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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί ζην λα γεθπξψζεη ην, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ράζκα 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ηδηαηηέξσο ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Moodle. 

Σν Moodle είλαη κηα πιαηθφξκα ηεο νπνίαο ν βαζηθφο θνξκφο έρεη θάπνηα εξγαιεία θαη 

θάπνηεο δπλαηφηεηεο, αιιά απφ εθεί θαη έπεηηα, ππάξρνπλ θάπνηα επηπξφζζεηα εξγαιεία 

– δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελα θαη ππάξρνληα αιιά εθηφο απηνχ, 

ην ίδην ην Moodle δελ είλαη ζηαηηθφ αιιά είλαη δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν, θαη σο εθ 

ηνχηνπ εμειίζζνληαη θαη ηα εξγαιεία – δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ πιαηθφξκα „ρεηξνθίλεηα‟. Δλ 

νιίγνηο, θάπνηνο κε γλψζεηο πιεξνθνξηθήο ζα εληνπίζεη ην εξγαιείν – δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ελειίθσλ θαη ζα ην εγθαηαζηήζεη ζην Moodle  ψζηε 

λα ρξεζηκεχεη σο έλα επηπξφζζεην εξγαιείν – δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα βξίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πλνςίδνληαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, απηή ε εξγαζία 

ζηνρεχεη ζην λα παξνπζηάζεη ηε δπλαηφηεηα πέξα απφ ηε βαζηθή πιαηθφξκα επηινγψλ 

ηνπ Moodle γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Δλειίθσλ θαη ελ γέλεη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο 

αιιά θαη γηα λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην εξγαιείν πνπ 

νλνκάδεηαη Moodle.      

 

Λέξειρ κλειδιά : Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε εθπαίδεπζε, κεηθηφ 

κνληέιν κάζεζεο, module ηνπ Moodle, Moodle. 
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Abstract 

This paper aims to bridge the, somehow, gap that exists between educators and 

specifically Adult Educators and the possibilities of an educational platform and 

specifically the Moodle. Moodle is a platform where in it‟s main core has some tools 

and features but thereafter there also some additional tools - activities that are constantly 

being developed and existing but other than that and the same Moodle is not stationary 

but dynamic and evolving and the same and therefore evolve and the tools - activities, 

which to use them you need to install them into the platform "manually". In short 

someone with computer skills will find the tool - activities of interest to the adult 

educator and install in Moodle to exist as an additional tool - activity available to the 

educator. Summing as I said this work aims to present the potential beyond the standard 

platform options of Moodle for Adult Educators and generally to people in Education to 

help them during the educational process and to make the best use of the tool called 

Moodle. 

 

Keywords : Adult Education, synchronous and asynchronous education, blended 

learning, modules of Moodle, Moodle. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία, εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα «Moodle» θαη ηα εξγαιεία – δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζε εθπαηδεπηηθή  

ηάμε αιιά ηδηαίηεξα ζε κηα ηάμε κε ελήιηθεο, νπζηαζηηθά δειαδή ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλε πξνζσπηθή θαη πξνεξρφηαλε 

απφ ην πξνζσπηθφ κνπ ελδηαθέξνλ, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνπ εληάζζεηαη ε 

εξγαζία, γηα ην e-learning ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζεσξψληαο παξάιιεια φηη είλαη 

θαηλνηφκν θαη λεσηεξηζηηθφ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη δελ αζρνιείηαη κε 

ηελ παξνπζίαζε κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο θαη ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

αιιά κε ηα επηπιένλ εξγαιεία – δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη απηή ε πιαηθφξκα θαη θπζηθά 

θηινδνμεί λα «γεθπξψζεη» ην θελφ γλψζεο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ γηα εξγαιεία πνπ ζα  βειηηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

Moodle. Σα εξγαιεία – δπλαηφηεηεο ηνπ Moodle πνπ παξνπζηάδσ ζηελ εξγαζία κνπ 

ζαθψο θαη δελ ηα ρξεζηκνπνίεζα φια, δνθίκαζα αξθεηά απφ απηά , απηφ έγηλε γηα 2 

θπξίσο ιφγνπο ν πξψηνο είλαη δηφηη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε απηψλ εξγαιείσλ 

– δξαζηεξηνηήησλ μεθεχγνπλ απφ ην ζθνπφ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αιιά ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη ζε επφκελν κειινληηθφ βήκα θαη ν δεχηεξνο ήηαλε θαζαξά ηερληθφο θαη 

νηθνλνκηθφο, ηερληθφο δηφηη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ εξγαιείσλ – 

δξαζηεξηνηήησλ ήηαλε αλαγθαίνο παξαπάλσ ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη γλψζεηο ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα πνπ δελ θαηέρσ θαη νηθνλνκηθφο δηφηη αξθεηά εξγαιεία απφ απηά πνπ 

παξνπζηάδσ παξφιν πνπ ε πιαηθφξκα είλαη ειεχζεξε θαη δσξεάλ ελ ηνχηνηο πνιινί πνπ 

δεκηνχξγεζαλ απηά ηα εξγαιεία – δξαζηεξηφηεηεο γηα απηή ηελ πιαηθφξκα δελ είλαη 

δσξεάλ θαη κπνξείο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο κφλν επί πιεξσκή. 
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Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ ηεο εξγαζίαο άξρηζε ην επηέκβξην ηνπ 2012 θαη 

ηειείσζε Μάξηην ηνπ 2013 απηφ ην αλαθέξσ δηφηη ην Moodle είλαη κηα δπλακηθή 

πιαηθφξκα πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη  

Σα εξγαιεία – δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Moodle πνπ θαηέγξαςα θαη αλαθέξσ ζηελ 

εξγαζία ηα θαηέηαμα βάζεη φρη αιθαβεηηθήο ζεηξάο νχηε βάζεη θάπνηνπ δηθνχ κνπ 

ζρεδίνπ ή ζθεπηηθνχ αιιά βάζεη ηεο δεκνθηιίαο αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ site www.moodle.org ηεο πεξηφδνπ  πνπ δηεμήγαγε ηελ εξγαζία. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζην 

πξψην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ γεληθφηεξε έλλνηα πνπ ιέγεηαη «Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ», ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη ε έλλνηα ηεο «Δμ „ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο», ζην ηξίην θεθάιαην δίλεηαη βάξνο ζηε «χγρξνλε θαη Αζχγρξνλε Δμ „ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε», κεηά αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

έλλνηα «πζηήκαηα χγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο», ζην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε 

έλλνηα «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο» θαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

θιείλεη κε ην έθην θεθάιαην φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα ζεσξεηηθή εηζαγσγή – αλάιπζε 

γηα ην «Moodle». ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ -δξαζηεξηνηήησλ  Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη 

κε ην φγδνν θεθάιαην θαη ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. ην παξάξηεκα  

ηεο εξγαζίαο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη έλα ιεμηιφγην φπνπ ζα ην βνεζήζεη θαηά ηελ 

γλψκε κνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο. 

