσεις 

Αυτός ο σύνδεσμος μας οδηγεί στην σελίδα ρυθμίσεων του μαθήματος που αναλύσαμε σε προηγούμενη 

ενότητα. 

Ανάθεση ρόλων 

Λέγοντας ρόλος εννοούμε ένα σύνολο δικαιωμάτων. Ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους 

ρόλους. Για παράδειγμα ο ρόλος Φοιτητής, επιτρέπει σε έναν χρήστη να μπει σε ένα μάθημα, να 

συμμετάσχει στις ομάδες συζήτησης, να ανεβάσει εργασίες, να κάνει κουίζ και άλλες δραστηριότητες που 

ο δημιουργός του μαθήματος έχει τοποθετήσει. Ο ρόλος αυτός όμως δεν επιτρέπει στον χρήστη να 

βαθμολογήσει εργασίες άλλων μαθητών, να δημιουργήσει δραστηριότητες ή να εγγράψει και διαγράψει 

άλλους μαθητές από το μάθημα. Ο ρόλος του Διδάσκοντα επιτρέπει στον χρήστη να κάνει όλα τα 

προηγούμενα σε ένα μάθημα. 

Προσοχή: Όταν αναθέτουμε έναν ρόλο σε κάποιον χρήστη, πρέπει να προσέξουμε πού βρισκόμαστε μέσα 

στην ιστοσελίδα. Ο ρόλος έχει τοπικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι έχει ισχύ μόνο σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο-περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας και θέσουμε 

σε έναν χρήστη τον ρόλο του Διδάσκοντα, αυτομάτως του δίνουμε δικαιώματα Διδάσκοντα σε όλα τα 

μαθήματα της ηλεκτρονικής μας τάξης. Δηλαδή τα δικαιώματα ισχύουν για το παρόν επίπεδο και για όλα 

τα επίπεδα κάτω από αυτό. 

Βαθμοί  

Ο σύνδεσμος Βαθμοί μας εμφανίζει τους βαθμούς όλων των εγγεγραμμένων μαθητών. Κάθε 

δραστηριότητα και εργασία η οποία επιτρέπει την βαθμολόγηση περιέχεται στην σελίδα των βαθμών. Στην 

αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, ο σύνδεσμος Βαθμοί που βλέπουμε δεν είναι ο ίδιος. Αυτός ο σύνδεσμος 

μας οδηγεί στις ρυθμίσεις της βαθμολόγησης και του τρόπου εμφάνισης των βαθμών. Εάν τοποθετήσουμε 

μία δραστηριότητα στην αρχική σελίδα, την οποία μπορούμε να βαθμολογήσουμε, όπως κάποιο κουίζ, και 

θέλουμε να δούμε τους βαθμούς σε αυτή την δραστηριότητα, θα πρέπει να επιλέξουμε την δραστηριότητα 

και μετά να επιλέξουμε τον σύνδεσμο Βαθμοί που θα υπάρχει εκεί μέσα. 

Ομάδες 

Με αυτή την επιλογή μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ομάδες των μαθητών που επιθυμούμε. 

Επιλέγοντας θα μας ανοίξει η σελίδα της παρακάτω εικόνας (Εικόνα 7.24). 
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Εικόνα 7.24: Ομάδες 

Εάν δεν υπάρχουνε μαθητές στην τάξη θα φανεί μόνο το όνομά μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε 

είναι να προσθέσουμε κάποια ομάδα (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη) πατώντας το κουμπί 

“Δημιουργία ομάδας” και να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τα ονόματα των χρηστών που 

επιθυμούμε από την μία πλευρά στην άλλη πατώντας τα κουμπιά “Προσθήκη/διαγραφή χρηστών”. 

Αντίγραφο ασφαλείας και Επαναφορά 

Οι δύο αυτές επιλογές κάνουν ακριβώς ότι λέει το όνομά τους. Δημιουργούμε και επαναφέρουμε τα 

αντίγραφα ασφαλείας του μαθήματος. Όταν φτιάχνουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας για ένα μάθημα στο 

Moodle, το σύστημα δημιουργεί ένα .zip αρχείο το οποίο περιέχει τα μέρη του μαθήματος που επιλέγουμε. 

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στον server, στον κατάλογο δεδομένων του μαθήματος.  

Προσοχή διότι το Moodle είναι λίγο ιδιότροπο με την ονομασία του αρχείου και γι’ αυτό συνιστάται 

να γίνει ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες και με την χρήση του συμβόλου “-” για να διαχωρίσουμε 

τυχόν λέξεις ή ημερομηνίες που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο όνομα (π.χ. demo-20110604-

1509.zip). 

Έπειτα, μπορούμε να κατεβάσουμε αυτό το .zip αρχείο στον υπολογιστή μας και να το αρχειοθετήσουμε ή 

να το ανεβάσουμε σε κάποια άλλη Moodle ιστοσελίδα και να αναδημιουργήσουμε το μάθημα. 

Με την επαναφορά μπορούμε να επαναφέρουμε το μάθημα σε ένα προηγούμενο στάδιο, έχοντας 

βέβαια στην διάθεσή μας και το ανάλογο αντίγραφο ασφαλείας. Θα μας ανοίξει αυτόματα στον 

φάκελο που βρίσκονται τα αντίγραφα ασφαλείας και εφόσον υπάρχουν, το επιλέγουμε και επιλέγουμε 

Επαναφορά (Εικόνα 7.26). 
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Εικόνα 7.25: Αντίγραφο ασφαλείας του μαθήματος demo 

 

Υπάρχει και η δυνατότητα να φορτώσουμε και το αντίγραφο ασφαλείας εκτός δικτυακού τόπου 

πατώντας το κουμπί “Φόρτωση ενός αρχείου” και επιλέγοντας στη συνέχεια τη διαδρομή του.  

 

Εικόνα 7.26: Επαναφορά μαθήματος 

Εισαγωγή και Αρχικές ρυθμίσεις 

Η Εισαγωγή επιτρέπει στον δημιουργό του μαθήματος να εισάγει στο μάθημα, το υλικό οποιουδήποτε 

μαθήματος στο οποίο έχει πρόσβαση, και ανήκει στην ίδια Moodle ιστοσελίδα. Ο καθηγητής μπορεί 

να διαλέξει τους διαφορετικούς τύπους υλικού που θέλει να συμπεριλάβει, όπως ομάδες συζήτησης, 

εργασίες, και άλλα. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εγγραμμένοι χρήστες. 
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Εικόνα 7.27: Εισαγωγή δραστηριοτήτων 

Οι Αρχικές ρυθμίσεις επιτρέπουν να διαγράψουμε όλα τα αρχεία των χρηστών του μαθήματος, χωρίς 

ωστόσο να διαγράφονται οι δραστηριότητες και οι πηγές πληροφοριών. Δηλαδή, το μάθημα 

επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση, πριν την εγγραφή των μαθητών. 

Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτήν την πράξη, καλό θα ήταν να κρατήσουμε αντίγραφα ασφαλείας. 

 

Εικόνα 7.28: Αρχικές Ρυθμίσεις μαθήματος 
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Αναφορές 

Η σελίδα Αναφορές μας επιτρέπει να δούμε τις ημερολογιακές καταγραφές ενός μαθήματος ή 

ολόκληρης της ιστοσελίδας και την αναφορά ενεργειών των χρηστών. Μπορούμε να επιλέξουμε το 

περιεχόμενο και την χρονική περίοδο της αναφοράς, ή να δούμε την τρέχουσα αναφορά. 

Μπορούμε να δούμε αναφορά για ένα συγκεκριμένο μάθημα, μία ομάδα, έναν μαθητή, μία ημερομηνία, 

μία δραστηριότητα, ή και τον συνδυασμό αυτών. Για να έχουμε πρόσβαση στην αναφορά ολόκληρης της 

ιστοσελίδας πρέπει να έχουμε δικαιώματα διαχειριστή, ως Διδάσκοντας έχουμε πρόσβαση μόνο στις 

αναφορές του μαθήματος. 

 
Εικόνα 7.29: Αναφορές μαθήματος 

Ερωτήσεις 

Ο σύνδεσμος Ερωτήσεις μας οδηγεί στην σελίδα επεξεργασίας των ερωτήσεων. Εδώ μπορούμε να 

επεξεργαστούμε, να κατηγοριοποιήσουμε, να εισάγουμε και να εξάγουμε ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 7.30: Τράπεζα Ερωτήσεων 

Αυτή η “τράπεζα” ερωτήσεων περιέχει τις ερωτήσεις ολόκληρης της ιστοσελίδας και όχι μόνο του 

μαθήματος, δηλαδή περιέχονται και ερωτήσεις που έχουν δημοσιεύσει άλλοι καθηγητές. Εάν μια 

ερώτηση δεν έχει δημοσιευθεί, τότε φαίνεται μόνο μέσα στο μάθημα στο οποίο δημιουργήθηκε. 
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Αρχεία 

Η σελίδα Αρχεία επιτρέπει στους καθηγητές και στους δημιουργούς του μαθήματος να ανεβάσουν 

αρχεία στην ιστοσελίδα. Αυτά τα αρχεία μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στο μάθημα ώστε να έχουν 

πρόσβαση σε αυτά όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του μαθήματος. 

Στην αρχική σελίδα αυτός ο σύνδεσμος υπάρχει στο μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου  Αρχική 

σελίδα  Αρχεία ηλ. Τάξης. 

Όταν ένα αρχείο προστεθεί από την κεντρική σελίδα ενός μαθήματος, μπορούμε πολύ εύκολα, μέσα 

στο ίδιο μάθημα, να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο σε αυτό. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στην 

αρχική σελίδα. Η διαφορά είναι ότι στα αρχεία της αρχικής σελίδας έχουν πρόσβαση όλοι οι 

δημιουργοί μαθημάτων. 

Αυτή η ευκολία της δημιουργίας συνδέσμων, είναι ένα πλεονέκτημα του ανεβάσματος αρχείων στο 

Moodle από το να συνδεόμαστε σε αυτά μέσω του διαδικτύου. Ένα άλλο πλεονέκτημα του 

ανεβάσματος αρχείων είναι ότι το Moodle μας επιτρέπει να οργανώσουμε τα αρχεία που έχουμε 

ανεβάσει. Μπορούμε να τα μετονομάσουμε, να τα μετακινήσουμε σε φακέλους, ακόμα και να τα 

συμπιέσουμε. 

Μπορούμε να ανεβάσουμε οποιονδήποτε τύπο αρχείων. Όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα αρχεία 

θα ανοιχτούν από το φυλλομετρητή του χρήστη. Τα αρχεία που συναντώνται πιο συχνά στο διαδίκτυο 

όπως εικόνες, mp3, flash και .pdf υποστηρίζονται σίγουρα από τους σύγχρονους φυλλομετρητές. 

Τώρα, εάν θέλουμε να ανεβάσουμε ένα αρχείο word, excel, ή 

κάποιο πιο ειδικό όπως ένα αρχείο AutoCAD, τα οποία δεν 

υποστηρίζονται άμεσα από τους φυλλομετρητές, μπορούμε να το 

κάνουμε, μίας και ο φυλλομετρητής του χρήστη θα προτείνει να 

κατεβάσει το αρχείο στον προσωπικό του υπολογιστή, και από 

εκεί να το ανοίξει με το αντίστοιχο πρόγραμμα. 

7.6.2. Δραστηριότητες 
Το block Δραστηριότητες περιέχει μία λίστα των δραστηριοτήτων 

που περιέχονται στο μάθημα. Εάν μία δραστηριότητα δεν 

περιέχεται, τότε δεν εμφανίζεται ο σύνδεσμος της σε αυτή την 

λίστα. 

Επιλέγοντας μία δραστηριότητα, για παράδειγμα τις Συζητήσεις, 

εμφανίζεται ένα παράθυρο με το πλήθος των δραστηριοτήτων Συζήτησης που υπάρχουν στο μάθημα. 

Εικόνα 7.31: Block Δραστηριότητες 
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Εάν το block αυτό βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, πατώντας σε μία δραστηριότητα, θα 

εμφανιστεί το πλήθος των δραστηριοτήτων που υπάρχουν σε αυτή (η αρχική σελίδα είναι και αυτή 

ένα “μάθημα”) και όχι σε ολόκληρη την ιστοσελίδα – ηλεκτρονική τάξη. 

7.6.3. Ημερολόγιο 
Το block Ημερολόγιο αναγράφονται όλες οι εργασίες, τα κουίζ, και 

τα γεγονότα που επρόκειτο να ακολουθήσουν. 

Με πράσινο χρώμα υπογραμμίζονται τα γεγονότα συστήματος, 

δηλαδή αυτά που αφορούν όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Με 

πορτοκαλί είναι τα γεγονότα που αφορούν τους εγγεγραμμένους 

χρήστες στο μάθημα. Με κίτρινο υπογραμμίζονται τα γεγονότα που 

αντιστοιχούν στην ομάδα που ανήκουμε και με μπλε αυτά που 

αφορούν μόνο τον χρήστη. 

Εάν ο δημιουργός του μαθήματος ή ο διαχειριστής κάνει κλικ στο 

μάτι κάποιου από τα γεγονότα στην περιοχή κάτω από το 

ημερολόγιο, τότε τα γεγονότα που αντιστοιχούν στην κατηγορία δεν 

θα εμφανίζονται. Για παράδειγμα εάν το ημερολόγιο βρίσκεται στη 

κεντρική σελίδα του μαθήματος και θέλουμε να εμφανίζει μόνο τα γεγονότα που αφορούν το μάθημα, 

τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε τα γεγονότα Συστήματος, Ομάδας και Χρήστη. 

7.6.4. Κατηγορίες Μαθημάτων 
Το block Κατηγορίες Μαθημάτων περιέχει μία λίστα των 

διαθέσιμων τμημάτων και μαθημάτων. 

Η παρουσία του στη κεντρική σελίδα ενός μαθήματος, βοηθά τους 

μαθητές να κινούνται γρήγορα σε άλλα μαθήματα, και 

διευκολύνει στη ξενάγηση της ιστοσελίδας. Για αυτό, εάν 

θέλουμε να κρατήσουμε τους μαθητές στο μάθημά μας, θα πρέπει 

να παραβλέψουμε αυτό το block. 

 

 

7.6.5. Τελευταία νέα 
Όταν δημιουργούμε ένα καινούριο μάθημα, είναι προκαθορισμένο να περιέχει και μία ομάδα 

συζητήσεων νέων. Στο block Τελευταία νέα, φαίνονται οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις σε αυτή την 

ομάδα συζητήσεων. 

Εικόνα 7.32: Block Ημερολόγιο. 

Εικόνα 7.33: Block Κατηγορίες 
μαθημάτων 
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Ακόμα και αν μετονομάσουμε την ομάδα συζητήσεων νέων, το 

block θα συνεχίσει να δείχνει τις αναρτήσεις σε αυτό. Το πλήθος 

των αναρτήσεων που θέλουμε να δείχνει, το καθορίζουμε από τις 

ρυθμίσεις του μαθήματος στην επιλογή Αντικείμενα νέων προς 

προβολή. Βάζοντας αυτό το block στην αρχική σελίδα, θα 

εμφανίζει τα νέα που αφορούν ολόκληρη την ιστοσελίδα.  

Αν έχουμε ρυθμίσει την ομάδα συζητήσεων νέων να στέλνει 

αυτόματα τις τελευταίες αναρτήσεις με e-mail στους μαθητές, 

μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το block. Εάν όμως στο μάθημα 

μας έχουν πρόσβαση και χρήστες που δεν είναι αναγκασμένοι να γραφτούν στην ομάδα, αλλά θέλουμε 

να βλέπουν τα τελευταία νέα του μαθήματος, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτό το block. 

7.6.6. Συνδεδεμένοι χρήστες 
Το block Συνδεδεμένοι χρήστες μας δείχνει ποιοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή στο 

μάθημα. Αν το block βρίσκεται στην αρχική σελίδα, τότε μας δείχνει όλους τους χρήστες που είναι 

συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα. 

Το block ενημερώνεται κάθε λίγα λεπτά, αυτό όμως μπορούμε να 

το ρυθμίσουμε από το μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου  

Αρθρώματα  Blocks  Συνδεδεμένοι χρήστες. 

 

7.6.7. Αναζήτηση στις ομάδες συζήτησης 
Το block Αναζήτηση στις ομάδες συζήτησης, μας δίνει την 

δυνατότητα να ψάξουμε λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στα 

φόρουμ του μαθήματος στο οποίο βρίσκεται το block. Εάν το 

block βρίσκεται στην αρχική σελίδα, τότε η αναζήτηση γίνεται 

στα φόρουμ της αρχικής σελίδας και μόνο. 

 

7.7. Προσθήκη στατικού υλικού μαθήματος 
Το στατικό υλικό των μαθημάτων είναι πηγές πληροφοριών τις 

οποίες οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν αλλά δεν μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν. Μπορεί να είναι ιστοσελίδες, γραφικά, αρχεία 

pdf και άλλα. 

Εικόνα 7.34: Block Τελευταία νέα. 

Εικόνα 7.35: Block Συνδεδεμένοι 
χρήστες. 

Εικόνα 7.36: Block Αναζήτησης στις 
ομάδες συζήτησης 

Εικόνα 7.37: Μενού Προσθήκη πηγής 
πληροφοριών. 
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Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι πηγές πληροφοριών, για 

τη βέλτιστη ανάπτυξη του μαθήματος επίδειξης.  