 
ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ 

Moodle  

Σν Moodle είλαη έλα Αλνηθηνχ Κψδηθα χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ 

(ΑΚΓΜ), Open Source Course Management System (CMS) γλσζηά θαη σο Φεθηαθφ 

Πεξηβάιινλ Μάζεζεο (ΦΠΜ), Virtual Learning Environment (VLE) ή χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ), Learning Management System (LMS). Έρεη γίλεη πνιχ 

δεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε φιν ηνλ θφζκν σο έλα εξγαιείν γηα ηελ 

http://www.moodle.org/
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δεκηνπξγία online δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Απηφ θαίλεηαη ζηα 

αθφινπζα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Moodle statistics. Σν επηέκβξην ηνπ 2008 ππήξραλ 

49.814 θαηνρπξσκέλεο ηζηνζειίδεο,  2.265.871 καζήκαηα, 24.026.298 ρξήζηεο, 

1.941.284 θαζεγεηέο, 21.988.800 εγγξαθέο ζε καζήκαηα θαη 29.863.361 αλαξηήζεηο ζε 

νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 42.000 απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Moodle  http://moodle.org/ θάζε κήλα 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Moodle είλαη λα πξνζθέξεη πάληα ζηνπο 

εθπαηδεπηέο ηα θαιχηεξα εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο, 

αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην Moodle :  

 Σν Moodle έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο ζε 

κεγάινπ κεγέζνπο project κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο καζεηψλ αθφκα βέβαηα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα ζρνιείν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Πνιιά ηδξχκαηα ην ρξεζηκνπνηνχλ σο πιαηθφξκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πιήξσο 

online καζήκαηα ηνπο, ελψ κεξηθά ην ρξεζηκνπνηνχλ απιά γηα λα ελδπλακψζνπλ 

ηελ θαηά πξφζσπν-κε-πξφζσπν δηδαζθαιία (γλσζηφ θαη σο κεηθηφ κνληέιν 

κάζεζεο). 

Πξαθηηθά ζε έλα κάζεκα ζην Moodle έλαο θαζεγεηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη αλακέλεη απφ 

απηνχο απηφ ην πιηθφ λα κειεηεζεί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο λα νινθιεξσζνχλ απφ 

απηνχο. Μπνξεί ε ζειίδα ελφο καζήκαηνο λα εκπεξηέρεη κφλν απιά πιηθφ πνπ 

κπνξείο λα ην «θαηεβάζεηο» αιιά ζα κπνξνχζε λα εκπεξηέρεη θαη ζχλζεηα ζχλνια 

απφ θαζήθνληα φπνπ ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

Ζ δηεπηθάλεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα αιιάδεη, ηνλ έιεγρν ηεο ζειίδαο ηνπ 

καζήκαηνο κπνξεί λα ηνλ έρεη ν θαζεγεηήο αιιά θαη ν δηαρεηξηζηήο. Μπνξεί ε 

ζειίδα ηνπ καζήκαηνο λα εκπεξηέρεη απιά ηα θαζήθνληα ή ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο 

αιιά κπνξεί λα έρεη θαη αλ ην επηζπκεί ν θαζεγεηήο θαη Blocks. Μπνξεί νη καζεηέο 

λα εγγξάθνληαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο, απηφκαηα απφ ηνλ 
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δηαρεηξηζηή ή θαη απφ κφλνη ηνπο νη καζεηέο λα εγγξάθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, φπσο θαη  

λα  ρσξίδνληαη κφλνη ηνπο ζε νκάδεο.  

 

Module  

ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, ην module είλαη έλα ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ 

εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ηνπ ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Block 

Σν Block είλαη αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε αξηζηεξή ή ζε δεμηά ή ζε 

θεληξηθή ζηήιε νπνηαζδήπνηε ζειίδαο ζην Moodle, κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζην 

θέληξν ηεο ζειίδαο «My Home»  ζην «My Moodle». 

 

Activity  

Σν “activity” είλαη έλα γεληθφ φλνκα γηα έλα γθξνππ απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Moodle. 

πλήζσο ην “activity” είλαη δξαζηεξηφηεηα φπνπ ν καζεηήο ζα θάλεη θάηη θαη ζα 

αιιειεπηδξάζεη κε άιινπο καζεηέο ή κε ηνλ θαζεγεηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

 
Οη ζπλερείο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, θαη νηθνλνκηθέο  κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηε 

δνκή, πθή,  θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο  θαη νδεγνχλ  ελίνηε ζε απαμίσζε θαη 

αλεπάξθεηα ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη  ε επηζπκία θαη  αλάγθε ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο νχησο ψζηε ε γλψζε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε κεηαβνιέο 

θαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε  αηφκνπ.  Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε  ζεσξείηαη θαη 

αλζξψπηλν δηθαίσκα  θαη ζεκειηψδεο αλάγθε ζε θάζε πνιηηηζκέλε θνηλσλία. 

Αληηκεησπίδνληαη δε νη ελήιηθεο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, σο άηνκα ψξηκα, 

ππεχζπλα, ηθαλά, πεπεηξακέλα θαη νινθιεξσκέλα.   . 

 ε φηη αθνξά ηνλ φξν ελήιηθνο ν Rogers (1999) επηζεκαίλεη φηη δελ νξίδεηαη απφ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία, αθνχ ε απφθηεζε ησλ δηθαηνπξαθηηθψλ δηθαησκάησλ 

αιιά θαη ππνρξεψζεσλ  πνηθίιιεη αλά ρψξα. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο 

νξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη θαηαθηήζεη κία ζεηξά 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελειηθηφηεηαο ηα νπνία είλαη ηα εμήο: α) ε σξηκφηεηα, θαηά ηελ νπνία 

παξαηεξείηαη   αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ καο β)  ε ζσζηή γλψζε θαη θξίζε γηα ηνλ 

εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο θαη γ) ε απηνλνκία, ε ππεπζπλφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ε εθνχζηα ζπκπεξηθνξά (Rogers, 1999).  

 Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ν Rogers(1999), ηνλίδεη πσο ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη ζθφπηκν λα επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε απηψλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ελειηθηφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη  λα ζπλεθηηκψληαη θαη απφ 

ηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν εθηφο απφ ηε δηα δψζεο επηθνηλσλία,  θαη ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα. Δπηπξφζζεηα, δελ ζα πξέπεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

ελειηθηφηεηαο λα ππνβαζκίδνληαη νχηε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, θαη απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο, ζηε δηάξθεηα ησλ 
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ζπνπδψλ (Rogers, 1999). Οη ελήιηθεο παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζπλεηδεηά, κε 

ζθνπφ λα επηηχρνπλ θάπνην καζεζηαθφ ζηφρν θαη ζπλήζσο ηα άηνκα πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ην θάλνπλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία.  

 ε αληίζεηε πεξίπησζε ελδέρεηαη λα έρνπλ ιηγφηεξν ζαθείο επηδηψμεηο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Rogers (1999)  κεξηθνί κπνξεί λα παξαθνινπζνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα θνηλσληθνχο, παξά γηα θαζαξά εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, ελψ άιινη 

κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηη ζέινπλ ή κπνξεί λα έρνπλ ζέζεη άιινπο ζηφρνπο 

θαη ηειηθά λα επηηπγράλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, νη ελήιηθεο δηαζέηνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θαη ελίνηε παγησκέλα  

ραξαθηεξηζηηθά φπσο δηακνξθσκέλε πξνζσπηθφηεηα, βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηάζε λα 

απηνθαζνξίδνληαη, θαζψο επίζεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο  πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη 

δηακνξθσκέλα κνληέια κάζεζεο, ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο 

πξνο απηήλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνπλ ηφζν ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, 

φζν θαη ηελ ίδηα ηε κάζεζε, γηαηί ζε έλα βαζκφ  θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε ηνπ ελήιηθνπ 

απέλαληη ζηε γλψζε, αιιά θαη απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γεληθφηεξα.  

 Χζηφζν, επεηδή νη ζπκβαηηθνί ηξφπνη εθπαίδεπζεο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελειίθσλ,  δεκηνπξγήζεθε  σο ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή   ε 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, ε νπνία  επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέμεη ην 

ρξφλν, ηνλ ηφπν, θαη ην ξπζκφ ηεο κειέηεο ηνπ. Οη θνηηεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

εθπαηδεχνληαη  επξηζθφκελνη ζε απφζηαζε απφ ηνλ θαζεγεηή, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα,  

θαη ηνπο  ππφινηπνπο ζπκθνηηεηέο.  Παξαθάησ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε ηεο κνξθήο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμ‟ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΞ ‘ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ είλαη κία λέα έλλνηα,  θαζψο δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε  ησλ αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη κέζα 

ζε κία παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο  ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ  πνπ επηθξάηεζαλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο κεηα-απνηθηαθέο κηθξέο 

θνηλσλίεο ησλ ΖΠΑ, Καλαδά, Νφηηαο Αθξηθήο, θαη Απζηξαιίαο θαηά ην 19ν αηψλα.  

 Οη Gunawardena and McIsaac (2004) αλαθέξνπλ φηη  θαηά ηε γλψκε ηνπο ν πην 

πεξηεθηηθφο   νξηζκφο ηεο απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζεο, πξνέξρεηαη απφ ηνπο Garrison 

θαη Shale (1987), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηελ 

δηακφξθσζε κίαο ζεσξίαο ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ηα ζηνηρεία ηεο 

«επηθνηλσλίαο εθ ηνπ καθξφζελ» (non-contiguous communication), ηεο «ακθίδξνκεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο» (two-way interactive communication) θαη ηεο 

«ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο σο δηακεζνιαβεηή ζηελ αλαγθαία ακθίδξνκε επηθνηλσλία» 

(use of technology to mediate the necessary two-way communication). 

 Ο Keegan (2001) πξνζπαζψληαο λα ζπλνςίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξνπο νξηζκνχο ηεο πνπ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί, θαηέιεμε ζηα αθφινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

α) ζηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ δηδάζθνληα απφ ηνλ δηδαζθφκελν, θαη πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηελ απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

δηδαζθαιία 

β) ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ, 

πξνεηνηκαζία, θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζπνπδαζηψλ 
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γ) ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πνπ ζπλδένπλ ην δηδάζθνληα θαη ην δηδαζθφκελν θαη 

κεηαθέξνπλ ην πεξηερφκελν ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  

 δ) ζηελ δηαζθάιηζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ψζηε ν δηδαζθφκελνο λα επσθειείηαη 

απφ ηνλ δηάινγν   

ε) ζηελ απνπζία ζε κφληκε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο, ρσξίο φκσο 

απηφ λα απνθιείεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ ζε πεξηζηαζηαθή βάζε.  

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: 

 

Πίνακαρ 1 Γηαθνξέο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

(Μνπδάθεο, 2006) 

Παπαδοζιακή Δκπαίδεςζη Δξ’ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 

Οκνηνγελήο πιεζπζκφο Όρη θαη‟ αλάγθε νκνηνγελήο πιεζπζκφο 

Φπζηθή παξνπζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 
Φπζηθή απφζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Μεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηψλ θαη 

εθπαηδεπφκελσλ 
Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ρσξίο κεηαθηλήζεηο 

Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Δπειημία σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

Γηδαζθαιία Απηφ-ειεγρφκελε θαη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε 

Άκεζε επηθνηλσλία πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία απφ απφζηαζε 

Μνλαδηθή πεγή γλψζεο ην εγρεηξίδην 
Άκεζε πξφζβαζε ζε πεγέο γηα ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε 

Ζ κειέηε γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλν 

πιαίζην 

Ο εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ην ξπζκφ 

παξαθνινχζεζεο 
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Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηα 

ηερλνινγηθά κέζα θαη ηε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ δχν θπξίαξρεο ηάζεηο (Γθηφζνο & 

Κνπηζνχκπα, 2005) : 

1) Ζ ακεξηθάληθε ηάζε, ή αιιηψο κνληέιν ηειε-κάζεζεο, πνπ εζηηάδεη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνξπθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ βηληενδηάζθεςεο.  

Με ηε κέζνδν απηή, ε ηππνπνηεκέλε παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

αληηθαζίζηαηαη απφ κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνίν επίθεληξν απνηειεί ν εθπαηδεπηήο. Ζ 

βαζηθή επηδίσμε είλαη φινη νη εμ‟ απνζηάζεσο εθπαηδεπφκελνη λα ιακβάλνπλ ηζνδχλακα 

καζεζηαθά πιενλεθηήκαηα, γλψζεηο θαη θαηάξηηζε κε απηνχο πνπ εθπαηδεχνληαη ζηελ 

παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζε ηνπηθφ δειαδή επίπεδν.  

2) Ζ επξσπατθή ηάζε, ή αιιηψο κνληέιν πνιπκνξθηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ 

εζηηάδεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν κέζα απφ κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ ηελ αιιειεπίδξαζε φζν θαη απφ ηελ πνιπκνξθία.  

Δπηπξφζζεηα, κία ζεηξά απφ έξεπλεο θαη ζεσξίεο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 έρνπλ 

εζηηάζεη ζε πνιιά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Μηα απφ ηηο πξψηεο απφςεηο γηα 

ηελ εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εθθξάδεηαη απφ ηνλ γεξκαλφ Peters (1971), γλσζηή 

θαη σο «ζεσξία ηεο βηνκεραλνπνίεζεο», κε βάζε ηελ νπνία ε εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε απνηειεί έλα κνληέιν παξνρήο γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ νξζνινγηθή εθαξκνγή 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Με βάζε ηνλ Peters, ε εμ‟ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά βηνκεραλνπνίεζεο.  

Καηά ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, αλαπηχζζεηαη ζηελ Ακεξηθή ε «ζεσξία ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο» κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Wedemeyer θαη 

Moore. Ο Wedemeyer (1977) εζηηάδεη ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε φηη 
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αθνξά ηελ καζεζηαθή ή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλαδεηθλχνληαο έηζη σο ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε θαη απηφ-

ξπζκηδφκελε κάζεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ηνλ Moore (1986), βαζηθή έλλνηα ζηελ 

εμΑΔ απνηειεί ε ηδέα ηεο εμ‟ απνζηάζεσο ζπλαιιαγήο κε ηελ έλλνηα ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Μάιηζηα, 

γηα απηφλ πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο ζπλεπάγνληαη κηθξφηεξεο απνζηάζεηο.  

 Απφ ηελ άιιε, ν Holmberg (1983), δηακνξθψλεη ηελ άπνςε ηεο 

θαζνδεγνχκελεο δηδαθηηθήο ζπλδηάζθεςεο (Guided Didactic Conversation), κέζα απφ 

ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα 

θαη ζηνλ δηδαζθφκελν σο έλαλ θαζνδεγνχκελν δηάινγν γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Μάιηζηα, ε άπνςή ηνπ απηή, απνηέιεζε γηα  πνιιά έηε ην 

βαζηθφ βνήζεκα ησλ ζρεδηαζηψλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εμΑΔ (Γθηφζνο et al. 

2008). Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «ζεσξίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο», καδί κε ηνπο Sewart, πνπ πηζηεχεη φηη ε ζεσξεί φηη ε εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε απνηειεί έλα πεξίπινθν δήηεκα, έλα θξάκα παξνρήο γλψζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, δηαδηθαζηψλ θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο κε ζπλερή κέξηκλα γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, θαη Daniel, πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ξπζκφ κειέηεο ηνπ δηδαζθφκελνπ 

θαη πξνζπαζεί λα βξεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

αλεμαξηεζία (Μπνπξλέιεο 2011).  

Σέινο, αλαθέξεηαη ε «ζεσξία ηεο ηζνδπλακίαο», πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε  δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσλίαο, θαη ζηελ νπνία 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε ηζνδπλακία αλάκεζα ζηελ εμΑΔ θαη ηελ θαηά πξφζσπν δηδαζθαιία 

νδεγεί ζε ηζνδχλακα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Simonson et al. 2012). 

Ζ ηειεθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα (Μπαιηά, 

2006): 

 Γεκηνπξγία «ειεθηξνληθήο ηάμεο» κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

παξαδνζηαθήο ηάμεο (παξάδνζε δηαιέμεσλ, επίιπζε αζθήζεσλ, δηφξζσζε αζθήζεσλ, 

ππνβνιή εξσηήζεσλ θ.ά.). 