Από τη στιγμή που επιλέξουμε το “Ενεργοποίηση Επεξεργασίας” είμαστε σε θέση να προσθέσουμε 

στατικό υλικό από το μενού «Προσθήκη πηγής πληροφοριών...», το οποίο βρίσκεται σε κάθε 

εβδομάδα ή θέμα ανάλογα με την μορφή του μαθήματος.  

Όπως βλέπουμε από την παραπάνω εικόνα, μπορούμε να προσθέσουμε: 

• Μία ετικέτα που μπορεί να είναι κείμενο ή εικόνα 

• Κείμενο 

• Ιστοσελίδα 

• Συνδέσμους σε ένα αρχείο ή μια ιστοσελίδα 

• Εμφάνιση ενός φακέλου 

Όταν προσθέσουμε μία πηγή, τότε στο σημείο που την βάλαμε, δημιουργείτε ένας σύνδεσμος προς 

αυτήν. Αυτό γίνεται για κάθε πηγή εκτός της ετικέτας, η οποία είναι απλά κείμενο ή εικόνα χωρίς να 

είναι σύνδεσμος. 

7.7.1. Προσθήκη μιας ετικέτας 
Τα Θεματικά και Εβδομαδιαία μαθήματα είναι ήδη οργανωμένα τμήματα. Οι ετικέτες μας βοηθάνε να 

οργανώσουμε το υλικό, δίνοντας μας ένα ακόμα επίπεδο οργάνωσης. Μία ετικέτα (label) μπορεί να 

είναι κείμενο, εικόνα ή ότι άλλο περιεχόμενο μπορούμε να βάλουμε και σε μία ιστοσελίδα. Είναι στην 

ουσία ένα HTML αρχείο. Παρόλα αυτά, καλό είναι να μην δημιουργήσουμε μία ολόκληρη ιστοσελίδα 

ως μία ετικέτα. Ο κύριος σκοπός της ετικέτας είναι να οργανώσει την κεντρική σελίδα του μαθήματος. 

Ο καλύτερος τρόπος χρήσης μιας ετικέτας, είναι να προσθέσουμε μία εικόνα για ένα θέμα, μία 

διαχωριστική γραμμή, ή μορφοποιημένο κείμενο. 

7.7.2. Συγγραφή κειμένου 
Για να δημιουργήσουμε μία Σελίδα κειμένου, 

από το μενού της «Προσθήκης πηγής 

πληροφοριών», διαλέγουμε “Συγγραφή 

κειμένου”. Όταν τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις 

της σελίδας (που είναι πολύ επεξηγηματικές), 

ένας σύνδεσμος σε αυτήν θα δημιουργηθεί στην κεντρική σελίδα του μαθήματος. 

Στις ρυθμίσεις της σελίδας κειμένου, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε την μορφή του 

κειμένου. Στην επιλογή Μορφή μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε τέσσερις τύπους μορφών 

κειμένου: 

Εικόνα 7.38: Λίστα των διαθέσιμων μορφών σελίδας 
κειμένου 
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• Αυτόματη μορφή απο το Moodle 

• Μορφή HTML 

• Μορφή απλού κειμένου 

• Μορφή Markdown 

Αυτόματη μορφή από το Moodle 

Η “Αυτόματη μορφή από το Moodle” προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να προσθέσουμε περιορισμένη 

μορφοποίηση σε μία σελίδα κειμένου. Μετατρέπει αυτόματα κώδικες σε εικονίδια, τα λεγόμενα 

emoticons, δηλαδή το :-) μετατρέπεται σε . Μία ηλεκτρονική διεύθυνση που αρχίζει με www ή 

http:// την μετατρέπει σε ενεργό σύνδεσμο. Επίσης μας επιτρέπει να εισάγουμε μερικές HTML 

ετικέτες για την μορφή του κειμένου, όπως το bold, underline και font size. 

Μορφή HTML 

Όταν θέλουμε να προσθέσουμε μία ιστοσελίδα, η επεξεργασία της γίνεται μέσα από έναν Richtext 

HTML επεξεργαστή. Τα εργαλεία του θυμίζουν αυτά του Word και μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε 

την ιστοσελίδα σε έναν επεξεργαστή τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get), ενώ 

παράλληλα παράγεται HTML κώδικας. 

Αυτόν τον επεξεργαστή ιστοσελίδας όμως δεν τον βλέπουμε στην διαμόρφωση της σελίδας κειμένου 

με μορφή HTML. Εκεί υπάρχει μόνο ένα κενό πεδίο, μέσα στο οποίο μπορούμε να γράψουμε HTML 

κώδικα και αφού το σώσουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Σίγουρα, θα προτιμήσουμε τον φιλικότερο 

σε μας Richtext επεξεργαστή, όταν θα φτιάξουμε μία ιστοσελίδα. Σε περίπτωση όμως που έχουμε 

δημιουργήσει ήδη μία HTML σελίδα με κάποιο άλλο πρόγραμμα, και θέλουμε να την προσθέσουμε 

στο μάθημά μας, είναι ευκολότερο να αντιγράψουμε τον κώδικά της και να τον επικολλήσουμε στη 

σελίδα κειμένου με μορφή HTML. 

Μορφή απλού κειμένου 

Με την “Mορφή απλού κειμένου” δημιουργούμε ένα σκέτο, χωρίς διαμόρφωση κείμενο. Το κείμενο 

εμφανίζεται ακριβώς όπως το πληκτρολογούμε. Αυτό φαίνεται χρήσιμο όταν θέλουμε να 

παρουσιάσουμε κάποιον κώδικα προγράμματος. Οι κώδικες HTML και άλλων προγραμμάτων δεν 

μεταφράζονται. Κάτι που θα γινόταν στην αυτόματη μορφή από το Moodle. 

Μορφή Markdown 

Η “Mορφή markdown” είναι κατάλληλη εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε γρήγορα μορφοποιημένες 

σελίδες κειμένου. Διαθέτει ένα πλήθος εντολών μεγαλύτερο από αυτό της αυτόματης μορφής του 

Moodle και μικρότερο από την HTML. 
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Παράθυρο 

Στο τέλος της σελίδας των ρυθμίσεων του κειμένου, συναντάμε τις επιλογές που έχουμε σχετικά με το 

παράθυρο εμφάνισης της σελίδας κειμένου. Χωρίς καμία αλλαγή, όταν ανοίξουμε το κείμενο, αυτό 

εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας του Moodle. Μπορούμε όμως να το εμφανίσουμε σε ένα 

δικό του παράθυρο, και ακόμα να προσδιορίσουμε τις διαστάσεις του. 

7.7.3. Συγγραφή ιστοσελίδας 
Στο Moodle μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες, καθώς επίσης να αντιγράψουμε και να 

επικολλήσουμε HTML κώδικα από άλλη ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες μας δίνουν περισσότερες 

επιλογές από κάθε άλλο τύπο αρχείου κειμένου, συμπεριλαμβανομένου της δυνατότητας να 

προσθέσουμε Javascript και άλλους ενεργούς κώδικες στην σελίδα. Για να δημιουργήσουμε μία 

ιστοσελίδα, από το μενού Προσθήκη πηγής πληροφοριών διαλέγουμε “Συγγραφή ιστοσελίδας”. 

Δεν χρειάζεται να ξέρουμε HTML για να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες στο Moodle. Όταν συνθέτουμε 

μία ιστοσελίδα το Moodle μας δίνει ένα WYSIWYG επεξεργαστή κειμένου στην οθόνη. Αυτός ο 

επεξεργαστής περιέχει τα βασικά κουμπιά μορφοποίησης στην γραμμή εργαλείων. Τοποθετώντας το 

ποντίκι πάνω από κάθε κουμπί, εμφανίζεται με το όνομα της εντολής. 

 
Εικόνα 7.39: Επεξεργαστής κειμένου τύπου WYSIWYG. 

Αν και είναι αρκετές οι εντολές που περιέχονται στην γραμμή εργαλείων του επεξεργαστή, με την 

HTML μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για να γράψουμε κάποια άλλη εντολή πρέπει να 

δούμε και να επεξεργαστούμε τον κώδικα HTML. Αυτό γίνεται με το κουμπί Toggle HTML source 

. 

7.7.4. Σύνδεσμος σε αρχείο ή ιστοσελίδα 
Όπως προαναφέραμε αυτό είναι μία εύκολη διαδικασία. Οπουδήποτε μέσα στο μάθημα επιλέγουμε 

“Σύνδεσμος σε αρχείο ή ιστοσελίδα” από το μενού Προσθήκη πηγής πληροφοριών. Θα εμφανιστεί η 

παρακάτω σελίδα επεξεργασίας της πηγής. 
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Εικόνα 7.40: Σελίδα δημιουργίας συνδέσμου σε ένα αρχείο ή ιστοσελίδα. 

 

1. Το όνομα που θα βάλουμε είναι αυτό που θα φαίνεται ως σύνδεσμος για το αρχείο. 

2. Η περιγραφή φαίνεται στην λίστα με τις πηγές πληροφοριών. 

3. Στο πεδίο “Τόπος”, εάν το αρχείο που θέλαμε βρισκόταν στον Παγκόσμιο Ιστό, θα βάζαμε 

απλά την ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Τώρα που θέλουμε ένα ανεβασμένο αρχείο, πατάμε το 

κουμπί Επέλεξε αρχείο... και εμφανίζεται η λίστα των ανεβασμένων αρχείων. 

 

Εικόνα 7.41: Λίστα ανεβασμένων αρχείων. 

4. Κάνουμε κλικ στο Επιλέξτε για το αντίστοιχο αρχείο που θέλουμε να συνδέσουμε. 

5. Κάνουμε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα ή το 

Αποθήκευση και Προβολή για αποθήκευση των αλλαγών και επιστροφή στο μάθημα ή 

αποθήκευση των αλλαγών και προβολή της πηγής αντίστοιχα. 
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7.7.5. Εμφάνιση ενός φακέλου 
Η προσθήκη ενός καταλόγου στο μάθημα είναι ένας άλλος τρόπος προβολής των αρχείων που έχουμε 

ανεβάσει στο μάθημα. Όταν επιλέξουμε “Εμφάνιση ενός φακέλου” από το μενού Προσθήκη πηγής 

πληροφοριών εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων. Εκεί επιλέγουμε το όνομα που θέλουμε να έχει ο 

σύνδεσμος που θα οδηγεί στον κατάλογο αλλά και ποιόν κατάλογο θέλουμε να εμφανίσουμε. 

Όταν τελειώσουμε, ένας σύνδεσμος όπως ο παρακάτω θα εμφανιστεί στην κεντρική σελίδα του 

μαθήματος. 

Κάνοντας κλικ στο φάκελο, εμφανίζονται τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο μάθημα. Για να 

διαχειριστούμε τα αρχεία, πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Επεξεργασία αρχείων. Τότε εμφανίζεται η 

λίστα με τα ανεβασμένα αρχεία. 

Έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε νέους φακέλους, κάτι που θα βοηθούσε πολύ στην ταξινόμηση 

αλλά και την καθοδήγηση των μαθητών σχετικά με τα αρχεία που πρέπει να αλληλεπιδράσουν. 

 

Εικόνα 7.42: Εμφάνιση ενός φακέλου. 

 

Ένας άλλος τρόπος να δώσουμε στους μαθητές πρόσβαση στα ανεβασμένα αρχεία είναι να 

δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο για κάθε ξεχωριστό αρχείο, κάτι που είναι εξαιρετικά χρονοβόρο. Για  
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αυτό, η προσθήκη ενός καταλόγου είναι πιο εύκολη και πιο απλή. Αν χρειάζεται οι μαθητές να 

κατεβάσουν πολλά αρχεία για ένα μάθημα, μπορούμε να ανεβάσουμε αυτά τα αρχεία στην ιστοσελίδα, 

να τα τοποθετήσουμε σε έναν φάκελο, και να τα εμφανίσουμε μέσω ενός φακέλου, ώστε να έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα αρχεία. 

7.7.6. Προσθήκη Πολυμέσων 
Μπορούμε να προσθέσουμε ήχο και βίντεο στο μάθημά μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να βάλουμε 

τα πολυμέσα μέσα στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, φτιάχνουμε με τον κανονικό τρόπο μία ιστοσελίδα και 

όπως βάζουμε γραφικά, θα βάλουμε ήχο ή βίντεο. Για παράδειγμα μπορούμε να παίξουμε στην σελίδα 

του μαθήματός μας, ένα βίντεο από το YouTube. Αυτό γίνεται αντιγράφοντας τον κώδικα του βίντεο 

από την ιστοσελίδα προέλευσης και επικολλώντας τον μέσα στον επεξεργαστή ιστοσελίδας του 

Moodle. 

Ο άλλος τρόπος είναι να συνδέσουμε το πολυμεσικό αρχείο απευθείας. Αντί να το τοποθετήσουμε 

στην σελίδα μας, δημιουργούμε ένα σύνδεσμο σε αυτό. Ύστερα, ο φυλλομετρητής αποφασίζει με ποιό 

επιπρόσθετο πρόγραμμα αναπαραγωγής θα παίξει το αρχείο. Το αρχείο αυτό μπορεί να είναι είτε 

ανεβασμένο στο Moodle μας, είτε σε μία εξωτερική σελίδα. Όπως και να ’χει ο χρήστης βλέπει μόνο 

έναν σύνδεσμο σε αυτό. 

7.7.7. Παραδείγματα στατικού υλικού για την πλατφόρμα της IQ Studies 
Στο πλαίσιο του μαθήματος επίδειξης στην πλατφόρμα Moodle της IQ Studies, προσθέσαμε και τα 

πέντε βασικά είδη στατικού υλικού μαθήματος (κείμενο, ιστοσελίδα, σύνδεσμοι, εμφανίσεις φακέλων 

και ετικέτες) που περιγράψαμε στις προηγούμενες ενότητες και τα οποία σχηματίζουν τον πυρήνα των 

περισσότερων μαθημάτων. Όπως αναφέρθηκε, η αλληλεπίδραση καθηγητών-μαθητών γίνεται σχετικά 

με κάτι που οι μαθητές είδαν ή διάβασαν.  

Στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας (Εικόνα 7.43), στο αρχικό θέμα (θέμα 0) του μαθήματος 

επίδειξης έχουμε προσθέσει ετικέτες (και σαν εικόνα και σαν απλό κείμενο), συνδέσμους σε 

εξωτερικό ιστότοπο και σε αρχεία που είναι ανεβασμένα στο Moodle, καθώς και συντάξαμε απλό 

κείμενο και κείμενο με τη μορφή ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ο σύνδεσμος «Βασικές Δεξιότητες 

στις ΤΠΕ», οδηγεί σε ένα αρχείο .pdf, ο σύνδεσμος «Συχνές ερωτήσεις στη Χρήση Υπολογιστών», 

οδηγεί σε ένα αρχείο word, ενώ ο σύνδεσμος «Γενικός σχεδιασμός του Moodle», οδηγεί σε ένα 

κείμενο με τη μορφή ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 7.43: Παράδειγμα του θέματος 0, με ετικέτες και συνδέσμους σε αρχεία και ιστοσελίδες. 

Επίσης, δημιουργήσαμε στο Θέμα 1 του δοκιμαστικού μας μαθήματος (Βασικές Έννοιες 

Πληροφοιρκής), ένα παράδειγμα εισαγωγής βίντεο από YouTube, για να δείξουμε τις δυνατότητες του 

Moodle, στην εισαγωγή στατικού πολυμεσικού υλικού.  

 

Εικόνα 7.44: Παράδειγμα του θέματος 1, με ενσωμάτωση βίντεο από YouTube. 
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Κατά την διαδικασία πρόσθεσης μίας πηγής πληροφοριών, έχουμε την δυνατότητα να γράψουμε και 

μία περιγραφή της πηγής. Αυτή ή περιγραφή φαίνεται όταν η πηγή περιέχεται σε μία λίστα. Μία 

τέτοια λίστα μπορούμε να δούμε αν επιλέξουμε από το μενού Δραστηριότητες το Πηγές 

πληροφοριών. 

 
Εικόνα 7.45: Παράδειγμα της λίστας με τις διαθέσιμες Πηγές Πληροφοριών του μαθήματος demo. 

 

7.8. Προσθήκη αλληλεπιδραστικού υλικού μαθήματος 
Οι αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τους καθηγητές, το 

μαθησιακό υλικό, ή μεταξύ τους. Από τη στιγμή που επιλέξουμε το “Επεξεργασία” είμαστε σε θέση να 

προσθέσουμε δραστηριότητες από το μενού “ Προσθήκη 

δραστηριότητας”. 

Στο μενού αυτό υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, αλλά εδώ θα 

αναφέρουμε αυτές που χαρακτηρίζονται ως αλληλεπιδραστικές: 

• Εργασίες 

• Ενότητα 

• Κουίζ 

• SCORM/AICC 

• Έρευνα 

• Επιλογή 

 

7.8.1. Εργασίες 
Υπάρχουνε τέσσερις διαφορετικοί τύποι Εργασιών από τους 

οποίους μπορούμε να διαλέξουμε. 