19 
 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Καηάξγεζε γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ θαη δηαζπνξά ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο.  

 Πξννπηηθέο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην 

ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απφζηαζε, 

ζηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

 πλερηδφκελε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. 

 Δπειημία ζην ρξφλν, ζην ρψξν θαη ζην ξπζκφ κάζεζεο. 

 Οηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε εκπιεθφκελν, κε ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο 

θφζηνπο πξνο απφδνζε. 

 ηελ βάζε ινηπφλ ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ αιιά ιακβάλνληαο ππφςε 

ηαπηφρξνλα ηε ζπλερή ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηηο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επηζηήκεο, ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε ηειεθπαίδεπζε θεξδίδεη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΑΗ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΔΞ ‘ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Γηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ηεο 

εμΑΔ. Ζ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ έρεη επηηεπρηεί ζηε ζχγρξνλε 

επνρή κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ιφγσ θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σφζν νη 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο φζν θαη απηέο ηηο επηθνηλσλίαο, δηαζθαιίδνπλ ηελ  ηαρεία 

κεηάδνζε θαη κεηαθνξά δηάθνξσλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο ε εηθφλα, ν ήρνο θαη ην 

θείκελν, ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ 

δηδάζθνληα θαη ηνλ δηδαζθφκελν (Μνπδάθεο 2006).  

Σα εξγαιεία πνπ πηνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ηελ εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε  ρσξίδνληαη σο εμήο κε βάζε ηε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

(Dix et al. 1998): 

• Σα αζχγρξνλα εξγαιεία, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε δηαθνξεηηθφ 

ρψξν θαη ρξφλν. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ν παγθφζκηνο 

ηζηφο, νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ηα  καγλεηνζθνπεκέλα ή ερνγξαθεκέλα κελχκαηα θαη 

ε βηληενδηάιεμε 

• Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

αιιειεπίδξαζε ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαη πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σέηνηα εξγαιεία είλαη 

νκάδεο ζπδεηήζεσλ νκάδσλ (group chats), ηα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα θαη ε 

ηειεδηάζθεςε κε ήρν θαη/ή βίληεν. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο ησλ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ ηεο εμΑΔ, κέζσ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη γεληθά κε 

ηνλ φξν «ηειεθπαίδεπζε» θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο (Aldrich 2005):  

• Σε δηάθξηζε ησλ πεξηνρψλ ή θαη ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

• Σελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηή, εθπαηδεπφκελνπ θαη  εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

• Σελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ.  

Οη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε δηαθξίλνληαη ζπρλά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ηεο «αζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο» θαη ηεο «ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο» κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάζε 

ζχζηεκα ελζσκαηψλεη θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

(Μνπδάθεο 2006). 

Ξεθηλψληαο κε ηε ζχγρξνλε εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ 

ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

«πξαγκαηηθφ ρξφλν», ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο, είλαη δπλαηή ε 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Γηα λα επηηεπρηεί απηφο ν 

πξαγκαηηθφο ρξφλνο, ζα πξέπεη είηε νη εθπαηδεπφκελνη θαη ν εθπαηδεπηήο λα βξίζθνληαη 

ζηνλ ίδην ρψξν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο, είηε λα είλαη 

δηαζπλδεδεκέλνη κέζσ δηθηχνπ πνπ λα επηηξέπεη ηε ρξήζε audio ή/ θαη video 

conference, ελψ παξάιιεια λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο αξρείσλ θαη 

ειεθηξνληθνχ καπξνπίλαθα (www.teleteaching.gr,  2002). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θαηεγνξία ηεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο αλήθνπλ νη 

παξαθάησ ηχπνη εθπαίδεπζεο: 

http://www.teleteaching.gr/
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• Η ασηοδιδαζκαλία, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεχεηαη κφλνο ηνπ 

κε βάζε ην κέζν πνπ ν ίδηνο ζεσξεί θαηάιιειν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην δηαδίθηπν, ηα 

βηβιία θαη νχησ θαζεμήο 

• Η ημιασηόνομη εκπαίδεσζη, ζηελ νπνία ηζρχεη φηη θαη γηα ηελ 

απηνδηδαζθαιία κε ηε δηαθνξά φηη απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή, είηε κέζα απφ ζπλαληήζεηο 

κέζα ζηελ ηάμε, είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ internet ή ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ audio ή/ θαη video conference (νη ζπλαληήζεηο απηέο πξνθαλψο 

αλήθνπλ ζηελ ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε)  

• Η ζσνεργαζόμενη ηηλεκπαίδεσζη, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαη ν 

εθπαηδεπηήο επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα κεηαμχ ηνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ 

δηαηεξψληαο ην δηθφ ηνπο επηιεγκέλν σξάξην, παξάιιεια φκσο αθνινπζνχλ έλα 

ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ζχγρξνλε θαη ε αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε δε απνηεινχλ δχν αληαγσληζηηθέο 

έλλνηεο, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη ή θαη επηβάιιεηαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη (Teleteaching.gr 2002). 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ε ακεζφηεηα ηεο 

επαθήο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πνπ πξνζδίδεη έηζη κηα 

άιιε δηάζηαζε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Αλ θαη νη δχν πιεπξέο δε βξίζθνληαη ζηνλ ίδην 

θπζηθφ ρψξν, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νπηηθήο θαη θσλεηηθήο επαθήο, κε απνηέιεζκα νη 

πεξηνξηζκνί ηεο θπζηθήο απφζηαζεο λα απνδπλακψλνληαη. Καζψο φκσο, θάζε ζπλεδξία 

ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο (ζπληνληζκφο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ) γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ πξφνδν ηεο κειέηεο, δελ αθνξά κνλάρα ηε 

ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, αιιά θαη κειινληηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Έηζη 

θαηαγξάθεηαη, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν, νπνηαδήπνηε 

κειινληηθή ζηηγκή θξηζεί απηφ απαξαίηεην. πλάκα, ην θαηαγεγξακκέλν πιηθφ, είλαη 

δπλαηφλ λα αμηνπνηεζεί θαη άιινπο εθπαηδεπφκελνπο, πνπ δε ζπκκεηείραλ ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία,  επεθηείλνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη ην δπλεηηθφ θνηλφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Teleteaching.gr 2002). 

ε απηφ ην ζεκείν, ε ζπκβνιή ηεο αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθή, θαζψο εκπινπηίδεη ην πξσηνγελέο πιηθφ, πνπ απνηειεί ε καγλεηνζθνπεκέλε 

δηάιεμε, κε επηπξφζζεηεο παξαπνκπέο γηα ελεκέξσζε, βηβιηνγξαθία, δπλαηφηεηεο γηα 

ζρνιηαζκφ θαη ζπδήηεζε πνπ δελ ππάξρεη ρξφλνο λα γίλνπλ κε ζχγρξνλν ηξφπν. Ο 

ζπληνληζκφο ηνπ καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνχ κε ην ζπλνιηθφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, 

δηακνξθψλνπλ έλα πιήξεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο κεζφδνπο απφθηεζεο γλψζεο (Teleteaching.gr 2002). 

Αληίζηνηρα, θαη θαζψο ε αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε πζηεξεί ζε φηη αθνξά ηελ 

ακεζφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα 

εκπινπηηζζεί κέζα απφ ηελ ελζσκάησζεο ησλ παξαπάλσ καγλεηνζθνπεκέλσλ 

ζχγρξνλσλ ζηηγκηφηππσλ, απνδίδνληαο έηζη θαιχηεξα ην εθάζηνηε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν (Teleteaching.gr 2002). 

Δπηπξφζζεηα, νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο απαηηνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ δηδάζθνληα θαη ην δηδαζθφκελν 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ δηδαζθφκελνπ ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζα ηηο εξγαζίεο, 

ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, δελ εληάζζνληαη ζε κηα 

ζχγρξνλε ζπλεδξία, αθνχ ζε απηήλ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε δηεμαγσγή ηεο δηάιεμεο θαη 

ε κεξηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν. Αληίζεηα, ζηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, 

δελ ππάξρεη ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζχγρξνλε ζπλεδξία, κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί κε αζχγρξνλν ηξφπν, κε ηε βνήζεηα ελφο πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο, 

πξνζβάζηκνπ ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη ζηνπο δηδαζθφκελνπο. ην αζχγρξνλν απηφ 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο (Teleteaching.gr 2002): 

• πκπιεξσκαηηθφ ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

• Οκάδεο ζπδεηήζεσλ  

• Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία 

• Αμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφκελσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηελ ηαπηφρξνλεο αληαιιαγήο απφςεσλ αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν. Απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο ζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο απνηειεί ε εκθάληζε ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ, φπσο ην MUD (Multi-

User Domain) θαη  ην ΜΟΟ (Multi-use main Object Oriented), πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ 

αληαιιαγή θεηκέλσλ θαη ηε γξαπηή ζπλνκηιία αλάκεζα ζε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο 

(Mason 1998). Με ηε βνήζεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ ζπζηεκάησλ, παξέρεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηή ε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ξνήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ 

παξάιιεια πξνζθέξεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν ρψξσλ ζπδεηήζεσλ (chat 

rooms) κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ ζπλεξγαζία ζηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ 

κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο (Παπαληθνιάνπ 2005).  

 ηελ ζχγρξνλε επνρή, ηα ζπζηήκαηα ηειεθπαίδεπζεο ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηερλνινγίεο ηειεδηάζθεςεο θαη κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νπηηθή θαη ερεηηθή 

επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλάκεζα ζε άηνκα πνπ είηε βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο είηε θαη ζε δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Becta 2003). 

Μέζα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

ρξήζε ππνινγηζηψλ, θακεξψλ, κηθξφθσλσλ, ερείσλ θαη αθνπζηηθψλ, δίθηπα πςειήο 

ηαρχηεηαο θαη ινγηζκηθψλ ηειεδηάζθεςεο, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ηφζν θσλεηηθήο 

φζν νπηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο θαη απηψλ κε 

ηνλ εθπαηδεπηή, φηαλ δε βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν (Μνπδάθεο 2004). Δθηφο απφ ηε 

κεηάδνζε εηθφλαο θαη ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία, ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο 

ππνζηεξίδνπλ θαη εθαξκνγέο φπσο ε δηακνίξαζε  εθαξκνγψλ θαη θεηκέλσλ (application 

and document sharing) θαη ν ειεθηξνκαγλεηηθφο πίλαθαο (electronic board) (Μνπδάθεο 

2006).  
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 Ζ ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε επηηειείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κνλφδξνκεο ή 

θαη ηεο ακθίδξνκεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο:  

• ηε κνλφδξνκε επηθνηλσλία (webcasting), ηφζν ε εηθφλα φζν θαη ν ήρνο 

κεηαδίδνληαη απφ ην ζεκείν ηνπ εθπαηδεπηή πξνο ηα απνκαθξπζκέλα ζεκεία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ηνλ εθπαηδεπηή κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κέζσ κηαο ζχλδεζεο ρακειήο ηαρχηεηαο, ελψ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπ.  Καηά ζπλέπεηα, ε κνλφδξνκε επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε κεηάδνζε δηαιέμεσλ, πεηξακάησλ αθφκε θαη ζπλεδξίσλ, πνπ ζε νξηζκέλεο κάιηζηα 

ζπλζήθεο ηα απνζεθεχνληαη ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή γηα ηελ αζχγρξνλε πξφζβαζε απφ 

ηνλ εθπαηδεπφκελν (Arnold et al. 2002; McKillop θαη Lee 1998).  

• ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, επηθξαηέζηεξα γλσζηή σο ηειεδηάζθεςε, ηφζν ε 

εηθφλα φζν θαη ν ήρνο αληαιιάζζνληαη δηαδνρηθά αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Ο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα 

ηειεδηάζθεςεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν θαη 

ζπλήζσο δηαθξίλεηαη (Κεθάια et al. 2006):  

 ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο κέζσ ππνινγηζηή κεηαμχ δχν απνκαθξπζκέλσλ 

ζεκείσλ (desktop videoconference). Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη είλαη έλαο 

ππνινγηζηήο, ην ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο (έλα πξφγξακκα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ην NetMeeting), κηα θάκεξα, έλα κηθξφθσλν θαη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. 

 ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ θαηάιιεια εμνπιηζκέλσλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο (room-based videoconference) ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα μεθηλάεη 

απφ δχν θαη λα απμάλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Ο εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πην εμεηδηθεπκέλνο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηηο θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο ησλ αηζνπζψλ (κέγεζνο, ρξσκαηηζκφο, επίπισζε, 

ερνκφλσζε, θσηηζκφο, θιηκαηηζκφο), φζν θαη ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπο. Ο 
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ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία θάκεξεο, 

κηθξφθσλα, νζφλεο πξνβνιήο, ερεία, ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο, ειεθηξνκαγλεηηθφ 

πίλαθα, νπηηθνπνηεηή, θνλζφια εηθφλαο θαη ήρνπ θαη δηθηχσζε πςειψλ ηαρπηήησλ.  

 Ζ δηάθξηζε ηεο ηειεδηάζθεςεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ κνξθέο (Κεθάια et al. 2006): 

• Σελ ηειεδηάζθεςε ζεκείν πξνο ζεκείν (Point to Point Conferencing Audio and 

Video), πνπ απνηειεί ηελ ερεηηθή θαη νπηηθή ζπλδηάζθεςε απνθιεηζηηθά κεηαμχ δχν 

απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ  

  

σήμα 1.1 Σηλεδιάζκετη ζημείο ππορ ζημείο  

 

• Σελ ηειεδηάζθεςε ζεκείν πξνο πνιιαπιά ζεκεία (Point to Multi Point 

Conferencing Audio and Video), πνπ απνηειεί ηελ ερεηηθή θαη νπηηθή ζπλδηάζθεςε 

απφ κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο (αξρηθή) ζε άιιεο πεξηθεξεηαθέο αίζνπζεο 

(απνκαθξπζκέλεο) 

 

σήμα 1.2 Σηλεδιάζκετη ζημείο ππορ πολλαπλά ζημεία 
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• Σελ ηειεδηάζθεςε πνιιαπιψλ ζεκείσλ (Multi Point Conferencing Audio and 

Video), πνπ απνηειεί ηελ ακθίδξνκε νπηηθή θαη ερεηηθή ζπλδηάζθεςε κεηαμχ 

πεξηζζνηέξσλ απφ δχν αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο  

 

σήμα 1.3 Σηλεδιάζκετη πολλαπλών ζημείυν 

 

 Ζ ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο ππνζηεξίδεηαη είηε κέζσ ISDN δηθηχνπ (κε βάζε ην 

πξφηππν ηειεδηάζθεςεο H.320), είηε κέζσ TCP/IP δηθηχνπ, ηνπ γλσζηνχ δηαδηθηχνπ 

(κε βάζε ην πξφηππν H.323). Σν ηειεπηθνηλσληαθφ θαλάιη (δίθηπν) θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ 

λα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία (εχξνο δψλεο) απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

παξακέηξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηειεδηάζθεςεο. Γηα λα πινπνηεζεί κηα ηειεδηάζθεςε 

κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 384 kbps πνπ 

παξέρνληαη απφ ηε ρξήζε 3 γξακκψλ ISDN ηαπηφρξνλα ή iDSL ζχλδεζεο αληίζηνηρεο ή 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο (Μνπδάθεο 2006). 