• Φόρτωση ενός αρχείου 

• Online κείμενο 

• Προηγμένη αποστολή αρχείων 

• Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης  

 

Εικόνα 7.46: Επιλογές υλικού αλληλεπίδρασης 
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Φόρτωση ενός αρχείου 

Με αυτόν τον τύπο εργασίας, επιτρέπουμε στον μαθητή να ανεβάσει και να υποβάλλει κάποιο αρχείο. 

Στις ρυθμίσεις, έχουμε ένα πλήθος επιλογών, όπως το μέγεθος αρχείου που μπορούν να ανεβάσουν οι 

μαθητές, το μέγιστο πλήθος των αρχείων, ακόμα και αν θα επιτρέπονται σημειώσεις και η 

επεξεργασία αυτών. 

 
Εικόνα 7.47: Εργασία – Φόρτωση ενός αρχείου 

Οι μαθητές πατώντας στον σύνδεσμο της εργασίας στην κεντρική σελίδα θα βλέπουν μία σελίδα όπως 

η παρακάτω. 

 
Εικόνα 7.48: Φόρτωση ενός αρχείου όπως εμφανίζεται στον μαθητή. 

 

Οι μαθητές, έχουν την δυνατότητα να ανεβάσουν όσα αρχεία έχουμε ορίσει εμείς από τις ρυθμίσεις 

της εργασίας. Επίσης, έχουν την δυνατότητα διαγραφής του αρχείου ή αποστολής του για 

βαθμολόγηση μόνο εάν το έχουμε επιλέξει εμείς. 
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Online κείμενο 

Αυτόν τον τύπο εργασίας τον διαλέγουμε όταν θέλουμε ο μαθητής να δημιουργήσει μία σελίδα online. 

Ο μαθητής μπορεί να προσθέσει στη σελίδα οτιδήποτε μπορεί να προσθέσει και σε μία ιστοσελίδα, 

όπως γραφικά και συνδέσμους. Αυτό γίνεται με τον ενσωματωμένο επεξεργαστή ιστοσελίδων του 

Moodle. 

Καθώς βαθμολογεί ο καθηγητής τις εργασίες, μπορεί να επεξεργαστεί την online σελίδα του μαθητή. 

Όταν ο μαθητής κάνει κλικ στην εργασία για να δει τον βαθμό του, θα δει την αρχική αλλά και την 

επεξεργασμένη σελίδα του. 

Προηγμένη αποστολή αρχείων 

Όπως και με την Αποστολή αρχείων, αυτός ο τύπος εργασίας επιτρέπει σε κάθε μαθητή να ανεβάσει 

ένα αρχείο σε οποιαδήποτε μορφή. Ο μαθητής μπορεί να ανεβάσει πολλές εκδόσεις ή σχέδια αυτού 

του αρχείου. Μέχρι να ανεβάσει ο μαθητής την τελική έκδοση του αρχείου, αυτά που έχει υποβάλλει 

χαρακτηρίζονται “πρόχειρα”.  

Το πόσες εκδόσεις μπορεί να ανεβάσει ο μαθητής το καθορίζει ο 

καθηγητής όταν δημιουργεί την εργασία. Ο μαθητής μπορεί είτε να 

ανεβάσει τόσες εκδόσεις, είτε να δηλώσει το αρχείο ως τελική 

έκδοση. 

Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης 

Διαλέγουμε την Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης, όταν θέλουμε οι 

μαθητές να κάνουν κάτι έξω από το Moodle. Για παράδειγμα, μπορεί 

να ζητήσουμε από τους μαθητές να αναζητήσουν ένα διάσημο 

πρόσωπο στο διαδίκτυο ή να επισκεφτούν ένα μουσείο. Αν και οι 

μαθητές δεν μπορούν να ανεβάσουν αυτά που έκαναν στο Moodle, ο 

καθηγητής μπορεί να βαθμολογήσει την πρόοδό τους. 

Οι εργασίες προστίθενται πάντα στο block Δραστηριότητες καθώς και στο block Επικείμενα 

Γεγονότα. Αν θέλουμε οι μαθητές να μην παραβλέψουν την εργασία, καλό θα ήταν να προσθέσουμε 

αυτό το block στο μάθημά μας. 

7.8.2. Ενότητα 
Μία Ενότητα (lesson) αποτελείται από μία σειρά ιστοσελίδων. Συνήθως, μία σελίδα Ενότητας περιέχει 

εκπαιδευτικό υλικό, και μία ερώτηση μεταπήδησης σχετικά με το υλικό που μόλις διάβασε ο μαθητής. 

Η ερώτηση χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί ο μαθητής αν κατανόησε το υλικό.  

Εικόνα 7.49: Οι εργασίες που 
δημιουργήσαμε, όπως φαίνονται στο block 

Επικείμενα Γεγονότα. 
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Αν η απάντηση είναι σωστή, μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα της Ενότητας. Αν είναι λάθος τότε, 

είτε μεταφέρεται πίσω στην ίδια εκπαιδευτική σελίδα, είτε οδηγείται σε μία σελίδα που μπορεί να 

είναι οτιδήποτε, από την διόρθωση της απάντηση, έως την συνέχεια σε επόμενη σελίδα. Επίσης, σε 

περίπτωση πολλαπλών απαντήσεων μίας ερώτησης, ή κάθε απάντηση μπορεί να οδηγεί σε 

διαφορετική σελίδα. 

 

Εικόνα 7.50: Απόσπασμα από τις ρυθμίσεις Ενότητας 

Ρυθμίσεις Ενότητας 

Όταν ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μία Ενότητα, εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων για ολόκληρη την 

Ενότητα. Πριν καν προσθέσουμε μία ιστοσελίδα σε αυτή, πρέπει να επιλέξουμε τις ρυθμίσεις. Αυτές 

μπορούμε να τις αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή. 

Όνομα 

Εδώ γράφουμε το όνομα με το οποίο θέλουμε να φαίνεται η Ενότητα στην κεντρική σελίδα του 

μαθήματος. 
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Χρονικό όριο 

Το χρονικό όριο, αναφέρεται στο χρόνο μέσα στον οποίο ο μαθητής θα πρέπει να έχει απαντήσει όλες 

τις ερωτήσεις της Ενότητας, Μετά το πέρας του χρόνου, ο μαθητής παραμένει στην Ενότητα αλλά οι 

απαντήσεις του δεν καταμετρώνται. 

Ο χρόνος που έχει απομένει φαίνεται από έναν μετρητή αντίστροφης μέτρησης. Αυτός χρησιμοποιεί 

JavaScript. Για τον λόγο αυτό ο μαθητής θα πρέπει να την έχει ενεργοποιημένη στο browser του. 

Ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων σε μία Ενότητα 

Στο κάτω μέρος κάθε σελίδας ερωτήσεως, μπορούμε να τοποθετήσουμε μία ερώτηση τύπου κουίζ. Ο 

μέγιστος αριθμός απαντήσεων που θα έχει κάθε ερώτηση καθορίζεται από αυτήν την επιλογή. Αν κάθε 

απάντηση οδηγεί τον μαθητή σε διαφορετική σελίδα, τότε ο αριθμός των απαντήσεων είναι και ο αριθμός 

των διακλαδώσεων. 

Ενότητα εξάσκησης 

Αν επιλέξουμε “Ναι” σε αυτήν την επιλογή, τότε η βαθμολόγηση αυτής της Ενότητας δεν θα 

μετρήσει. 

Προσωπικός τρόπος βαθμολόγησης 

Κανονικά, κάθε σωστή απάντηση παίρνει όλο τον βαθμό που της αντιστοιχεί, και κάθε λανθασμένη 

παίρνει μηδέν. Αν επιλέξουμε “Ναι” μας δίνεται η δυνατότητα να δώσουμε διαφορετική βαρύτητα σε 

κάθε απάντηση μίας ερώτησης. Η μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερο βαθμό σε μία ερώτηση που 

θεωρούμε πιο σημαντική. 

Μέγιστος βαθμός 

Εδώ επιλέγουμε τον μέγιστο βαθμό που μπορεί να πάρει ο μαθητής σε αυτήν την Ενότητα. Εάν το 

θέσουμε στο “0” τότε η Ενότητα αυτή δεν θα φανεί σε καμία σελίδα βαθμολόγησης. 

Επιτρέποντας στους μαθητές να ξαναπάρουν ένα μάθημα 

Επιλέγουμε εάν ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει την Ενότητα ή οχι. 

Ο βαθμός σε περίπτωση επανεξέτασης 

Αυτή η ρύθμιση σχετίζεται με την προηγούμενη. Ισχύει μόνο αν αυτή είναι “Ναι” και ορίζει το πώς θα 

βαθμολογείται ο μαθητής. Με το μέσο όρο των βαθμών όλων των επαναλήψεων ή με το μέγιστο 

βαθμό αυτών. 

Τρέχον σκορ  
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Όταν έχουμε επιλέξει “Ναι”, κάθε σελίδα προβάλει τον βαθμό που ο μαθητής έχει συμπληρώσει μέχρι 

στιγμής και τον μέγιστο αριθμό που θα μπορούσε να έχει. Ο αριθμός αυτός είναι μέγιστος για τις 

σελίδες τις οποίες ο μαθητής έχει περάσει. Αυτό σημαίνει ότι ο μέγιστο βαθμός που είδαμε 

προηγουμένως, δεν έχει νόημα για Ενότητες με πολλές διακλαδώσεις, μίας και ο κάθε μαθητής είναι 

πιθανόν να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή. 

Επιτρέπεται η αναθεώρηση 

Επιτρέπει ή όχι σε έναν μαθητή να γυρίσει πίσω στην Ενότητα. Αν ένας μαθητής έχει απαντήσει λάθος 

σε μία ερώτηση, μπορεί να γυρίσει πίσω σε αυτή και να την διορθώσει. Αυτό δεν γίνεται με το κουμπί 

Πίσω του browser. 

Προβολή Κουμπιού Αναθεώρησης 

Κάθε φορά που ένας μαθητής απαντάει λάθος, εμφανίζεται ένα κουμπί που του δίνει την δυνατότητα 

να ξαναδοκιμάσει. Αν οι ερωτήσεις μας είναι τύπου Σωστό/Λάθος, αυτή η επιλογή δέν έχει νόημα. 

Ενέργεια μετά από σωστή απάντηση 

Εδώ ορίζουμε τί θέλουμε να συμβαίνει μετά από κάθε σωστή απάντηση που δίνει ο μαθητής. 

Μπορούμε να επιλέξουμε, είτε να ακολουθηθεί η κανονική πορεία της Ενότητας, είτε να εμφανιστεί 

μία σελίδα που δεν έχει ξαναδεί ο μαθητής, είτε να εμφανιστεί μία σελίδα ερώτησης που απαντήθηκε 

λάθος. 

Αναπαράσταση ανατροφοδότησης 

Εάν είναι “Ναι” οι προκαθορισμένες απαντήσεις "Αυτή είναι η σωστή απάντηση" και "Αυτή είναι η 

λάθος απάντηση" εμφανίζονται μετά από κάθε σωστή και λάθος απάντηση αντίστοιχα. 

Ελάχιστος αριθμός ερωτήσεων 

Είναι το ελάχιστο πλήθος ερωτήσεων που θα μετρήσουν στην βαθμολόγηση του μαθητή. 

Αριθμός σελίδων που παρουσιάζονται 

Καθορίζει το πλήθος των σελίδων που θα εμφανιστούν στον μαθητή. Εάν η Ενότητα έχει παραπάνω 

σελίδες, η ροή της θα σταματήσει όταν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός. Εάν η Ενότητα έχει λιγότερες 

θα εμφανιστούν όλες. Το ίδιο θα συμβεί εάν επιλέξουμε “0”. 

Μορφοποίηση Ενότητας 

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το μενού, χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουμε την Ενότητα σε μία 

παρουσίαση, η οποία εμφανίζεται σε ένα καινούριο παράθυρο. Μπορούμε να επιλέξουμε ύψος, πλάτος 

της παρουσίασης και χρώμα φόντου. Το Προβολή αριστερού μενού δημιουργεί μία στήλη πλοήγησης 

μέσα στην Ενότητα, στα αριστερά της παρουσίασης. 



Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης 

101 

Έλεγχος πρόσβασης 

Εδώ επιλέγουμε εάν θέλουμε η Ενότητα να είναι κλειδωμένη με κάποιον κωδικό. 

Εξάρτηση 

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει αν η Ενότητα εξαρτάται από την απόδοση των σπουδαστών σε μία άλλη 

Ενότητα. Μπορούμε να επιλέξουμε την Ενότητα που προαπαιτείται, τον ελάχιστο χρόνο που ένας 

μαθητής έχει ξοδέψει σε αυτήν, το αν έχει ολοκληρώσει την Ενότητα και τον ελάχιστο βαθμό που 

πρέπει να έχει κερδίσει σε αυτήν. 

Αναδυόμενο αρχείο ή ιστοσελίδα 

Όταν ένας μαθητής ξεκινήσει μία Ενότητα, μπορούμε να κάνουμε ένα αρχείο ή μια ιστοσελίδα να 

εμφανιστεί παράλληλα. Το αρχείο ή ιστοσελίδα θα εμφανιστεί σε ξεχωριστό παράθυρο του οποίου 

καθορίζουμε τις διαστάσεις. Αυτό βοηθάει σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή 

ένα άλλο αρχείο ως σημείο αναφοράς για την πρόοδο της Ενότητας. 

Αμέσως αφότου τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις τις Ενότητας και πατήσουμε το κουμπί Αποθήκευση 

και προβολή, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. 

 

Εικόνα 7.51: Μενού δημιουργίας της πρώτης σελίδας σε μια Ενότητα. 

Αυτή η σελίδα μας δίνει τέσσερις επιλογές. Όλες βοηθάνε στο 

να ξεκινήσει η δημιουργία των σελίδων της Ενότητας. 

Εισαγωγή ερωτήσεων 

Μπορούμε να εισάγουμε ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν στο 

Moodle ή και σε άλλα λειτουργικά συστήματα. Η μορφή των 

ερωτήσεων που μπορούμε να εισάγουμε στο Moodle φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. Κάθε ερώτηση που θα εισάγουμε θα 

είναι και μία σελίδα της Ενότητας. Εικόνα 7.52: Τύποι ερωτήσεων για 
εισαγωγή στο Moodle 
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Εισαγωγή PowerPoint 

Στην Ενότητά μας μπορούμε να εισάγουμε μία παρουσίαση που έχουμε φτιάξει χρησιμοποιώντας το 

PowerPoint. Για την ακρίβεια κάθε σελίδα της παρουσίασης θα είναι μία σελίδα της Ενότητας. Για να 

το κάνουμε αυτό θα πρέπει να μετατρέψουμε την κάθε διαφάνεια σε ιστοσελίδα, μία επιλογή που 

παρέχει το PowerPoint. 

Πρέπει να προσέξουμε όμως ότι τα ειδικά εφέ και χαρακτηριστικά δεν θα περάσουν στο Moodle. Το 

Moodle υποστηρίζει μόνο τα βασικά κείμενα και γραφικά των διαφανειών. 

Πρόσθεση ενός Πίνακα Διακλαδώσεων 

Μία σελίδα κλάδων είναι μία σελίδα που περιέχει συνδέσμους σε άλλες σελίδες της Ενότητας. 

Πρόσθεση μιας Σελίδας Ερώτησης 

Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μία σελίδα ερώτησης με τον ενσωματωμένο 

επεξεργαστή του Moodle. 

Στην ουσία είναι σαν να δημιουργούμε μια ιστοσελίδα. Και εδώ συναντάμε τον γνωστό επεξεργαστή 

HTML του Moodle. Συνήθως μία τέτοια σελίδα απαρτίζεται από εκπαιδευτικό υλικό, όπως ένα 

κείμενο ή μία εικόνα., που μετά ακολουθεί μία ή περισσότερες ερωτήσεις 

 
Εικόνα 7.53: Διαθέσιμοι τύποι ερωτήσεων. 

Υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων που μπορούμε να προσθέσουμε: 

1. Πολλαπλή επιλογή 

2. Σωστό/Λάθος  

3. Σύντομη απάντηση 

4. Αριθμητικό 

5. Αντιστοιχούν  

6. Έκθεση 

Σε κάθε απάντηση μπορούμε να έχουμε αν θέλουμε μία ανατροφοδότηση. Επίσης μπορούμε ανάλογα 

με την απάντηση να οδηγούμε τον μαθητή σε διαφορετική σελίδα. 

Για παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε μια σελίδα ερώτησης με τρείς απαντήσεις, έτσι ώστε: 

Αν ο μαθητής επιλέξει μία από τις λάθος απαντήσεις, να βλέπει το μήνυμα ανατροφοδότησης “Λάθος 

απάντηση, Δοκίμασε Ξανά” και στη συνέχεια ο μαθητής να επιστρέφει ξανά στην ίδια σελίδα για να 

ξαναδοκιμάσει. 
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Αν ο μαθητής επιλέξει την σωστή απάντηση, να βλέπει το μήνυμα ανατροφοδότησης “Μπράβο! 

Σωστό” και να οδηγείται στην επόμενη σελίδα της Ενότητας. 

Δεν είναι αναγκαίο να έχουμε μία ερώτηση σε κάθε σελίδα της Ενότητας, Αν παραβλέψουμε τις 

ερωτήσεις, το Moodle τοποθετεί ένα κουμπί Συνέχεια, με το οποίο μπορούμε να κινηθούμε με μία 

συγκεκριμένη ροή μέσα στην Ενότητα. 