 

 ε φηη αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο 

ηειεδηάζθεςεο, ε άκεζε νπηηθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία θαη ε ηαπηφρξνλε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί ην 

ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ηεο ηειεδηάζθεςεο έλαληη ησλ άιισλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηάζθεςεο βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηελ πξνψζεζε 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηε ζπδήηεζε, ηελ επίιπζε απνξηψλ 

θαη ηελ εθπφλεζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ (Coventry 2004). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΘΖΖ 

 Σα ΓΜΓ αλαπηχζζνληαη ξαγδαία θαη εθαξκφδνληαη ζε πνηθίιεο καζεζηαθέο 

θαηαζηάζεηο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

(Concannon et al., 2005). Ζ ρξήζε ηνπο αλέδεημε λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο φπσο ην 

κεηθηφ ή ζπλδπαζηηθφ κνληέιν κάζεζεο (blended learning, Garrison &  Kanuca, 2004), 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθψλ παξαδφζεσλ, δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

θαη καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ηα πιενλεθηήκαηα 

πξαγκαηηθήο θαη εηθνληθήο ηάμεο ελψ είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε θαη ζε πξνγξάκκαηα 

εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

o πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ Πεξηερνµέλνπ (Learning Content  

Management Systems), ηα νπνία αζρνινχληαη µε ηε δεµηνπξγία,  απνζήθεπζε, 

ζπλαξµνιφγεζε, δηαρείξηζε θαη δηαλνµή ππεξκεζηθνχ  µαζεζηαθνχ πιηθνχ. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπζηεµάησλ απηψλ ε µνξθή ηνπ µαζεζηαθνχ πιηθνχ είλαη 

ηζηνζειίδεο ηνπ Παγθφζµηνπ Ηζηνχ. Μεξηθά απφ ηα ζπζηήµαηα απηά παξέρνπλ 

εξγαιεία δηαρείξηζεο µεηαδεδνµέλσλ, έηζη ψζηε ην µαζεζηαθφ πιηθφ λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή.  

o πζηήµαηα Τπνζηήξημεο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο (Collaborative  Learning 

Support Systems), ηα νπνία δίλνπλ έµθαζε ζηε δεµηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

νµάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη παξέρνπλ ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα εξγαιεία 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο µάζεζεο. Παξάδεηγµα 

ηέηνηνπ ζπζηήµαηνο είλαη ην IBM Lotus Learning Space 

(http://www.lotus.com/).   

http://www.lotus.com/
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o πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεο ∆ηαγσληζµάησλ Αμηνιφγεζεο (Question and Test 

Management Systems), ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ην ζρεδηαζµφ θαη ηε ζπγγξαθή 

εξσηήζεσλ θαη δηαγσληζµάησλ πνπ δεµνζηεχνληαη ζηνλ Παγθφζµην Ηζηφ. Σα 

ζπζηήµαηα απηά πξνζθέξνπλ εξγαιεία γηα ηε δεµηνπξγία ησλ δηαγσληζµάησλ 

θαη ηελ on-line παξαδνζή ηνπο, ηελ απηφµαηε βαζµνιφγεζε ηνπο, ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνηειεζµάησλ θαη ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ ζρεηηθά µε ηα απνηειέζµαηα. 

Παξάδεηγµα ηέηνηνπ ζπζηήµαηνο είλαη ην Respondus 

(http://www.respondus.com).  

o  πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεο Πφξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπµάησλ (Instructional 

Institute Resource Management Systems), ηα νπνία αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαζψο θαη ζηελ νηθνλνµηθή δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπµάησλ. Σα ζπζηήµαηα απηά αλαθέξνληαη θαη σο πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεο 

ησλ Μαζεηψλ (Student Administration Systems).  

o Δηθνληθέο Σάμεηο (Virtual Classrooms), δειαδή, ζπζηήµαηα ηα νπνία 

δεµηνπξγνχλ εηθνληθνχο ρψξνπο µάζεζεο θαη δσληαλήο αιιειεπίδξαζεο µεηαμχ 

ησλ ζπµµεηερφλησλ ζηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξάδεηγµα ηέηνηνπ 

ζπζηήµαηνο είλαη ην Centra (http://www.centra.com/). 

 Δθηφο φµσο απφ απηέο ηηο πέληε εμεηδηθεπµέλεο θαηεγνξίεο, ππάξρεη θαη µηα  

αθφµε γεληθή θαηεγνξία ζπζηεµάησλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνηθίιν αξηζµφ εξγαιείσλ 

γηα ηε δεµηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ µαζεµάησλ, αιιά δελ δίλνπλ έµθαζε ζε 

θάπνην ζπγθεθξηµέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ απφ απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σα 

ζπζηήµαηα απηά απνθαινχληαη Οινθιεξσµέλα πζηήµαηα (π.ρ., WebCT, Blackboard) 

θαη φρη γηα παξάδεηγµα «πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεο Μαζεµάησλ», θαζψο πξνζθέξνπλ 

πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ εθηείλνληαη ζε πνιιέο δηαθξηηέο πεξηνρέο, θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζθνξά πιήξσο ιεηηνπξγηθψλ on-line καζεµάησλ. Σα ζπζηήµαηα 

απηά είλαη γλσζηά θαη σο καζεζηαθέο πχιεο (learning portals). 

 

http://www.centra.com/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

MOODLE 

 Γεληθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ηειεθπαίδεπζε θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ αξθεηψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, 

σζηφζν ππάξρνπλ κία ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

θαηαιιειφηεξε επηινγή (Arneil, Holms, 2003·). Σν ινγηζκηθφ ινηπφλ πνπ ζα επηιεγεί 

πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ θξηηήξηα (Arneil, Holms, 2003): 

 λα δηεγείξεη ηε κάζεζε· 

 λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε· 

 λα είλαη ειθπζηηθφ θαη παξαθηλεηηθφ· 

 λα θάλεη θαιή ρξήζε ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο· 

 λα κελ είλαη δχζθνιε ε αλάπηπμή ηνπ· 

 λα είλαη εχθνιν ζηελ πινήγεζε· 

 λα πξνζθέξεη αλάδξαζε ζε βάζνο, έηζη ψζηε λα νδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κηα απιή 

εμέηαζε 

 Ζ ζπλερήο άλνδνο ηνπ Moodle απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη απνηειεί έλα 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα πνπ θαιχπηεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε κεγάιν πνζνζηφ. Ση είλαη 

φκσο ην Moodle; 

 Σν Moodle είλαη ην αθξσλχκην ηνπ Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment αλ θαη αξρηθά ήηαλ Martin‟s Object Oriented Dynamic Learning 
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Environment πξνο ηηκή ηνπ Martin Dougiamas, ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ήηαλ απηφο πνπ θαηαζθεχαζε ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα 

(https://moodle.org/).  

 Οη θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζε απηφ ην ζχζηεµα είλαη ηξεηο: 

1) Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη νη δηαρεηξηζηέο. Οη δηαρεηξηζηέο ελδέρεηαη λα µελ έρνπλ 

θαµία ζρέζε µε ηελ πξαγµαηηθή εθπαίδεπζε ησλ µαζεµάησλ, παξφια απηά πξνηείλεηαη 

ε δεµηνπξγία θαηεγνξίαο ηµήµαηνο φπνπ ηνλ ξφιν ηνπ θαζεγεηή έρεη ν δηαρεηξηζηήο θαη 

ηνλ ξφιν ησλ µαζεηψλ νη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα ππάξρεη αιιειεπηδξαζηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ θαζεγεηψλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήµαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη απηφο πνπ νξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο θαζεγεηέο ζε ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα, δίλνληάο ηνπο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ καζεκάησλ γηα ηα 

νπνία έρνπλ νξηζζεί. 

2) Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη καζεηέο. Οη καζεηέο είλαη ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ 

εγγξαθεί ζηα καζήκαηα είηε κε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ηνλ θαζεγεηή 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο είηε θαηφπηλ επηινγήο απφ ηνλ θαζεγεηή απφ ηνλ θαηάινγν 

ρξεζηψλ. 