Αυτό είναι χρήσιμο, εάν θέλουμε να επιβάλουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο διαβάσματος του υλικού. 

Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε με το υλικό στην κεντρική σελίδα του μαθήματος, το οποίο 

μπορεί να διαβαστεί με οποιαδήποτε σειρά. 

Εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε τις σελίδες της Ενότητας, να προσθέσουμε, να διαγράψουμε ή να 

αλλάξουμε την σειρά τους μέσα στην Ενότητα, αυτό γίνεται μέσω της καρτέλας Επεξεργασία. Στην 

καρτέλα Επεξεργασία εμφανίζονται οι σελίδες και δίπλα από το όνομά τους αυτά τα τέσσερα 

εικονίδια . 

Το πρώτο, βοηθάει στην μετακίνηση της σελίδας μπρός και πίσω από κάποια άλλη. Με το δεύτερο, 

επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο της σελίδας. Με το τρίτο, μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση της 

σελίδας. Και με το τέταρτο να τη διαγράψουμε. 

7.8.3. Κουίζ 
Το Moodle παρέχει έναν κατασκευαστή κουίζ. Κάθε ερώτηση του κουίζ είναι μια ολοκληρωμένη 

ιστοσελίδα η οποία μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε κώδικα HTML. Αυτό σημαίνει ότι μία ερώτηση 

μπορεί να αποτελείται από ήχο, βίντεο, εικόνα, κείμενο αλλά και ότι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε 

σε μία ιστοσελίδα. 

Τα κουίζ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μπορούμε να 

βάλουμε ένα κουίζ στο τέλος ενός κειμένου, με σκοπό να βεβαιωθούμε ότι οι μαθητές ολοκλήρωσαν 

το διάβασμα. Ένας άλλος τρόπος, είναι να χρησιμοποιήσουμε το κουίζ σαν ένα είδος τεστ. Ακόμα, με 

τα κουίζ μπορούμε να διεξάγουμε μία αξιολόγηση. 

Ρυθμίσεις Κουίζ 

Όπως και στις ρυθμίσεις των περισσοτέρων δραστηριοτήτων, στο πεδίο Όνομα γράφουμε το όνομα με 

το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται το κουίζ στην κεντρική σελίδα του μαθήματος. Η διαφορά βρίσκεται 

στο επόμενο πεδίο όπου πλέον δεν ονομάζεται Περιγραφή αλλά Εισαγωγή.  

Στην Εισαγωγή, αυτό που θα γράφουμε εμφανίζεται όταν ο μαθητής επιλέξει το κουίζ. Όταν ο 

μαθητής κάνει κλικ πάνω στο κουίζ, δεν ξεκινάει αμέσως η προβολή των ερωτήσεων, αλλά 

εμφανίζεται μία οθόνη εισαγωγής. 
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Στην εισαγωγή μπορούμε να αναφέρουμε τον λόγο για τον οποίο ο μαθητής κάνει το κουίζ, τις 

ιδιαιτερότητες που ίσως έχει, όπως πρόσθετα (plug-in) που απαιτούνται από το φυλλομετρητή, αλλά 

και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν. Πατώντας το κουμπί Προσπάθεια κουίζ τώρα, ξεκινάει το 

κουΐζ. 

 

Εικόνα 7.54: Ρυθμίσεις Κουΐζ 

 

Εικόνα 7.55: Κείμενο εισαγωγής στο κουίζ. 
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Άνοιξε/Κλείσε το κουίζ 

Σε αυτό το σημείο ρυθμίζουμε, εάν και σε ποιό χρονικό διάστημα θέλουμε το κουίζ μας να είναι 

διαθέσιμο. Την χρονική περίοδο στην οποία έχουμε κλειστό το κουίζ, αυτό συνεχίζει να φαίνεται στην 

κεντρική σελίδα του μαθήματος. Οι μαθητές θα μπορούν να το δουν και να το επιλέξουν, αλλά θα 

δουν μόνο το μήνυμα “Κλειστό”. Αν θέλουμε να το κρύψουμε τελείως, μπορούμε να το κάνουμε με το 

εικονίδιο του ματιού ή αλλιώς “Απόκρυψη του θέματος από τους φοιτητές”. 

Χρονικός περιορισμός  

Με το χρονικό περιορισμό, ρυθμίζουμε τον χρόνο που θέλουμε να έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές 

έως ότου τελειώσουν το κουίζ. Όταν ο χρόνος τελειώσει, το κουίζ αυτομάτως υποβάλλεται με όλες τις 

απαντήσεις που δόθηκαν. 

Χρονική καθυστέρηση 

Είναι χρήσιμη μόνο όταν έχουμε ενεργοποιήσει τις πολλαπλές προσπάθειες και αφορά τον χρόνο 

μεταξύ των προσπαθειών. 

Ερωτήσεις ανά σελίδα 

Από προεπιλογή, όλες οι ερωτήσεις ενός κουίζ, περιέχονται σε μία σελίδα. Για ένα κουίζ όμως με 

πολλές ερωτήσεις, μπορεί να θέλουμε να “σπάσουμε” αυτές τις σελίδες σε σελίδες με μικρότερο 

αριθμό ερωτήσεων. Αυτόν τον αριθμό ερωτήσεων ανά σελίδα τον επιλέγουμε εδώ. 

Σε περίπτωση που επιθυμούμε διαφορετικό πλήθος ερωτήσεων σε κάθε σελίδα, διαλέγουμε εδώ έναν 

τυχαίο αριθμό, και ύστερα στην σελίδα επεξεργασίας του κουίζ, μετακινούμε τα διαχωριστικά 

σελίδων που δημιουργεί το Moodle στο επιθυμητό σημείο. 

Ανακάτεμα ερωτήσεων / Ανακάτεμα απαντήσεων 

Επιλέγουμε “Ναι” αν θέλουμε οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις να έρχονται με τυχαία σειρά κάθε φορά 

που γίνεται το κουίζ. 

Επιτρεπόμενες προσπάθειες 

Δηλώνουμε τον αριθμό των προσπαθειών που επιτρέπουμε σε έναν μαθητή να κάνει. 

Κάθε προσπάθεια στηρίζεται στο τελευταίο 

Αν επιλέξουμε “Ναι” και παράλληλα επιτρέπουμε τι πολλές προσπάθειες τότε κάθε φορά που εκτελεί 

ο μαθητής το κουίζ, θα βασίζεται στην προηγούμενη. Δηλαδή κάθε προσπάθεια θα περιέχει τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης. Αυτό βοηθάει να ολοκληρωθεί το κουίζ μετά από μερικές 

προσπάθειες. 
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Προσαρμοστικό περιβάλλον 

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την πολλαπλές προσπάθειες για κάθε ερώτηση. Είναι διαφορετική από την 

προηγούμενη ρύθμιση, η οποία επιτρέπει στον μαθητή να κάνει ξανά ολόκληρο το κουίζ. Στο 

προσαρμοστικό περιβάλλον, η κάθε ερώτηση μας δίνει δύο επιλογές: 

1. Όταν απαντήσει λάθος σε μία ερώτηση ο μαθητής, εμφανίζεται ένα μήνυμα και 

επαναλαμβάνεται η ίδια ερώτηση. 

2. Όταν απαντήσει λάθος σε μία ερώτηση ο μαθητής, εμφανίζεται ένα μήνυμα και μία 

διαφορετική ερώτηση. 

Μέθοδος βαθμολόγησης 

Όταν επιτρέπονται οι πολλαπλές προσπάθειες έχουμε τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού 

του τελικού βαθμού. 

Εφαρμογή ποινών 

Ισχύει μόνο όταν έχουμε επιλέξει το προσαρμοστικό περιβάλλον. Στην δημιουργία των ερωτήσεων 

μπορούμε να επιλέξουμε πόσες μονάδες θα αφαιρούνται για κάθε λάθος απάντηση. 

Επιλογές ανασκόπησης 

Με αυτές τις επιλογές επιλέγουμε πότε και τί θέλουμε ο μαθητής να βλέπει όταν κάνει απολογισμό της 

προσπάθειας του στο κουίζ. Αν επιλέξουμε Αμέσως μετά την προσπάθεια ο μαθητής μπορεί να κάνει 

ανασκόπηση του κουίζ μόνο μία φορά, αμέσως μετά το τέλος των ερωτήσεων. Αν φύγει από τη σελίδα 

της ανασκόπησης δεν μπορεί να επιστρέψει ξανά. Στις άλλες δύο χρονικές επιλογές που έχουμε, αυτό 

δεν ισχύει. 

Εμφάνισε το κουίζ σε ασφαλές παράθυρο 

Με αυτή την επιλογή, το κουίζ ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο. Εκεί χρησιμοποιείται JavaScript για να 

απαγορευτούν η αντιγραφή το σώσιμο και η εκτύπωση. 

 

Γενική ανατροφοδότηση 

Το Moodle μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε διάφορα είδη ανατροφοδότησης σε ένα κουίζ. Σε αυτή 

την επιλογή ρυθμίζουμε την γενική ανατροφοδότηση η οποία εμφανίζεται στο τέλος του κουίζ. 

Ανάλογα με το Βαθμολογικό όριο που θέτουμε, μπορούμε να εμφανίσουμε διαφορετικό μήνυμα 

ανατροφοδότησης. 
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Επεξεργασία Κουίζ 

Αμέσως μετά το τέλος και το σώσιμο των ρυθμίσεων, εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας του κουίζ. 

 

Εικόνα 7.56: Σελίδα επεξεργασίας του κουίζ. 

Αυτή η σελίδα περιέχει πέντε κύριες ετικέτες, οι οποίες αφορούν πέντε διαφορετικά κύριες 

λειτουργίες του κουίζ. Αυτές είναι: 

• Κουίζ (Quiz) 

• Ερωτήσεις (Questions) 

• Κατηγορίες (Categories) 

• Εισαγωγή (Import) 

• Εξαγωγή (Export) 

Κατηγορίες 

Σε αυτήν την ετικέτα, μας δίνεται η δυνατότητα να οργανώσουμε τις κατηγορίες των ερωτήσεων. 

Κάθε ερώτηση ανήκει σε μία κατηγορία. Για αυτόν τον λόγο καλό είναι, εκτός από την προϋπάρχουσα 

κατηγορία, να δημιουργήσουμε νέες όπου θα τοποθετήσουμε τις ερωτήσεις μας. 

Για να εισάγουμε μία κατηγορία, πηγαίνουμε στην περιοχή Πρόσθεσε κατηγορία και επιλέγουμε την 

κατηγορία στην οποία θέλουμε να ανήκει. Εάν θέλουμε να μην είναι υποκατηγορία, απλά επιλέγουμε 

“Ανώτερο επίπεδο”. Τέλος είναι απαραίτητο να γράψουμε ένα όνομα για την κατηγορία, με το οποίο 

θα εμφανίζεται. Για να προστεθεί η νέα κατηγορία πατάμε το κουμπί Πρόσθεσε κατηγορία. Για να 

επεξεργαστούμε μία κατηγορία, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο . 

Ερωτήσεις 

Σε αυτήν την ετικέτα διαχειριζόμαστε τις ερωτήσεις, Μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να 

διαγράψουμε μία ερώτηση. Το σύνολο των ερωτήσεων που έχουν δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα, 
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ονομάζεται Τράπεζα ερωτήσεων (Question bank). Αναλόγως με τα δικαιώματα μας, έχουμε πρόσβαση 

σε όλες ή μέρος των ερωτήσεων. 

 

Εικόνα 7.57: Τράπεζα ερωτήσεων 

Από το μενού καταρράκτη επιλέγουμε την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ερωτήσεις για τις οποίες 

ενδιαφερόμαστε. Αυτές θα εμφανιστούν σε λίστα στο κάτω μέρος του παραθύρου. Οι ερωτήσεις που 

διαγράφουμε δεν σβήνονται τελείως από την ιστοσελίδα, απλά κρύβονται. Για να τις ξαναδούμε 

πρέπει να επιλέξουμε Δείξε τις παλιές ερωτήσεις. 

Για να μετακινήσουμε κάποια ή κάποιες ερωτήσεις σε μία άλλη κατηγορία, επιλέγουμε τις ερωτήσεις 

που θέλουμε, επιλέγουμε και την κατηγορία στην οποία θέλουμε να πάνε από το μενού και πατάμε το 

κουμπί Μετακίνηση στο >>. 

Για να δημιουργήσουμε μία νέα ερώτηση επιλέγουμε τον τύπο της νέας ερώτησης από το μενού 

Δημιούργησε νέα ερώτηση. Τότε εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας της ερώτησης. Αφού 

τελειώσουμε με την ερώτηση, αυτή εμφανίζεται στη λίστα αυτής της κατηγορίας. 

Τύποι ερωτήσεων 

• Υπολογισμένο  

• Περιγραφή  

• Έκθεση 

• Ταιριάζουν  
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• Ενσωματωμένες απαντήσεις  

• Πολλαπλή επιλογή  

• Σύντομη απάντηση 

• Αριθμητικό  

• Τυχαία ερώτηση σύντομης απάντησης/ταιριάσματος 

• Σωστό/Λάθος 

Παρακάτω περιγράφονται οι πιο άγνωστοι τύποι ερωτήσεων, αυτούς που δεν συναντάμε συχνά σε μια 

κλασική τάξη. Για τους υπόλοιπους τύπους μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες από την βοήθεια 

που προσφέρει το Moodle και υπάρχει στην σελίδα δημιουργίας κάθε ερώτησης. 

Υπολογισμένο 

Όταν δημιουργούμε μία ερώτηση αυτού του τύπου, εισάγουμε μία φόρμουλα η οποία εμφανίζεται στο 

κείμενο της ερώτησης. Η φόρμουλα μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες τυχαίες μεταβλητές, οι 

οποίες αντικαθιστώνται με αριθμούς όταν το κουίζ τρέχει. Οι τυχαίες μεταβλητές μπαίνουν σε {}. 

Για παράδειγμα στην ερώτηση μπορούμε να βάλουμε Πόσο κάνει 3*{α};, το Moodle θα 

αντικαταστήσει το {α} με έναν τυχαίο αριθμό. Στην απάντηση επίσης, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τυχαίες μεταβλητές. Στο παράδειγμά μας θα βάζαμε στο πεδίο της απάντησης το 

3*{α}. 

Περιγραφή 

Η περιγραφή δεν είναι ερώτηση. Σε αυτή μπορούμε να βάλουμε ότι υλικό επιθυμούμε, ακριβώς όπως 

σε μία ιστοσελίδα. Όταν δημιουργούμε μία περιγραφή συναντάμε τον γνωστό HTML editor του 

Moodle. 

Όπως είπαμε προηγουμένως, στο κουίζ δημιουργούνται διαχωριστικά. Αν θέλουμε να χωρίσουμε το 

κουίζ σε τομείς, και να εξηγήσουμε τον κάθε τομέα πριν ο μαθητής το τελειώσει, καλό είναι να 

βάλουμε μία περιγραφή στην πρώτη σελίδα του κάθε τομέα. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε “Οι 

επόμενες 3 ερωτήσεις έχουν να κάνουν με αυτήν την εικόνα” και να έχουμε βάλει την εικόνα μόνο μία 

φορά. 

Έκθεση 

Για να απαντήσει ο μαθητής σε μια ερώτηση τύπου Έκθεση, χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή κειμένου 

του Moodle. Παρόλα αυτά, αν υπάρχουν παραπάνω από μία ερωτήσεις Έκθεσης σε μία σελίδα, ο 

επεξεργαστής εμφανίζεται μόνο για την πρώτη ερώτηση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον 
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περιορισμό του Moodle, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα διαχωριστικά σελίδας στο κουίζ έτσι ώστε 

κάθε ερώτηση έκθεσης να εμφανίζεται στη δικιά της σελίδα. 

 

Ενσωματωμένες απαντήσεις 

Μία ερώτηση τύπου Ενσωματωμένη Απάντηση αποτελείται από ένα κείμενο. Τα πεδία εισαγωγής της 

απάντηση βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα στο κείμενο. Αυτές οι απαντήσεις μέσα στην ερώτηση, 

μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, σύντομη απάντηση και αριθμητικό. Δεν υπάρχει γραφικό 

περιβάλλον για την κατασκευή μίας ερώτησης Ενσωματωμένης Απάντησης. Η κατασκευή της γίνεται 

μέσα στον κειμενογράφο του Moodle με ειδικές εντολές, τις οποίες αναφέρει το Moodle στην βοήθεια 

της ερώτησης. 

Τυχαία ερώτηση σύντομης απάντησης/ταιριάσματος 

Όταν αυτός ο τύπος ερώτησης εισάγεται σε ένα κουίζ, το Moodle επιλέγει μία ερώτηση στην τύχη από 

την κατηγορία των ερωτήσεων που βρισκόμαστε. Η ερώτηση επιλέγεται την στιγμή που ο μαθητής 

κάνει το κουίζ. Σε μία ακόμη προσπάθεια του κουίζ, ο ίδιος μαθητής δεν θα δει ποτέ την ίδια ερώτηση 

δύο φορές. Αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία ερωτήσεων που χρησιμοποιούμε για την τυχαία ερώτηση 

θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τόσες ερωτήσεις όσες οι τυχαίες που έχουμε στο κουίζ. 

Μια ερώτηση ταιριάσματος αποτελείται από υπο-ερωτήσεις και απαντήσεις οι οποίες πρέπει να 

ταιριάξουν με κάθε μία υπο-ερώτηση. Όταν διαλέγουμε Τυχαία ερώτηση ταιριάσματος, το Moodle 

επιλέγει τυχαία ερωτήσεις σύντομης απάντησης από την τρέχουσα κατηγορία. Τότε χρησιμοποιεί 

αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους για να δημιουργήσει μία ερώτηση ταιριάσματος. 

Κουίζ 

Αφού έχουμε δημιουργήσει κατηγορίες και ερωτήσεις, μπορούμε να πάμε στην ετικέτα Κουίζ και να 

προσθέσουμε τις ερωτήσεις στο κουίζ. Αυτό γίνεται με το σύμβολο  το οποίο οδηγεί την ερώτηση 

στα αριστερά, στην λίστα με τις ερωτήσεις του κουίζ. Το ίδιο σύμβολο με αντίθετη φορά, χρησιμεύει 

για να αφαιρέσουμε μία ερώτηση από το κουίζ. 

Για τις περισσότερες επιλογές που συναντάμε εδώ, είναι εύκολο να καταλάβουμε την λειτουργία τους 

από το όνομά τους. 

Μέγιστο βαθμός 

Ο μέγιστος βαθμός είναι ο βαθμός σύμφωνα με τον οποίο διαμορφώνονται οι βαθμοί κάθε ερώτησης. 

Για παράδειγμα, αν ο μέγιστο βαθμός είναι 10 και το κουίζ αποτελείται από 5 ερωτήσεις τότε η κάθε 

ερώτηση θα έχει αξία 2 βαθμούς. 
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Τυχαίες ερωτήσεις  

Με αυτή την επιλογή προσθέτουμε τυχαίες ερωτήσεις από την επιλεγμένη κατηγορία, στο κουίζ. 

Μπορούμε να προσθέσουμε τυχαίες ερωτήσεις από πολλές κατηγορίες στο ίδιο κουίζ. 

 

7.8.4. SCORM/AICC 
SCORM είναι τα αρχικά των Sharable Content Object Reference Model.  

AICC είναι τα αρχικά των Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee.  

Όπως αναφέρεται και στην ενότητα 3.5 είναι πρότυπα, και όχι προϊόντα ή χαρακτηριστικά. Σχεδόν 

όλα τα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων υποστηρίζουν το SCORM, για αυτό η ανάπτυξη 

περιεχομένου συμβατού με το SCORM επιτρέπει σε αυτό να μεταφέρεται σε πολλά συστήματα. 

Ρυθμίσεις SCORM/AICC 

Η περιγραφή εμφανίζεται όταν ο μαθητής επιλέξει την δραστηριότητα από την κεντρική σελίδα του 

μαθήματος. 

 

Εικόνα 7.58: Ρυθμίσεις SCORM/AICC 
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Για να διαλέξουμε το πακέτο SCORM που θέλουμε να εισαγάγουμε, στην επιλογή Περιεχόμενο 

Πακέτου πατάμε το κουμπί Επέλεξε αρχείο. Αν το πακέτο που διαλέξαμε επιτρέπει την βαθμολόγηση, 

διαλέγουμε και την Μέθοδο βαθμολόγησης. 

7.8.5. Έρευνα 
Η Έρευνα (Survey) αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν τη στάση των μαθητών απέναντι στη 

μάθηση γενικότερα, και στο μάθημα ειδικότερα, και σχετικά με την εμπειρία των μαθητών με το 

μάθημα. Το Moodle μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πέντε διαφορετικού τύπου έρευνες, οι οποίες 

είναι προκατασκευασμένες για εμάς. Οι ερωτήσεις των ερευνών έχουν τοποθετηθεί και δεν μπορούμε 

να τις επεξεργαστούμε. 

Για να δημιουργήσουμε μία έρευνα, από το αναδυόμενο μενού Προσθήκη δραστηριότητας επιλέγουμε 

Έρευνα. Στην σελίδα ρυθμίσεων που εμφανίζεται διαλέγουμε το όνομα, το μήνυμα της εισαγωγής, και 

το τύπο της έρευνας. 

 

 

Εικόνα 7.59: Ρυθμίσεις Έρευνας 
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Τύποι έρευνας 

Οι πέντε έρευνες που μας παρέχει το Moodle χωρίζονται σε τρείς γενικές κατηγορίες: 

COLLES 

COLLES σημαίνει Constructivist On-Line Learning Environment Survey.  

Υπάρχουν τρείς έρευνες σε αυτή την κατηγορία. Η κάθε μία αποτελείται από 24 δηλώσεις στις οποίες 

ο μαθητής δηλώνει το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας. Οι ερωτήσεις ρωτάνε: 

• Πόσο σχετική (συναφής) είναι η δικτυακή μάθηση σε σχέση με τις πρακτικές των καθηγητών 

προς τους μαθητές; 

• Μπορεί ένα δικτυακό μαθησιακό περιβάλλον να ερεθίσει την κριτική σκέψη αμφισβήτησης 

των παιδιών; 

• Σε τι βαθμό οι μαθητές σε ένα δικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, εμπλέκονται σε ένα πλούσιο 

εκπαιδευτικό διάλογο; 

• Πόσο καλά οι καθηγητές επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν σε μια δικτυακή 

διαδικασία μάθησης; 

• Παρέχεται ευαίσθητη και ενθαρρυντική υποστήριξη από τους συμμαθητές; 

• Καταλαβαίνουν πραγματικά οι μαθητές και οι καθηγητές ο ένας τον άλλον στη δικτυακή 

επικοινωνία; 

Οι τρείς COLLES έρευνες ρωτάνε τους μαθητές για το μαθησιακό περιβάλλον που προτιμούν, το 

πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζουν στο μάθημα, και ένα συνδυασμό αυτών 

των δύο. 

ATTLS 

ATTLS σημαίνει Attitudes To Thinking and Learning Survey.  

Αποτελείται από 20 ερωτήσεις που ρωτάνε για το στυλ μάθησης, συζήτησης, και επιχειρηματολογίας 

του μαθητή. Για παράδειγμα, η έρευνα ρωτάει για την στάση του μαθητή όσον αφορά την λογική 

έναντι του προσωπικού ενδιαφέροντος – “Εκτιμώ τη χρήση της λογικής και της αιτιολόγησης πάνω 

από τις δικές μου ανησυχίες όταν επιλύω προβλήματα”. 

Οι ATTLS ερωτήσεις είναι χρήσιμες για την μέτρηση της νοοτροπίας των μαθητών γενικά αλλά όχι 

για την μέτρηση της αντίληψης ή της ικανοποίησής τους για ένα μάθημα. 
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Κρίσιμα επεισόδια 

Η έρευνα τύπου Κρίσιμα επεισόδια, διαφέρει από τις COLLES και ATTLS. Είναι πιο μικρή καθώς 

περιέχει μόνο 5 ερωτήσεις, και οι μαθητές απαντάνε σε κάθε ερώτηση με μία μικρή πρόταση αντί να 

επιλέγουν από πολλαπλές επιλογές. 

Η έρευνα ρωτάει τους μαθητές πώς νιώθουν για κάποιο πρόσφατο γεγονός στο μάθημα. Οι πέντε 

ερωτήσεις της έρευνας είναι: 

• Σε ποιά χρονική στιγμή είχατε εμπλακεί περισσότερο στο ρόλο του μαθητή; 

• Σε ποιά χρονική στιγμή είχατε απομακρυνθεί περισσότερο από το ρόλο του μαθητή; 

• Ποιά ενέργεια οποιουδήποτε στις ομάδες συζητήσεων θεωρείτε πως ήταν θετική ή πως 

βοήθησε πολύ; 

• Ποιά ενέργεια οποιουδήποτε στις ομάδες συζητήσεων θεωρείτε πως προκάλεσε σύγχυση ή 

προβλήματα; 

• Ποιό γεγονός σας εξέπληξε περισσότερο; 

7.8.6. Επιλογή 
Η Επιλογή (Choice) είναι η πιο απλή δραστηριότητα που περιέχει το Moodle. Σε μία επιλογή 

δημιουργούμε μία ερώτηση, και καθορίζουμε μια επιλογή πολλαπλών απαντήσεων. Την επιλογή 

μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μία γρήγορη ψηφοφορία, για να ζητήσουμε από 

τους μαθητές να διαλέξουν πλευρά σε μία αντιπαράθεση, ή για να επιβεβαιώσουμε την κατανόηση 

των μαθητών για μια συμφωνία. 

Ρυθμίσεις Επιλογής 

Στο πάνω μέρος της σελίδας ρυθμίσεων, γράφουμε ένα όνομα για αυτήν την δραστηριότητα της 

Επιλογής. 

Επιλογή κειμένου 

Σε αυτό το πεδίο, εισάγουμε το κείμενο το οποίο μπορεί να είναι απλό ή να έχει τη μορφή 

ιστοσελίδας, Αυτό το κείμενο είναι η ερώτηση ή δήλωση που θέλουμε να δείξουμε στους μαθητές 

ώστε να επιλέξουν μία επιλογή. 

Όριο επιλογής 

Εάν το όριο της επιλογής είναι ενεργοποιημένο, τότε ο αριθμός που θέτουμε στο πεδίο Όριο κάθε 

επιλογής, είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να επιλεγεί αυτή η επιλογή από τους μαθητές. Αν το 

όριο είναι ‘0’ τότε κανένας μαθητής δεν μπορεί να επιλέξει εκείνη την επιλογή. Όταν ακυρώνουμε την 

ισχύ των ορίων, όλες οι επιλογές μπορούν να επιλεχτούν όσες φορές τις επιλέξουν οι μαθητές 
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Εικόνα 7.60: Ρυθμίσεις Επιλογής 

Επιλογές 

Από προεπιλογή, υπάρχουν 5 διαθέσιμα πεδία για να εισάγουμε τις επιλογές που θα έχουν οι μαθητές. 

Πατώντας το κουμπί Πρόσθεσε 3 νέα πεδία, στο τέλος των επιλογών προστίθενται άλλα τρία πεδία. 

Χρόνοι περιορισμών 

Αν θέλουμε οι μαθητές να κάνουν την επιλογής τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

πρέπει να επιλέξουμε σε αυτό το σημείο, μία ημερομηνία έναρξης και λήξης διαθεσιμότητας της 

Επιλογής. 

Έκδωσε τα αποτελέσματα 

Μπορούμε να διαλέξουμε εάν και πότε θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα στους 

μαθητές. Αν επιλέξουμε “Πάντα δείχνε τα αποτελέσματα στους μαθητές”, οι μαθητές θα βλέπουν 

κάτω από τις διαθέσιμες επιλογές τον αριθμό των μαθητών που έχουν επιλέξει την κάθε επιλογή. 

Μυστικότητα των αποτελεσμάτων 

Αν αποφασίσουμε να δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα των επιλογών, σε αυτή την ρύθμιση 

καθορίζουμε εάν θέλουμε να φαίνεται ή όχι το όνομα των μαθητών σε κάθε επιλογή που έκαναν. 
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Επέτρεψε στις επιλογές να ανανεώνονται 

Αν “Ναι”, οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν στη δραστηριότητα και να επιλέξουν κάτι διαφορετικό 

από την αρχική τους επιλογή. Αν “Όχι” η πρώτη επιλογή είναι και η μοναδική που μπορούν να κάνουν 

σε αυτή την Επιλογή. 

Όταν ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις της Επιλογής, οι μαθητές μπορούν να ανοίξουν την Επιλογή από 

την κεντρική σελίδα του μαθήματος.  

7.8.7. Παραδείγματα αλληλεπιδραστικού υλικού για την πλατφόρμα της IQ 
Studies 

Οι Εργασίες, οι Ενότητες και τα πακέτα SCORM μας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσουμε 

υλικό μαθημάτων με το οποίο οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν, ενώ η Έρευνα και η Επιλογή 

δίνουν την ευκαιρία στους καθηγητές να αποτιμήσουν τους μαθητές, την στάση τους απέναντι στη 

μάθηση, και την ικανοποίησή τους με το μάθημα.. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι πιο αποτελεσματική 

και πιο ευχάριστη από τα μαθήματα τα οποία αποτελούνται από στατικό υλικό και οι μαθητές μόνο 

μπορούν απλά να τα δουν. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του μαθήματος επίδειξης της πλατφόρμας IQ Studies, μπορείτε να δείτε 

ένα συνολικό στιγμιότυπο από τις θεματικές ενότητες μετά την προσθήκη του αλληλεπιδραστικού 

υλικού.  

 

 

Εικόνα 7.61: Το μάθημα demo, μετά την προσθήκη του αλληλεπιδραστικού υλικού 
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Στο θέμα 1 (Χρήση Η/Υ) και στο θέμα 6 (PowerPoint) προστέθηκαν δυο διαφορετικές 

δραστηριότητες τύπου Εργασίας, με φόρτωση απλού αρχείου και με συμπλήρωση Online κειμένου 

αντίστοιχα. Στην Εικόνα 7.62, μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο από τη δραστηριότητα τύπου 

Εργασίας με υποβολή online κειμένου. 

 

Εικόνα 7.62: Εργασία με υποβολή online κειμένου 

Στο θέμα 3 (διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προστέθηκε μια δοκιμαστική δραστηριότητα 

τύπου Ενότητας, ενώ στα θέματα 4 (Word) και 7 (Access) προστέθηκαν δυο διαφορετικά είδη Κουΐζ, 

όπως μπορείτε να δείτε και στην Εικόνα 7.63, όπου προστέθηκαν μια ερώτηση Σωστού/Λάθους, μια 

πολλαπλής επιλογής και μια περιγραφής. 

 

Εικόνα 7.63: Προεπισκόπηση του δοκιμαστικού Κουίζ 2 
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Επίσης, στο θέμα 4 (Word), προστέθηκε και μια δοκιμαστική δραστηριότητα Έρευνας. Η έρευνα είναι 

τύπου COLLES και μάλιστα συνδυαστικού τύπου (προτιμώμενη και πραγματική), όπως μπορείτε να 

δείτε από την Εικόνα 7.64. 

 

Εικόνα 7.64: Ερωτήσεις έρευνας COLLES (συνδυαστική) 

Τέλος, στο θέμα 5 (Excel) προστέθηκε μια δοκιμαστική δραστηριότητα τύπου Επιλογής, με κάθετη 

προβολή και όπου το μέρος κάτω από τις Απαντήσεις εμφανίζεται μόνο όταν έχουμε επιλέξει να 

δείχνουμε τα αποτελέσματα στους μαθητές. 

 

Εικόνα 7.65: Δραστηριότητα Επιλογή. Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα αποτελέσματα. 
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Εκτός από τα εργαλεία που παρέχει το ίδιο το Moodle για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικού υλικού, 

χρησιμοποιήθηκαν και εξειδικευμένα εργαλεία ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού 

αλληλεπιδραστικού υλικού, όπως το Adobe Captivate 5, TechSmith Camtasia 7 και το Articulate 

Engage & Quizmaker 09.   

Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε δείγμα πολυμεσικού αλληλεπιδραστικού υλικού, συμβατού με το 

πρότυπο SCORM, για αρκετές από τις επτά θεματικές ενότητες του μαθήματος επίδειξης. Το υλικό σε 

SCORM, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των λογισμικών Adobe Captivate 5 (trial), Articulate Engage 

09 και Articulate Quizmaker 09.  

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε δείγμα υλικού σε SCORM δημιουργημένο με το Adobe 

Captivate 5 για το θέμα 1 (ενότητα Βασικές έννοιες της Πληροφορικής), για το θέμα 2 (ενότητα 

Χρήση Η/Υ) και για το θέμα 3 (ενότητα Διαδικτύου). 

 

Εικόνα 7.66: Εκπαιδευτικό υλικό σε SCORM (Active Presenter) 

 

Εικόνα 7.67: Εκπαιδευτικό υλικό σε SCORM (Adobe Captivate) 
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Εικόνα 7.68: Εκπαιδευτικό υλικό σε SCORM (Adobe Captivate) 

 

Επίσης, στις εικόνες 7.69 και 7.70 μπορείτε να δείτε δείγμα υλικού σε SCORM δημιουργημένο με το 

Articulate Engage και το Articulate Quizmaker, αντίστοιχα, για το θέμα 2 (ενότητα Χρήση Η/Υ). 

 

Εικόνα 7.69: Εκπαιδευτικό υλικό σε SCORM (Articulate Engage) 
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Εικόνα 7.70: Εκπαιδευτικό υλικό σε SCORM (Articulate Quizmaker) 

Επίσης, δημιουργήθηκε αλληλεπιδραστικό υλικό σε μορφή flash (.swf) με τη βοήθεια των λογισμικών 

Camtasia για το θέμα 5 (ενότητα του Excel 2007) και με τη βοήθεια του Captivate για το θέμα 6 

(ενότητα του PowerPoint 2007). 

 

Εικόνα 7.71: Αλληλεπιδραστικό υλικό για το Excel με το Camtasia 
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Εικόνα 7.72: Αλληλεπιδραστικό υλικό για το PowerPoint με το Captivate 

7.9. Προσθήκη κοινωνικού υλικού μαθήματος 
Οι κοινωνικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση είναι ένα από τα πιο δυνατά μαθησιακά εργαλεία που προσφέρει το Moodle. Επίσης 

κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, αυξάνοντας την συμμετοχή και την ικανοποίηση των μαθητών. Οι 

κοινωνικές δραστηριότητες που βρίσκουμε στο Moodle είναι: 

Συζήτηση (Chat) 

Ομάδα συζήτησης (Forum) 

Λεξικό (Glossary) 

Wiki 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των κοινωνικών δραστηριοτήτων 

και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε καλύτερα. 