3) Τπάξρνπλ θαη νη ρξήζηεο νη νπνίνη απνηεινχλ κία επέιηθηε έλλνηα θαη κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ δηαθνξεηηθφ ξφιν ζε θάζε θαηεγνξία ή κάζεκα ∆ειαδή µπνξεί έλαο 

θαζεγεηήο πνπ είλαη νξηζµέλνο σο θαζεγεηήο ζε δηθφ ηνπ µάζεµα, λα είλαη µαζεηήο ζε 

θάπνην άιιν µάζεµα. Απηφ ζα µπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ζθνπνχο επηµφξθσζεο.  

 Σα εξγαιεία ηνπ moodle ζα κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ε 

πξψηε θαηεγνξία έρεη παζεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ αλάξηεζε 

αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ παξάδνζε καζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη 

εξγαιεία ηα νπνία είλαη αιιειεπηδξαζηηθά θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα έρεη 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζε απηά, φπσο ηα chat, forum, quiz θηι. 

 Σα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην Moodle ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

https://moodle.org/
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 Γεκηνπξγία θαηεγνξηψλ (πρ ζρνιεία) 

 Γεκηνπξγία ππνθαηεγνξηψλ (πρ ηάμεηο)  

 − Γεκηνπξγία καζεκάησλ ζε θάζε ππνθαηεγνξία 

 - Γεκηνπξγία ρξεζηψλ ή απηφκαηε εγγξαθή ηνπο απφ ην ζχζηεκα 

       Αιιαγή ξφισλ ρξήζηε ζε δηαρεηξηζηή, εθπαηδεπηή, εθπαηδεπνκέλνπ  

 − Γπλαηφηεηα ν εθπαηδεπηήο ζε έλα κάζεκα λα είλαη εθπαηδεπφκελνο ζε άιιν 

(ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο επηκφξθσζεο)  

 − Πινχζην πξνθίι ρξήζηε (θσηνγξαθία, ηειέθσλα θιπ)  

 Παξαθνινχζεζε θαηαγξαθηθνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ.  

 Χο πξνο ηα εξγαιεία γηα ηε ιεηηνπξγία καζεκάησλ είλαη δηαζέζηκα ηα εμήο:  

 Πξνζζήθε πεγψλ εθπαίδεπζεο 

 − Γεκηνπξγία θεηκέλνπ 

 − Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

 − χλδεζκνο ζε αξρείν ή δηθηπαθφ ηφπν 

 − Πξνβνιή θαθέινπ κε αξρεία 

 Πξνζζήθε δξαζηεξηνηήησλ 

 − Απνζηνιή εξγαζίαο (δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο)  

 − Εσληαλή ζπλνκηιία κέζσ chat (ζχγρξνλε)  

 − Φεθνθνξίεο 

 − Forum πδεηήζεσλ (αζχγρξνλε)  

 − Γισζζάξην νξνινγηψλ καζήκαηνο 
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 − Αηνκηθφ εκεξνιφγην (journal) ηνπ εθπαηδεπφκελνπ πνπ ην βιέπεη κφλν 

εθπαηδεπηήο, (δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο)  

 − Γεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθήο παξάδνζεο καζήκαηνο κε εξσηήζεηο 

(δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο)  

− Γεκηνπξγία ηεζη 

♦ Πνιιαπιήο επηινγήο 

♦ Κελήο ιέμεο 

♦ Αληηζηνίρεζε ιέμεσλ 

♦ Απάληεζε θεηκέλνπ 

♦ Παξακεηξνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ 

♦ Πνιχ θαιφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο – βαζκνιφγεζεο 

 − Wiki πιινγηθή ζπγγξαθή θεηκέλνπ – εξγαζίαο 

 − χζηεκα έξεπλαο κέζσ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο 

 − Δξγαζηήξην, φρη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ε 

πνιππινθφηεξε κέζα ζηελ πιαηθφξκα, έρεη 3 βαζηθά κέξε:  

♦ Οη εθπαηδεπφκελνη ζηέιλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 

♦ Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο θξηηηθήο κε ζρφιηα ηηο εξγαζίεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ηνπο βαζκνινγνχλ κε κηα πξνηεηλφκελε βαζκνινγία.  

♦ Ο Δθπαηδεπηήο έρεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ζηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο.  

• Γπλαηφηεηεο ρσξίο θαηεγνξηνπνίεζε 

 Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ 

 Οξζνγξαθηθφο έιεγρνο 
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 Ζκεξνιφγην γεγνλφησλ 

 Μεραλή αλαδήηεζεο 

 Πνιιά παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο θαη θάπνηα ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Moodle. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 http://elearn.uoc.gr/ - Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

  http://openlms.teipir.gr/moodle/ - ΣΔΗ Πεηξαηά 

 http://www.water-msc.org/e-learning/index.php – Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ηνπ Μεηζφβηνπ πνιπηερλείνπ  

 http://www.pe.uth.gr/moodle/ ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 http://moodle.city.ac.uk/ - City university London 

  http://moodle.unitec.ac.nz/ - Unitec New Zealand 

  http://moodle.dcu.ie/ - Dublin City University 

 http://moodle.yorku.ca/ - York University Canada 

 Δπηπξφζζεηα, ην Moodle ρξεζηκνπνηείηαη απφ: Παλεπηζηήκηα, Γπκλάζηα θαη 

Λχθεηα, Γεκνηηθά ζρνιεία, Δθπαηδεπηήξηα, Αλεμάξηεηνπο εθπαηδεπηηθνχο, Κξαηηθέο 

ππεξεζίεο, Οξγαληζκνχο Τγείαο, ηξαηησηηθνχο νξγαληζκνχο, Μηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Moodle βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ: 

 Πξνσζεί ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ δνκηζκνχ (ζπλεξγαζία,  

δξαζηεξηφηεηεο, θξηηηθή ζθέςε, θ.α.). 

 Παξέρεη κνλάδεο κε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. 

 Δχθνιε ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Moodle, φπσο 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ζε θάζε πινπνίεζε. 

 Δχθνιε ηξνπνπνίεζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Παξέρεη θαηάινγν καζεκάησλ κε ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε κάζεκα θαη 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ επηζθέπηεο. 
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 Δπηηξέπεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλαδήηεζε ησλ καζεκάησλ. Μηα κφλν 

πιαηθφξκα Moodle κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ρηιηάδεο καζήκαηα. 

 Γεκηνπξγία κπινθ κε εηδήζεηο, ζπλδέζκνπο θιπ..  

 Μεηαθίλεζε ησλ κπινθ πνπ βξίζθνληαη ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά απιά κε 

ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. 

 Δχθνιε πξνζζήθε πφξσλ 

 Έκθαζε ζηελ αζθάιεηα. Όιεο νη θφξκεο ππνβάιινληαη ζε έιεγρν, ηα δεδνκέλα 

είλαη επηθπξσκέλα, ηα cookies θξππηνγξαθνχληαη θηι. 

 Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο εηζαγσγήο θεηκέλνπ (πφξνη, θφξνπκ θ.ιπ.) 

ρξεζηκνπνηνχλ ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (WYSIWYG HTML ). 

 Σέινο, ην Moodle είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιήο πιαηθφξκεο, ε απνδνρή ηνπ 

Moodle θαίλεηαη θαη απφ ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Moodle statistics. Σν 

επηέκβξην ηνπ 2008 ππήξραλ 49.814 θαηνρπξσκέλεο ηζηνζειίδεο,  2.265.871 

καζήκαηα, 24.026.298 ρξήζηεο, 1.941.284 θαζεγεηέο, 21.988.800 εγγξαθέο ζε 

καζήκαηα θαη 29.863.361 αλαξηήζεηο ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 

42.000 απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Moodle  http://moodle.org/ θάζε κήλα. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ :  

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ – ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ MOODLE 

Ζ επηινγή ησλ εξγαιείσλ –δξαζηεξηνηήησλ έγηλε χζηεξα απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Moodle θαη ε θαηάηαμε έγηλε βάζεη ηελ 

δεκνθηιίαο ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Moodle,  www.moodle.org.  