7.9.1. Συζήτηση 
Με την δραστηριότητα Συζήτηση (chat) δημιουργούμε ένα δωμάτιο συζήτησης (chat room) όπου οι 

μαθητές μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο συνομιλία μέσω δικτύου. Η συζήτηση μέσω 

υπολογιστή έχει μερικά μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με μία συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο 

μέσα στην τάξη. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έρθουν αντιμέτωποι με τον φόβο να μιλήσουν δημόσια. 

Η όλη συνομιλία μπορεί να καταγραφεί, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως υλικό του 
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μαθήματος. Τέλος η συζήτηση μπορεί να εξελιχτεί με έναν αργό ρυθμό δίνοντας χρόνο στους 

συμμετέχοντες να σκεφτούν. 

Όταν προσθέτουμε μία Συζήτηση σε ένα μάθημα, οποιοσδήποτε μαθητής του μαθήματος μπορεί να 

εισέλθει στο δωμάτιο συζήτησης όποτε θελήσει. Το δωμάτιο συζήτησης μπορεί να γίνει ένα σημείο 

συνάντησης για τους μαθητές του μαθήματος, όπου μπορούν να συνεργαστούν για μια εργασία και να 

ανταλλάξουν πληροφορίες. 

Ο χρήστης όταν επιλέξει την Συζήτηση από την κεντρική σελίδα του μαθήματος, θα δει την 

εισαγωγική σελίδα της συζήτησης όπου μπορούμε να εμφανίσουμε κάποιο μήνυμα. 

 

Εικόνα 7.73: Εισαγωγική σελίδα της Συζήτησης 

Αν ο χρήστης επιλέξει να εισέλθει στη Συζήτηση, εμφανίζεται το παράθυρο της Συζήτησης. 

 

Εικόνα 7.74: Παράθυρο Συζήτησης. 

Αυτό είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα. Στην αριστερή στήλη, όταν κάποιος γράψει ένα μήνυμα, 

εμφανίζεται το όνομά του, ακολουθεί ή ώρα που το έγραψε και το ίδιο το μήνυμα. Στο κάτω μέρος της 

αριστερής στήλης είναι το πεδίο όπου μπορούμε να γράψουμε το μήνυμά μας. Στην δεξιά στήλη, 

αναγράφονται τα ονόματα όσων βρίσκονται στη συζήτηση αυτή τη στιγμή. 
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Στις ρυθμίσεις της Συζήτησης όταν επιλέγουμε μία ημερομηνία για την επόμενη φορά, δεν σημαίνει 

ότι η Συζήτηση θα εξαφανιστεί και θα εμφανιστεί ξανά τότε στους μαθητές. Αυτή η ημερομηνία είναι 

η ημερομηνία που θέλουμε να φαίνεται ως υπενθύμιση στο ημερολόγιο και στα επικείμενα γεγονότα. 

7.9.2. Ομάδα συζήτησης 
Οι Ομάδες συζήτησης (Forum) είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του Moodle. Μία καλά 

στημένη ομάδα συζήτησης μπορεί να διεγείρει μια στοχαστική συζήτηση και να παρακινήσει τους 

μαθητές να συμμετάσχουν. 

Μπορούμε να προσθέσουμε όσες ομάδες συζήτησης θέλουμε σε ένα μάθημα, αλλά και στην αρχική 

σελίδα της ιστοσελίδας. Οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο μάθημα θα έχει και πρόσβαση στις ομάδες 

συζήτησης. Για να περιορίσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την μορφή ομάδων (Group mode). 

Όταν ο μαθητής διαλέξει την ομάδα συζήτησης, βλέπει την εισαγωγή που γράψαμε στις ρυθμίσεις της 

ομάδας συζήτησης. 

 

Εικόνα 7.75: Εισαγωγική σελίδα μιας Ομάδας συζήτησης. 

Καθώς ο μαθητής γράφει το μήνυμα σε ένα θέμα, ο μαθητής χρησιμοποιεί τον ίδιο WYSIWYG 

επεξεργαστή που βλέπουμε όταν δημιουργούμε ιστοσελίδες στο Moodle. 

Επίσης μπορούμε να επιτρέψουμε στους μαθητές να ανεβάσουν αρχεία σε μία ομάδα συζήτησης. 

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν την ομάδα συζήτησης για να επιθεωρήσουν 

ο ένας την εργασία του άλλου και να συνεργαστούν πάνω σε μία εργασία. 

Τύποι ομάδων συζητήσεων 

Το Moodle μας παρέχει 4 διαφορετικού τύπους ομάδων συζήτησης. Ο καθένας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο. 

1. Ερώτηση και Απάντηση  
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2. Κάθε άτομο θέτει ένα θέμα συζήτησης 

3. Μια απλή συζήτηση  

4. Πρότυπο ομάδας συζητήσεων για γενική χρήση  

Q and A forum 

Σε αυτόν τον τύπο συζήτησης υπάρχει μόνο ένα θέμα. Το θέμα αυτό το δημιουργεί ο καθηγητής και οι 

μαθητές απαντούν. Συνήθως είναι μία ερώτηση και οι μαθητές γράφουν την απάντηση της. Παρόλα 

αυτά οι μαθητές δεν μπορούν να δουν τις απαντήσεις των άλλων μαθητών, πριν απαντήσουν οι ίδιοι. 

Κάθε άτομο θέτει ένα θέμα συζήτησης 

Κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει ΜΟΝΟ ένα θέμα συζήτησης. Οποιοσδήποτε μπορεί να αφήσει 

το μήνυμά τους σε αυτό το θέμα. 

Μια απλή συζήτηση 

Ολόκληρη η ομάδα συζήτησης εμφανίζεται σε μία σελίδα. Το πρώτο μήνυμα στο πάνω μέρος είναι το 

θέμα της συζήτησης, και είναι συνήθως τοποθετημένο από τον καθηγητή. Οι μαθητές μπορούν να 

γράψουν το μήνυμα τους κάτω από το θέμα. Αυτός ο τύπος ομάδας συζήτησης χρησιμοποιείται για 

μια σύντομη και επικεντρωμένη συζήτηση. 

Πρότυπο ομάδας συζητήσεων για γενική χρήση  

Σε αυτόν τον τύπο, οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο θέμα. Καθηγητές και μαθητές μπορούν 

να δημιουργήσουν νέα θέματα αλλά και να απαντήσουν σε ήδη υπάρχοντα. Η ομάδα συζήτησης έχει 

την παρακάτω μορφή. 

 

Εικόνα 7.76: Απάντηση σε ένα θέμα της Ομάδας συζήτησης. 
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Σε μία Ομάδα συζήτησης, μπορούμε να βαθμολογήσουμε της απαντήσεις των μαθητών σε κάποιο 

θέμα. Αυτό το δικαίωμα από προεπιλογή το έχει ο καθηγητής του μαθήματος και ο διαχειριστής τις 

ιστοσελίδας. Ο μαθητής μπορεί να δει από ποιόν βαθμολογήθηκε και με πόσο η απάντησή του. Αν 

θέλουμε να επιτρέψουμε στους μαθητές να βαθμολογούν τα μηνύματα των άλλων, μπορούμε να το 

κάνουμε από την ετικέτα Override permissions. 

Αν θέλουμε να προστατέψουμε την ομάδα συζήτησης από χρήστες που παράγουν μηνύματα 

ακατάπαυστα και χωρίς ουσιαστικό λόγο, μπορούμε να βάλουμε ένα όριο στο πλήθος των μηνυμάτων 

ανά κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν οι χρήστες περάσουν αυτό το όριο, εμποδίζονται αυτομάτως και 

δεν μπορούν να αναρτήσουν άλλα. Καθώς φτάνουν αυτό το όριο, τους εμφανίζεται ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα. 

7.9.3. Λεξικό 
Η δραστηριότητα Λεξικό (Glossary) είναι μια λίστα από λέξεις και ορισμούς στους οποίους έχουν 

πρόσβαση οι μαθητές. Παρόλα αυτά, ο δημιουργός του μαθήματος μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές 

να συμβάλουν και αυτοί στο Λεξικό. Αυτό κάνει το Λεξικό από ένα στατικό λεξιλόγιο σε ένα 

συλλογικό εργαλείο μάθησης. 

Ο χρήστης όταν επιλέξει να δει ένα Λεξικό, θα δει την παρακάτω σελίδα. 

 

Εικόνα 7.77: Η πρώτη σελίδα του Λεξικού. 
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Στο πάνω μέρος εμφανίζεται η περιγραφή που προσθέτουμε στις ρυθμίσεις του Λεξικού. Κάτω από 

αυτή, βρίσκεται το πεδίο αναζήτησης, μέσα στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε οποιαδήποτε 

λέξη επιθυμούμε το Moodle να ψάξει μέσα στη λίστα του συγκεκριμένου Λεξικού. 

Με το κουμπί Προσθήκη νέας εγγραφής προσθέτουμε μία καινούρια καταχώρηση στο παρόν Λεξικό.  

Στο κάτω μέρος της σελίδας βλέπουμε ότι υπάρχουν τέσσερις ετικέτες, οι οποίες μας βοηθάνε να 

πραγματοποιήσουμε την αναζήτηση μιας καταχώρησης, αλφαβητικά, ανά κατηγορία, ανά ημερομηνία 

δημιουργίας της, και ανά συγγραφέα.  

Κατά την δημιουργία μιας νέα καταχώρησης, Έννοια είναι η λέξη που θέλουμε να καταχωρήσουμε, 

και Ορισμός είναι ο ορισμός της. Επίσης μπορούμε να βάλουμε τις λέξεις σε διάφορες κατηγορίες. 

Από την ετικέτα Αναζήτηση ανά κατηγορία μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις κατηγορίες. 

Στη πάνω δεξιά γωνία του Λεξικού, υπάρχουν οι σύνδεσμοι Εισαγωγή/Εξαγωγή Εγγραφών. Με 

αυτούς τους συνδέσμους μπορούμε να εισάγουμε ή να εξάγουμε από το μάθημα ήδη δημιουργημένες 

καταχωρήσεις, από Λεξικά άλλων μαθημάτων ή από άλλες εγκαταστάσεις του Moodle. 

Όταν ρυθμίζουμε το Λεξικό, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε αν οι νέες καταχωρήσεις των 

μαθητών θα μπορούν να τεθούν αυτόματα στην διάθεση του καθενός ή θα πρέπει να περιμένουν να τις 

εγκρίνει πρώτα ο καθηγητής. 

7.9.4. Wiki 
Η δραστηριότητα wiki του Moodle επιτρέπει στους μαθητές να συνεργαστούν σε μία ομαδική 

εργασία, να χτίσουν μια βάση γνώσης, και να συζητήσουν θέματα της τάξης. Καθώς το wiki είναι 

εύκολο στην χρήση, αλληλεπιδραστικό, και οργανωμένο ανά ημερομηνία, ενθαρρύνει την συνεργασία 

μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Η κύρια διαφορά ανάμεσα σε μία ομάδα συζήτησης και σε ένα wiki είναι ότι όταν ένας χρήστης 

μπαίνει σε μία ομάδα συζήτησης, βλέπει μία σειρά μηνυμάτων αφιερωμένα σε ένα θέμα. Το κάθε 

μήνυμα είναι σύντομο. Ο χρήστης διαβάζει αυτά τα μηνύματα ένα την φορά. Σε ένα wiki οι χρήστες 

βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα του γραψίματος και αυτό είναι το σημαντικό. 

 

Εικόνα 7.78: Δραστηριότητα Wiki. 
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Το παλιό περιεχόμενο των wiki δεν διαγράφεται και μπορεί να ανακτηθεί. Οι μαθητές μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό από την ετικέτα Ιστορικό. Επίσης μπορεί να αναζητηθεί και να το δει 

οποιοσδήποτε χρήστης του μαθήματος όπως κάθε άλλο υλικό. 

7.9.5. Παραδείγματα κοινωνικού υλικού για την πλατφόρμα της IQ Studies 
Το Moodle προσφέρει αρκετές επιλογές για αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και μαθητών με 

καθηγητών. Η Συζήτηση και το Wiki προσφέρουν ένα σχετικά μη δομημένο περιβάλλον, όπου 

προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών. Είναι καλοί τρόποι για να 

παρέχουμε μερικό έλεγχο της τάξης στους μαθητές. Η Ομάδα συζήτησης, προσφέρει πιο δομημένο 

περιβάλλον επειδή οι καταχωρήσεις ταξινομούνται ανά θέμα. Μπορεί επίσης να διαμορφωθεί από τον 

καθηγητή, ώστε να γίνει ακόμα πιο δομημένο. 

Η Εικόνα 7.79, παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από το κοινωνικό υλικό αλληλεπίδρασης που 

προστέθηκε στο θέμα 0 (εισαγωγικό) του μαθήματος demo της πλατφόρμας IQ Studies. 

 

Εικόνα 7.79: Προσθήκη κοινωνικού υλικού αλληλεπίδρασης στο μάθημα επίδειξης 

 

7.10. Ρόλοι  
Με τον όρο “ρόλο” (role) εννοούμαι μία σειρά δικαιωμάτων που έχει ο χρήστης στην ιστοσελίδα. Οι 

ρόλοι που υπάρχουν είναι τύπου “Φοιτητής” (Student) και “Διδάσκοντας” (Teacher), τους οποίους 
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αναφέραμε στις προηγούμενες ενότητες κατά την δημιουργία του μαθήματος και των 

δραστηριοτήτων. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι ρόλοι 

του Moodle, πώς να τους επεξεργαστούμε και πώς να τους αξιοποιήσουμε. 

Ο ρόλος ενός χρήστη μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πού βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα. Για 

παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να είναι Διδάσκοντας σε ένα μάθημα και Φοιτητής σε ένα άλλο. Ή 

ένας χρήστης μπορεί να είναι Φοιτητής σε ένα μάθημα, και πιθανότατα ο Καθηγητής του να τον θέλει 

να ενεργεί ως αρχηγός για κάποιους μαθητές μέσα σε μία ομάδα συζήτησης. Τότε ο Καθηγητής 

μπορεί να δώσει σε αυτόν τον Φοιτητή τον ρόλο του Καθηγητή, αλλά μόνο για την ομάδα συζήτησης. 

Σε όλα τα άλλα μέρη του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τον ρόλο του Φοιτητή. 

Αν ο ρόλος αυτού του μαθητή αλλάζει καθώς μετακινείται μέσα στην ιστοσελίδα, αλλάζουν και τα 

δικαιώματά του. Στο Moodle υπάρχουν εφτά προκαθορισμένοι ρόλοι. Μπορούμε να τους 

επεξεργαστούμε αλλά και να δημιουργήσουμε νέους. Αυτοί είναι: 

Πίνακας 7.1: Προκαθορισμένοι ρόλοι στο Moodle 

Διαχειριστής  Αυτό ο ρόλος μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε οποιοδήποτε μάθημα της 

ηλεκτρονικής τάξης  

Δημιουργοί μαθήματος  Αυτός ο ρόλος μπορεί να δημιουργήσει μαθήματα, να τα επεξεργαστεί  

Διδάσκοντας  Αυτός ο ρόλος μπορεί να επεξεργαστεί και να διδάξει ένα μάθημα αλλά δεν 

μπορεί να δημιουργήσει καινούριο. Αν αυτός ο ρόλος απονεμηθεί στο 

επίπεδο της αρχικής σελίδας, τότε ο χρήστης θα είναι Διδάσκοντας σε όλα 

τα μαθήματα της ιστοσελίδας.  

Διδάσκοντας 

περιορισμένων 

δυνατοτήτων  

Αυτός ο ρόλος μπορεί να διδάξει αλλά δεν μπορεί να επεξεργαστεί ένα 

μάθημα. Δηλαδή μπορεί να βαθμολογήσει μία εργασία αλλά δεν μπορεί να 

την αλλάξει.  

Φοιτητής  Αυτός ο ρόλος δίνει στον χρήστη πρόσβαση στο μάθημα και την ικανότητα 

να συμμετάσχει στις δραστηριότητες.  

Επισκέπτης  Αυτός ο ρόλος είναι για χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί στο μάθημα. 

Μπορούμε να τους επιτρέψουμε ή όχι την πρόσβαση σε ολόκληρη την 

ιστοσελίδα ή σε κάθε μάθημα ξεχωριστά. Αν τους επιτρέπεται η πρόσβαση, 

δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα, αλλά ούτε να δουν τους βαθμούς των 

μαθητών.  

Πιστοποιημένος 

χρήστης 

Όλοι οι χρήστες που έχουν εισέλθει με τον λογαριασμό τους, έχουν αυτόν 

τον ρόλο παράλληλα με οποιονδήποτε  
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7.10.1. Δυνατότητες και άδειες 
Δυνατότητα (Ability) είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή ενέργεια ενός ρόλου του Moodle. Για 

παράδειγμα, η ανάρτηση ενός μηνύματος σε μία ομάδα συζήτησης είναι μία δυνατότητα. Η πρόσθεση 

μίας δραστηριότητα σε ένα μάθημα είναι επίσης μία δυνατότητα. 

Για να δούμε και να επεξεργαστούμε τις δυνατότητες των ρόλων, από το μενού Διαχειριστής του 

Ιστοχώρου επιλέγουμε Χρήστες  Δικαιώματα χρήσης  Διαχείριση ρόλων. 

 

Εικόνα 7.80: Ρυθμίσεις διαχείρισης ρόλων στο Moodle 

Η παρακάτω εικόνα είναι η σελίδα της επεξεργασία των δικαιωμάτων του ρόλου Διδάσκοντας 

(Teacher). 

 

Εικόνα 7.81: Σελίδα επεξεργασία δικαιωμάτων ρόλων 
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Όπως βλέπουμε η αριστερή στήλη περιέχει τις Δυνατότητες, και η δεξιά τις άδειες για κάθε 

δυνατότητα. Αν θέλουμε κάποια εξήγηση για μία δυνατότητα, μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω στο 

όνομα της, το οποίο μας συνδέει με τα online έγγραφα της ιστοσελίδας moodle.org.  

Οι άδειες στη δεξιά στήλη, είναι οι Δεν έχει οριστεί, Να επιτρέπεται, Να Αποτρέπεται και 

Απαγόρευση. 

Η άδεια Δεν έχει οριστεί, δηλώνει ότι στο συγκεκριμένο επίπεδο, κληρονομούνται τα δικαιώματα από 

το ανώτερο επίπεδο. Για αυτό, όταν βρισκόμαστε σε ένα μάθημα, και μία δυνατότητα έχει την άδεια 

Not set, δεν ξέρουμε αν ο ρόλος αυτός έχει αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να πάμε ψηλότερα ένα 

επίπεδο μέσα στην ιστοσελίδα και να κοιτάξουμε για την άδεια εκεί. Οι άδειες από ένα ανώτερο 

επίπεδο “κυλάνε” προς τα κατώτερα όταν είναι επιλεγμένη η Not set. 

Η άδεια Να επιτρέπεται, κάνει αυτό ακριβώς που ορίζει το όνομά της. Μετράει ακόμα και αν έχει 

απαγορευτεί σε ανώτερο επίπεδο. Ισχύει όμως για το επίπεδο που βρισκόμαστε και προς τα κάτω. 

Η Να αποτρέπεται, απαγορεύει μία δυνατότητα ακόμα και άν επιτρέπεται σε ανώτερο επίπεδο. 

Η Απαγόρευση είναι σαν την Prevent, μόνο που δεν μπορεί να καταπατηθεί σε κατώτερο επίπεδο. 

Χρησιμεύει όταν θέλουμε να σιγουρέψουμε την απαγόρευση κάποιας δυνατότητας. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι αλλαγές που κάνουμε είναι για το επίπεδο-περιβάλλον μέσα στο 

οποίο επεξεργαστήκαμε τον ρόλο. Αν επεξεργαστούμε έναν ρόλο στο επίπεδο της ιστοσελίδας, θα 

αλλάξουμε αυτόν τον ρόλο για κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Ενώ αν επεξεργαστούμε τον ρόλο μέσα 

σε ένα μάθημα θα αλλάξει αυτός ο ρόλος μόνο για αυτό το μάθημα. 

Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πάμε στο επίπεδο στο οποίο θέλουμε να επεξεργαστούμε τον ρόλο. 

Από εκεί πρέπει να φτάσουμε στην ετικέτα Υπέρβαση Δυνατοτήτων. Σε όλα τα επίπεδα αυτή η 

ετικέτα βρίσκεται μέσα στην Ανάθεση ρόλων, στην αρχική σελίδα όμως η αλλαγή γίνεται μέσα από 

την Διαχείριση ρόλων. 

7.10.2. Ανάθεση ρόλων 
Οι ρόλοι ανατίθενται σε συγκεκριμένα επίπεδα. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναθέσουμε σε κάποιον 

τον ρόλο του Διδάσκοντα στο επίπεδο ολόκληρης της ιστοσελίδας, στο επίπεδο μίας κατηγορίας 

μαθημάτων ή στο επίπεδο ενός μαθήματος. Η κάθε περίπτωση θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα. 

Στο επίπεδο της ιστοσελίδας, θα μπορεί να επεξεργαστεί και να διδάξει μαθήματα οπουδήποτε, σε 

οποιαδήποτε κατηγορία. Στο επίπεδο μιας κατηγορίας, θα μπορεί να επεξεργαστεί και να διδάξει 

μαθήματα μόνο σε αυτή την κατηγορία. Στο επίπεδο ενός μαθήματος, θα μπορεί να επεξεργαστεί και 

να διδάξει μόνο το μάθημα αυτό. 

Δεν έχουν όλοι οι ρόλοι το δικαίωμα της ανάθεσης όλων των ρόλων σε άλλους. 
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Γενικά, ο πιο ισχυρός ρόλος μπορεί να αναθέσει χαμηλότερους από αυτόν ρόλους σε άλλους. Για 

παράδειγμα, ο Διαχειριστής της ηλεκτρονική τάξης, μπορεί να αναθέσει οποιονδήποτε ρόλο. Ο 

Δημιουργός μαθήματος, μπορεί να αναθέσει τον ρόλο του Διδάσκοντα, Διδάσκοντα περιορισμένων 

δυνατοτήτων, Φοιτητή και Επισκέπτη. 

Ανάθεση ρόλου σε επίπεδο ιστοσελίδας 

1. Από το μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου διαλέγουμε Χρήστες  Δικαιώματα χρήσης  

Ανάθεση γενικών ρόλων. 

 
Εικόνα 7.82: Σελίδα ανάθεσης ρόλων σε επίπεδο ιστοσελίδας. 

2. Διαλέγουμε τον ρόλο τον οποίο θέλουμε να αναθέσουμε 

3. Στην σελίδα ανάθεσης ρόλων που εμφανίζεται, από την λίστα στα δεξιά με τους χρήστες, 

επιλέγουμε αυτούς που θέλουμε να αναθέσουμε τον ρόλο. 

 

Εικόνα 7.83: Μενού ανάθεσης ρόλων σε χρήστες 
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4. Κάνουμε κλίκ στο Προσθήκη για να αναθέσουμε στον ή στους χρήστες τον ρόλο. 

Ανάθεση ρόλου μέσα σε μία κατηγορία μαθημάτων 

1. Από το μενού Διαχειριστής του Ιστοχώρου, επιλέγουμε Μαθήματα  

Προσθήκη/τροποποίηση μαθημάτων. 

 

Εικόνα 7.84: Κατηγορίες μαθημάτων 

2. Διαλέγουμε την κατηγορία-τμήμα μέσα στην οποία θέλουμε να αναθέσουμε τον ρόλο. 

3. Στην οθόνη με την λίστα των μαθημάτων της κατηγορίας επιλέγουμε Ανάθεση ρόλων. 

 

Εικόνα 7.85: Λίστα μαθημάτων κατηγορίας Μεταπτυχιακό 
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4. Εμφανίζεται ξανά η σελίδα ανάθεση ρόλων, όπου και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. 

Ανάθεση ρόλου μέσα σε ένα μάθημα 

5. Από την κεντρική σελίδα του μαθήματος, στο μενού Διαχείριση επιλέγουμε Ανάθεση ρόλων. 

6. Στην σελίδα που εμφανίζεται βλέπουμε τους διαθέσιμους ρόλους, πόσοι χρήστες έχουν τον 

κάθε ρόλο αλλά και ποιοί είναι αυτοί. Επιλέγοντας τον ρόλο που θέλουμε να αναθέσουμε 

οδηγούμαστε ξανά στην σελίδα ανάθεση ρόλων. 

7. Στην σελίδα αυτή επιλέγουμε τους χρήστες στους οποίους θέλουμε να αναθέσουμε τον 

επιλεγμένο ρόλο μέσα στο μάθημα. Για να αναθέσουμε κάποιον άλλον ρόλο δεν χρειάζεται να 

πάμε πίσω. Αρκεί, να διαλέξουμε έναν άλλον από το αναδυόμενο μενού στο πάνω μέρος της 

σελίδας. 

Στην περίπτωση ανάθεσης του ρόλου του Φοιτητή μέσα σε ένα μάθημα, επιλέγοντας έναν χρήστη 

είναι σαν να τον εγγράφουμε σε αυτό. 

[24] 
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Συμπεράσματα 
Σε αυτή την διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του πεδίου της 

ηλεκτρονικής μάθησης και των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης, 

αναπτύχθηκε ένα μάθημα διαχείρισης ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένο στην 

δωρεάν και ανοικτού κώδικα πλατφόρμα Moodle, με την χαρακτηριστική ονομασία iQ Studies. Την 

πλατφόρμα μπορείτε να την επισκεφτείτε στην διεύθυνση http://www.iqestudies.gr 

Με την επισκόπηση του χώρου της διαδικτυακής εκπαίδευσης από απόσταση και του εκπαιδευτικού 

λογισμικού, απορρέει το συμπέρασμα της ευρείας διείσδυσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Η εκπαίδευση που παρέχεται μέσω του διαδικτύου, τόσο η 

παραδοσιακή όσο και η εξ αποστάσεως, χρησιμοποιούν πλέον ώριμη τεχνολογία και παρατηρείται 

μεγάλη διαθεσιμότητα επιλογών, μορφών και δυνατοτήτων. Εκείνο ωστόσο που πρέπει να 

επισημανθεί, είναι ότι η παροχή διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι μία εύκολη 

διαδικασία. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά το e-learning δεν είναι easy learning. Απαιτείται σωστός 

σχεδιασμός των εκπαιδευτικών σεναρίων, σαφής οριοθέτηση μαθησιακών στόχων και επικέντρωση 

στην ενσωμάτωση σύγχρονων θεωριών μάθησης με γνώμονα το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών 

και κατασκευής της γνώσης. Εκ των ων ουκ άνευ πρέπει να θεωρείται και η ανάπτυξη κατάλληλου και 

ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού που να συμβαδίζει με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Άλλωστε η αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην ποιότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και στην ποιότητα της επικοινωνίας. 

Για την σωστή παρουσίαση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Moodle της iQ Studies, αναπτύχτηκε 

ένα πρότυπο μάθημα επίδειξης στο οποίο ενσωματώθηκαν όλα τα εργαλεία και λειτουργίες που 

αναλύθηκαν σε αυτήν την εργασία. Οι μαθητές του μαθήματος, έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα 

Moodle, και μπορούν να το παρακολουθήσουν από όπου βρίσκονται και σε όποια χρονική στιγμή 

επιθυμούν. 

Το μάθημα αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της απόκτησης των Βασικών Δεξιοτήτων 

Πληροφορικής και επιλέχθηκε λόγω των πολλών επιλογών που προσφέρει για την επίδειξη των 

δυνατοτήτων του Moodle καθώς και την ανάπτυξη πολυμεσικού διαδραστικού υλικού. Αναπτύχθηκε 

σύμφωνα με τη θεματική μορφή μαθημάτων και περιλαμβάνει 7 ενότητες, μια για κάθε μια βασική 

δεξιότητα. 

Είδαμε ότι το Moodle προσφέρει μια πληθώρα εργαλείων για την δημιουργία μαθησιακού υλικού. 

Είναι εύκολο στη διαχείριση, και προσαρμόζεται στις ανάγκες μας. Διαθέτει ένα φιλικό περιβάλλον, 

κάτι που προσελκύει και ενθαρρύνει τους μαθητές στην συμμετοχή. Από θέμα απαιτήσεων, είναι μία 

ελαφριά εφαρμογή, που μπορεί να φιλοξενηθεί σε οποιονδήποτε σύγχρονο server. Το μόνο που πρέπει 

http://www.iqestudies.gr/


 

 

να προσέξουμε, είναι ο αποθηκευτικός χώρος που μας παρέχει ο server, να είναι ανάλογος με το υλικό 

που αναμένεται να ανεβάσουν οι καθηγητές και οι μαθητές στα μαθήματα. 

Επίσης, οι εκπαιδευτές μπορούν να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας και τις 

δυνατότητες που παρέχει και να αναπτύξουν μαθήματα στο διαδίκτυο. Απευθύνεται κυρίως στα 

δεδομένα της παραδοσιακής εκπαίδευσης χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η αξιοποίησή της στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ή και σε άλλες περιπτώσεις και αποτελεί συμπληρωματικό μέσο υλοποίησης 

μαθημάτων. 

Συνέχεια Μελέτης 

Κατά την ενασχόληση μου με την συγκεκριμένη διπλωματική εντόπισα ορισμένες αδυναμίες τόσο στα 

κατασκευαστικά όρια του λογισμικού όσο και της λειτουργικές δυνατότητες του. Θα σταθώ σε αυτά 

που θεωρώ άξια περεταίρω μελέτης. 

Ένα σημαντικό εμπόδιο που αντιμετώπισα είναι η αδυναμία του συστήματος να «ανεβάζει» μεγάλα 

πολυμεσικά αρχεία. Υπάρχει σχετική ρύθμιση για επιλογή αρχείου «upload» μέχρι και 128ΜΒ. 

Παρόλα αυτά ακόμα και αν γίνει προσπάθεια να ανεβεί ένα σύνολο αρχείων (π.χ. σε SCORM) αυτού 

του μεγέθους παρουσιάζονται προβλήματα λειτουργικότητας στο πολυμεσικό περιεχόμενο. 

Στις ομάδες συζητήσεων, στην κοινότητα του επίσημου δικτυακού τόπου του Moodle, φαίνετε να έχει 

δοθεί λύση την έκδοση 2.0 

Ακόμα μια αδυναμία στις δυνατότητες του Moodle είναι η απουσία εργαλείου δημιουργίας 

μαθημάτων και κουίζ προσαρμοστικής μάθησης (Adaptive Learning). Ενώ υπάρχουν ορισμένες, σε 

νηπιακά στάδια, συζητήσεις της κοινότητας, στο επίσημο δικτυακό τόπο του Moodle, για υλοποίηση 

της προσαρμοστικής εκπαίδευσης στην έκδοση 2.0. Θεωρώ η συγκεκριμένη δυνατότητα ότι θα 

απασχολήσει σημαντικά, στα επόμενα χρόνια, όχι μόνο την κοινότητα του Moodle, αλλά και των 

άλλων συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης της αγοράς. 

Τέλος, το mLearning (mobile Learning) θα απασχολήσει την ΑεξΑΕ τα επόμενα χρόνια και η 

ενασχόληση του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα του έδινε ένα 

επιπλέον επαγγελματικό εφόδιο. Μία καλή αρχή με την ενασχόληση στο συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο είναι το άρθρωμα MLE-Moodle το οποίο παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Προσθήκη λειτουργίας Mobile Learning στην πλατφόρμα του Moodle με την 

εγκατάσταση του αρθρώματος MLE-Moodle 

Η αύξηση των πωλήσεων των λεγόμενων «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (Smart phones) είναι 

γεγονός, ενώ αναμένεται κατά το έτος 2011 πάνω από το 50% των πωλήσεων υπολογιστικών 

συσκευών δεν θα είναι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά Smart phones [38]. 

Από την μεριά της εκπαίδευσης ήδη υπάρχει η πρώτη γενιά μαθητών που γεννήθηκε και μεγάλωσε 

μέσα στον ψηφιακό κόσμο [39]. Επόμενο και φυσική εξέλιξη του eLearning να είναι το λεγόμενο 

mobile Learning ή mLearning. Στην κατεύθυνση αυτή μια ομάδα της κοινότητας του Moodle έχει 

αναπτύξει και εξελίξει ένα πρόσθετο (plug-in) ανοικτού λογισμικού (Open Source) το οποίο προσθέτει 

λειτουργίες mLearning στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση της πλατφόρμας μας. 

Τι είναι το mobile Learning και πως πραγματοποιείται με το MLE-Moodle 

Το mobile Learning ή mLearning χρησιμοποιεί τα κινητά τηλέφωνα σαν μέσω για την μάθηση. Με το 

mLearning εκμεταλλεύεστε κάθε ελεύθερο ή χρόνο αναμονής χωρίς να έχει σημασία το που 

βρίσκεστε. Για παράδειγμα μπορείτε: 

• Να μαθαίνετε ενώ περιμένετε για το λεωφορείο ή το τραίνο. 

• Να μαθαίνετε ενώ ταξιδεύετε. 

• Να μαθαίνετε στο σαλόνι αναμονής για τον οδοντίατρο. 

Γενικότερα με το mLearning μπορείτε να εκπαιδεύεστε οπουδήποτε και οποτεδήποτε και όταν το 

θέλετε! 

Με τo MLE-Moodle (Mobile Learning Engine) υλοποιείται η mobile έκδοση της eLearning 

πλατφόρμας Moodle. Έτσι, αν είστε στο σπίτι ή στο σχολείο, όπου έχετε την δυνατότητα να 

εκπαιδεύεστε μπροστά από ένα Η/Υ, δεν χρειάζεστε το κινητό σας τηλέφωνο και μπορείτε να 

παρακολουθήσετε την σειρά μαθημάτων σας από την eLearning πλατφόρμα του Moodle ενώ μπορείτε 

να συνεχίσετε από κει που σταματήσατε όταν απομακρυνθείτε, με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω του 

MLE-Moodle. 

Με το MLE-Moodle μπορείτε να πραγματοποιείται  δικά σας σενάρια:  

• Κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών όπου οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν 

quiz ή να ανεβάσουν εικόνες, βίντεο ήχο ή να γράψουν μία αναφορά σε μία φόρμα. 

• Σενάρια ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκετε ο εκπαιδευόμενος με το ενσωματωμένο GPS 

• Να δημιουργήσετε γρήγορα έρευνες ή ερωτηματολόγια και να δείτε τα αποτελέσματα άμεσα. 



 

 

 

Χαρακτηρηστικά του Moodle 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Moodle και στην mobile 

έκδοση μέσω του κινητού σας τηλεφώνου: 

• Μάθημα (Lesson) 

• Κουίζ (Quiz) 

• Εργασία (Assignment) 

• Πηγή (Resource) 

• Ομάδα συζητήσεων (Forum) 

• Έρευνα (Survey) 

• Επιλογή (Choice) 

• Βίκι (Wiki) 

• Συζήτηση (Instant Messaging) 
 

Μάθημα: 

Ένα μάθημα αποτελείται από πολλαπλές επιλογές και κάθε σελίδα τελειώνει με μια ερώτηση. Η 

πλοήγηση μέσα στο μάθημα μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη και φυσικά τα μαθήματα αυτά είναι 

πλήρως συμβατά με το MLE. Μπορείτε να δημιουργήστε  ένα μαθησιακό περιεχόμενο και 

χρησιμοποιείστε το και για eLearning και για mLearning 

 

Κουίζ: 

Ένα κουίζ τέστ, αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ερωτήσεις με 

σύντομες απαντήσεις και πολλά άλλα. Κάθε προσπάθεια μαρκάρεται αυτόματα και ο καθηγητής 

μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή θα δείξει τη σωστή απάντηση. 

 

 

 



 

 

 

 

Εργασία: 

Μπορείτε να υποβάλλετε μια εργασία ή να δείτε τις σωστές απαντήσεις μέσω του κινητού τηλεφώνου. 

Οι εργασίες μπορεί να είναι αρχεία ήχου / βίντεο / εικόνας ή απλού κειμένου. 

Πόροι: 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ποικιλία από τους πόρους του Moodle και από το κινητό 

τηλέφωνο όπως για παράδειγμα: 

Κείμενα 

HTML Κείμενα 

Εικόνες 

Βίντεο 

Ήχου 

Σύνδεσμοι 

Κατάλογοι 

    
Ομάδα συζητήσεων: 

Η ομάδα συζητήσεων του Moodle είναι προσβάσιμο μέσω του κινητού τηλεφώνου. Μπορείτε να 

διαβάσετε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τις συζητήσεις. Επιπλέον, είστε σε θέση να 

επισυνάψετε εικόνες, βίντεο ή ηχογραφήσεις στις συζητήσεις σας τα οποία μπορείτε άμεσα να τα 

καταγράφετε με το κινητό τηλέφωνό σας ή μπορείτε να τα επιλέξετε από το σύστημα αρχείων του 

Moodle. 



 

 

 
Έρευνες και Επιλογές: 

Η ενότητα Έρευνας παρέχει έναν αριθμό έτοιμων γνωστών εργαλείων έρευνας που είναι χρήσιμα στην 

αξιολόγηση και παρακίνηση της μάθησης σε online περιβάλλοντα. Είναι πλήρως λειτουργικά στο 

MLE-Moodle. 

 

 
Wiki: 

Μπορείτε να δείτε τα wiki του eLearning στο Moodle και στο κινητό μέσω του MLE-Moodle 

 
 



 

 

 

Επικοινωνία και Μηνύματα: 
Το MLE Moodle ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα μηνυμάτων του Moodle. Αν είστε συνδεμένοι 

στο σύστημα μέσω κινητού τηλεφώνου και ένα νέο μήνυμα σας έχει σταλεί, δεν έχει σημασία αν έχει 

δημιουργηθεί μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω ενός φυλλομετρητή. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη SMS 

μηνυμάτων 

Το μπλοκ του Moodle "Online Users (mobile)" δείχνει τους συνδεδεμένους χρήστες, οι οποίοι είναι 

συνδεδεμένοι και ο ποίοι είναι συνδεδεμένοι με κινητό τηλέφωνο. 

Επιπλέον, έχετε πλήρη πρόσβαση στις επαφές και στο blocklist του MLE-Moodle ώστε να μπορείτε 

να εκκινήσετε  τηλεφωνικές κλήσεις, αν ο χρήστης έχει καταχωρήση τον  αριθμό του τηλεφώνου του. 

 
 

Χαρακτηριστικά του MLE-Moodle: 

• Flashcard Trainer 

• Block Mobile tags / Location based services 

• Mobile Learning Objects (MLOs): 
 

Flashcard Trainer: 
Το Flashcard Trainer είναι ένα ολοκληρωτικά νέο χαρακτηριστικό για το Moodle. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με το κινητό τηλέφωνο (mLearning) και με το PC-web-browser (eLearning). Ένα 

χαρακτηριστικό που επιτρέπει το συγχρονισμό της εκμάθησης και στις δύο πλευρές. 

Το Flashcard είναι μια κάρτα που χρησιμοποιείται ως μαθησιακή βοήθεια. Γράφεται ένα ερώτημα 

στην μια όψη μίας κάρτας και στην πρόσθια όψη της γράφεται απάντηση. Οι κάρτες μπορούν να 

φέρουν λεξιλόγιο, ιστορικές ημερομηνίες, τύπους ή οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να διδαχθεί μέσω 

μορφής ερωτήσεων και απαντήσεων. Flashcards χρησιμοποιούνται ευρέως ως μια μαθησιακή 

μεθοδολογία για την ενίσχυση της μνήμης σε περίοδο επαναλήψεων. 

Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την αποτελεσματική χρήση των flashcards προτάθηκε από 

τον δημοφιλή γερμανό επιστήμονα Sebastian Leitner στη δεκαετία του 1970. Η μέθοδος του, γνωστή 



 

 

ως  «σύστημα Leitner», τα flashcards ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με το πόσο καλά γνωρίζετε το 

καθένα. Πώς λειτουργεί: Προσπαθείτε να ανακαλέσετε τη λύση είναι γραμμένη σε ένα flashcard. Αν 

πετύχετε, Στείλετε την κάρτα στην επόμενη ομάδα, αλλά αν αποτύχετε, την στέλνετε πίσω στην πρώτη 

ομάδα. Κάθε επιτυχία της ομάδας έχει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν να σας ζητηθεί να 

επανεξετάσετε τις κάρτες. 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε 3 ομάδες που ονομάζονται ομάδα 1, ομάδα 2 και Ομάδα 3. 

Οι κάρτες της ομάδας 1 είναι αυτές που συχνά κάνετε λάθη, και η Ομάδα 3 περιέχει τις κάρτες που 

γνωρίζετε πολύ καλά. Μπορείτε να επιλέξετε να μελετήσει τις κάρτες της Ομάδας1 μιά φορά την 

ημέρα, την Ομάδα 2 κάθε 3 ημέρες, και την Ομάδα3 κάρτες κάθε 5 ημέρες. Αν απαντήσετε σε μια 

κάρτα της Ομάδας 1 σωστά, θα "προωθηθεί" στην Ομάδα 2. Η σωστή απάντηση στην Ομάδα 2 ua 

"προωθεί" στην Ομάδα 3. Εάν κάνετε κάποιο λάθος με μια Ομάδα 2 ή Ομάδα 3 τότε η κάρτα 

"υποβιβάζεται" στην Ομάδα 1, οπότε αναγκάζεστε  να μελετήσετε την κάρτα αυτή πιο συχνά. 

 
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επικεντρώνεστε  στις πιο δύσκολες flashcards, οι οποίες 

παραμένουν στις πρώτες ομάδες. Το αποτέλεσμα είναι  η μείωση του χρόνου σπουδών που απαιτείται. 

 
 

Block Mobile tags / Location based services: 
Με τις ετικέτες (tags) στο κινητό που μπορείτε υλοποιήσετε εύκολα εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα 

στο περιεχόμενο ή στην γεωγραφική τοποθεσία. 

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ετικέτες που αναγνωρίζονται από το MLE-Moodle (εάν το 

τηλέφωνό σας υποστηρίζει QR-Barcode λειτουργίες. Αποκωδικοποίηση μιας ετικέτας σε QR-Barcode 

είναι τόσο απλή όσο λήψη μιας φωτογραφίας με το κινητό σας τηλέφωνο. 



 

 

Η ένταξη των δύο αυτών δυνατοτήτων, δημιουργίας και αποκωδικοποίησης των ετικετών σας, σας 

επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εύκολα αυτή την ισχυρή λειτουργία σε μια μεγάλη ποικιλία εκμάθησης 

μέσω κινητού τηλεφώνου, χωρίς την ανάγκη οποιουδήποτε εξωτερικού ή εργαλείου τρίτων 

κατασκευαστών. 

Η δυνατότητα ετικετοποίησης σας επιτρέπει την δημιουργία διαφορετικών τύπων ετικετών Μπορείτε 

να δημιουργήσετε μια ετικέτα που παραπέμπει σε ένα URL, ή Ειδικές ετικέτες που παραπέμπουν σε 

ένα συγκεκριμένο μάθημα ή δραστηριότητα ενός χρήστη μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Είναι 

ακόμη δυνατό να εκχωρήσει γεωγραφικές πληροφορίες (συντεταγμένες) σε μια ετικέτα. Αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τις GPS δυνατότητες του κινητού: 

• Tag υπερσύνδεσης 

• Tag υπερσύνδεσης σε Μάθημα 

• Tag υπερσύνδεσης σε Δραστηριότητα 

• Tag Γεωγραφικής τοποθεσίας 

 

Mobile Learning Objects (MLOs): 

Ένα MLO είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο ειδικά για το MLE-Moodle. Μπορεί να αποθηκευτεί στο 

κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο (offline). Το 

MLO εφαρμόσει όλες τις δυνατότητες του MLE-Moodle, συμπεριλαμβανομένων: 

Διαδραστικές ερωτήσεις με άμεση αυτόματη διόρθωση και τη δυνατότητα αποστολής των 

αποτελεσμάτων στο διακομιστή. 

• Ερωτήσεις περιεχομένου 

• Ερωτήσεις Πολλαπλών και Απλών επιλογών 

• Ερωτήσεις Ταξινόμησης και Διαλογής 

• Γραφικές ερωτήσεις σήμανσης 

• Flashcard Trainer / Λεξιλογίου (δείτε το MLE-Moodle flashcard Trainer) 

MLO μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν με τον ενσωματωμένο γραφικό κειμενογράφο (Ο MLE-

Editor, είναι ένας WYSIWYG Editor (What-You-See-Is-What-You-Get). Έτσι ο καθένας μπορεί να 

δημιουργήσει ένα MLO, δεν χρειάζεται είστε  προγραμματιστής για να το κάνετε. 



 

 

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το MLE-Editor για να δημιουργήσετε στο κινητό, ηλεκτρονικά 

βιβλία (eBooks), τα οποία βελτιστοποιούνται για ένα μεγάλο ποσό σελίδων. 

Επίσης, μπορείτε να δείτε τα MLO (με τα βασικά γνωστά χαρακτηριστικά), μέσω του φυλλομετρητή 

σας, ως εκ τούτου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο και για τις δύο περιπτώσεις 

(κινητό τηλέφωνο και υπολογιστή). 

 

[36] 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
Προσθήκη λειτουργίας Προσαρμοσμένων Αναφορών (Configurable Reports)  

Εγκατάσταση 
1. Κατεβάστε το αρχείο των Προσαρμοσμένων Αναφορών, από τον δικτυακό τόπο του Moodle 

στην ενότητα των plugins, και αποσυμπιέστε το στον δικτυακό τόπο που έχετε εγκαταστημένο 

το Moodle στον φάκελο /blocks. 

2. Συνδεθείτε στο Moodle σαν Διαχειριστής και κάντε κλικ στο «Ειδοποιήσεις» στην περιοχή του 

«Διαχειριστής του Ιστοχώρου». 

3. Μετά από αυτό θα «τρέξει» ένα script και το άρθρωμα είναι έτοιμο για χρήση. 

Επισκόπηση 
Το συγκεκριμένο πρόσθετο είναι κατηγορίας block με το οποίο μπορεί ο καθηγητής να φτιάξει δικές 

του αναφορές. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο αρθρωτό τρόπο ώστε οι καθηγητές να μπορούν να 

δημιουργήσουν νέες πρόσθετες λειτουργίες σε λιγότερο από μία ώρα. 

Ποιος μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές; 

Ο κάθε χρήστης που θα του δοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα σε επίπεδο διαχειριστή δικτυακού 

τόπου  ή σε επίπεδό Κύκλου Μαθημάτων (manage reports) (manage own reports).  

Τύποι αναφορών που μπορούμε να δημιουργήσουμε 

• Αναφορές Κύκλων Μαθημάτων με  πληροφορίες σχετικές με αυτούς. 

• Αναφορές Κατηγοριών  με πληροφορίες σχετικές με αυτές. Μία αναφορά Κύκλου Μαθημάτων 

μπορεί να είναι ενσωματωμένη σε μία αναφορά αυτού του τύπου. 

• Αναφορές Χρηστών με πληροφορίες σχετικά  με την δραστηριότητα τους στους Κύκλους 

Μαθημάτων. 

• Αναφορές Χρονοδιαγραμμάτων. Μία αναφορά Κύκλου Μαθημάτων ή Χρήστη μπορεί να 

ενσωματωθεί σε μία τέτοιου είδους Αναφορά παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικές με την 

έναρξη και την λήξη της τρέχουσας κατάστασης του Κύκλου Μαθημάτων ή του Χρήστη. 

• Προσαρμοσμένες Αναφορές με την βοήθεια SQL ερωτημάτων. 

Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσετε τον δικό σας τύπο Αναφοράς. 

Ποίος μπορεί να δει τις αναφορές 

Όταν δημιουργηθεί μία αναφορά μπορούμε να αναθέσουμε δικαιώματα για το ποίος μπορεί να το δει. 

Οι Αναφορές απεικονίζονται σε ένα block στο Κύκλο Μαθημάτων ή στην πρώτη ιστοσελίδα του 

Moodle  



 

 

Δημιουργώντας μία Αναφορά  

Για να δημιουργήσετε μία αναφορά θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε ένα block σε ένα Κύκλο 

Μαθημάτων και στην συνέχεια να κάνετε κλικ στην υπερσύνδεση «Manage reports». 

Αν θέλετε μία Αναφορά σχετική με σύνολο του δικτυακού χώρου, προσθέστε ένα block στην αρχική 

σελίδα του Moodle και στην συνέχεια να κάνετε κλικ στην υπερσύνδεση «Manage reports». 

Θα πρέπει να εισάγετε ένα όνομα και προαιρετικά μία περιγραφή και τον τύπο της, την σελιδοποίηση 

και της μορφές εξόδου. 

Εξαρτάτε από το είδος της αναφοράς που θα επιλέξετε αν θα έχετε περισσότερες ή λιγότερες επιλογές. 

Οι επιλογές αυτές αφορούν τις Αναφορές των Κύκλων Μαθημάτων και των Χρηστών: 

Στήλες: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές στήλες για την Αναφορά σας που εξαρτάται από το τύπο 

της (Όνομα Κύκλου Μαθημάτων, Το Μικρό όνομα του Χρήστη, κ.λπ.) 

Συνθήκες: Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν (π.χ. Μόνο μαθήματα που 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, Μόνο χρήστες από την Ισπανία κ.λπ.) 

Ταξινόμηση: Μπορούμε να ορίσουμε πως θα ταξινομούνται οι αναφορές χρησιμοποιώντας τα πεδία 

και οδηγίες. 

Φίλτρα: Μπορείτε να τοποθετείτε φίλτρα για να βλέπετε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. 

Πρότυπα: Μπορείτε να δημιουργείτε πρότυπα (τemplates) αναφορών. 

Δικαιώματα: Μπορείτε να ορίσετε ποιοι έχουν δικαίωμα να βλέπουν τις αναφορές 

Υπολογισμοί: Μπορείτε να εισάγετε κατάλληλους τύπους για συγκεκριμένες στήλες (π.χ. Τον μέσο 

όρο των εγγεγραμμένων χρηστών στο Μάθημα). 

Γραφήματα: Μπορείτε να εισάγετε γραφήματα που λαμβάνουν δεδομένα από τις στήλες που έχετε 

δημιουργήσει. 

Προβολές Αναφορών  

Στον δικτυακό τόπο του Moodle [37] υπάρχει ένα αρκετά επεξηγηματικό παράδειγμα για την 

δημιουργία μίας αφοράς για χρήστες από την Ισπανία αλλά όχι από την Μαδρίτη. Αυτή η αναφορά 

μπορούν να την δουν μόνο οι χρήστες από την Ισπανία. Ενώ τοποθετήθηκε φίλτρο για τις πόλις των 

χρηστών που πρέπει να προβάλλονται. Ένα γράφημα πίττας δείχνει τις πόλις των χρηστών που 

απαιτούνται. Ενώ σε ένα πίνακα φαίνονται οι συνολικές προβολές των δημοσιεύσεων σε μια ομάδα 

συζητήσεων. Η αναφορά μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με το Επώνυμο των Χρηστών. 

Στο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.παρακάτω Σχήμα μπορείτε να δείτε 

την προσαρμοσμένη αναφορά που περιγράφουμε. 
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