Πίνακαρ 2  Δξγαιεία – Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζεηξά θαηάηαμεο βάζεη ησλ ιήςεσλ ηνπ 

www.moodle.org ηελ πεξίνδν 09/2012 – 03/2013 

α/α Δπγαλείο – Γπαζηηπιόηηηα Λήτειρ 

1 
Questionnaire 19093 

2 
BigBlueButtonBN 12722 

3 
Journal 12610 

4 
Certificate 9238 

5 
Progress Bar 9104 

6 
HotPot question import for Moodle 2.x 6949 

7 
HotPot 6924 

8 
Online audio recording 6654 

9 
Lightbox Gallery 6096 

10 
RecordingsBN 6011 

11 
Drag and drop into text 5991 

http://www.moodle.org/
http://www.moodle.org/
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12 
Attendance Register 5680 

13 
Drag and drop onto image 5365 

14 
Rich Media 5316 

15 
Accessibility  4777 

16 
Lesson objectives   4628 

17 
oohoo - Tab display 4533 

18 
Drag and drop markers 4427 

19 
Scheduler 4288 

20 
A Virtual Classroom Plugin: WizIQ 4264 

21 
OpenMeetings 4071 

22 
Realtime Quiz 3957 

23 
Collaborative real-time editor 3368 

24 
Game 3325 

25 
Pcast 3061 

26 
 Booking 2908 

27 
Reservation 2831 

28 
facetoface 2659 

29 
Course Contacts Block 2632 

30 
 Appointments 2527 
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31 
AMVONET Room 2435 

32 
Skype 2356 

33 
Unanswered Discussions 2265 

34 
2 Way Video Chat  2075 

35 
 Certificates Wall 2060 

36 
Wikipedia 2045 

37 
Dialogue 1887 

38 
 JClic 1850 

39 
Group choice 1810 

40 
Stamp collection 1695 

41 
Live-School 1563 

42 
Video Conference 1506 

43 
Export Glossary to Quiz 1496 

44 
Analytics and Recommendations 1376 

45 
Rate a course 1362 

46 
OWLL oohoo Web-based Language Lab (formerly 

MoodLL) 1301 

47 
External Media 1264 

48 
 Live Streaming 1245 

49 
Flickr Image Carousel 1244 
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50 
Group self-selection 1240 

51 
Lesson Essay Feedback 1228 

52 
OU blog 1136 

53 
Course dedication 1135 

54 
Team Assignment 1031 

55 
SimpleSpeak text-to-speech 970 

56 
Gold, Silver, and Bronze (GSB) Medals 894 

57 
Random assignment 869 

58 
Course Awards - Medal 860 

59 
Webinar 840 

60 
Engagement analytics 781 

61 
Video Consultation 737 

62 
Hot Question 716 

63 
Course Awards - Vote        698 

64 
oohoo Text to Speech        689 

65 
My Stats 655 

66 
MyLiveChat 619 

67 
WebEx Training Center connector 594 

68 
Guided quiz 563 



42 
 

69 
Checklist 538 

70 
Anonymous posting in forums 534 

71 
Advanced Forum  523 

72 
TaskChain  501 

73 
 Gapfill Question 498 

74 
Design Project 456 

75 
Pedagogic Achievements 439 

76 
A 1 and all web conferencing : Dinsys Connect  383 

77 
MovilQuiz - Lite 377 

78 
Technical Project 370 

79 
User Expire block 369 

80 
Anonymizable Forum 352 

81 
Registration 347 

82 
 Mappa 340 

83 
netucate Activity 332 

84 
Forum Aggregator 311 

85 
Census Report 226 

86 
My courses 178 

87 
Teacher Diary 171 

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_taskchain
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88 
Quick enrollment 164 

89 
Verbosity 152 

90 
PDF Page Limiter 139 

91 
Kitmoo 136 

92 
MDID 136 

93 
Offline session register 85 

94 
Sookooroo 82 

95 
EduVision Video Resource 71 

96 
Learning Outcome Generator 69 

97 
 Studierplatz2000 66 

98 
Learning Outcome Sequence List 50 

99 
Mentees Improved Block 50 

100 
Learning Outcome Wizard 49 

101 
Babellium: interactive video and audio recording 

assignment 44 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ – ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ  

Questionnaire 

Σν module “Questionnaire” ηνπ Moodle είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ – έξεπλαο. 

Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επξχ θάζκα εξσηεκάησλ γηα λα 

πάξνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο π.ρ. ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ην “Questionnaire” δελ αμηνινγείο ηνλ καζεηή, αιιά 

ζπγθεληξψλεηο δεδνκέλα. 

Σύποι επυηήζευν :  

1. εκεηψζηε ζηα θνπηηά 

2. Υξνλνιφγεζε ην θνπηί 

3. Αλαδηπινχκελε ιίζηα κε επηινγέο 

4. «Κνπηί» γηα θείκελν  – κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζηή HTML γηα ην πιάηνο θαη ην 

χςνο ηνπ θνπηηνχ 

5. Αξηζκεηηθή – κπνξεί λα ξπζκηζηεί ην κήθνο θαη ν αξηζκφο ησλ δεθαδηθψλ 

ςεθίσλ 

6. Radio buttons – κε θαζνξηζκέλεο εηηθέηεο γηα θάζε εξψηεζε 

7. Κιίκαθα – κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο 

8. Πιαίζην θεηκέλνπ – κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε δηάθνξεο επηινγέο 

9. Ναη / Όρη 

 

Μπνξνχκε επίζεο λα ηνπνζεηήζνπκε : 

 Δηηθέηεο –  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δψζνπλ κηα γεληθή 

εηθφλα γηα ηελ επφκελε ζεηξά εξσηήζεσλ 

 

Σχπνπο αλαθνξψλ 

Οη απαληήζεηο λα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε φινπο ή ζε επίιεθηε νκάδα. Οη 

απαληήζεηο λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ. 
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BigBlueButton   

Σν BigBlueButton είλαη έλα αλνηθηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο ζχζθεςεο γηα ηελ 

εμ „ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (ΔμΑΔ). Σν BigBlueButton ππνζηεξίδεη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ηελ αληαιιαγή δηαθαλεηψλ, ήρνπ, βίληεν, ζπδήηεζεο θαη επηθαλεηψλ εξγαζίαο 

φπσο θαη επίζεο κπνξείο λα θαηαγξάςεηο κηα νκηιία γηα κεηαγελέζηεξε αλαπαξαγσγή.  

Σν module απηφ ζνπ επηηξέπεη λα :  

 Να δεκηνπξγείο πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλδέζεηο ζε on-line ζπλεδξίεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. 

 Να πεξηνξίδεη ηελ ζχλδεζε ησλ καζεηψλ ζε κηα ζπλεδξία κέρξη λα ζπλδεζεί ν 

εθπαηδεπηήο (ζπληνληζηήο) ζηε ζπλεδξία. 

  Να ιεηηνπξγεί κφλν ηνπ ρσξηζηά απφ ην Moodle ζε έλα «παξάζπξν». 

  Να κπνξείο λα δεκηνπξγείο έλα πξνζσπηθφ κήλπκα θαισζνξίζκαηνο πνπ ζα 

εκθαλίδεηαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ «παξαζχξνπ» ζπλνκηιίαο φηαλ ζα ζπλδέεηαη 

θάπνηνο ζηελ ζπλεδξία. 

 Καζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο αλνίγκαηνο/θιεηζίκαηνο ηεο ζπλεδξίαο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη ζην Ζκεξνιφγην ηνπ Moodle σο ππελζχκηζε. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ζπλεδξίαο 

 Πξφζβαζε αιιά θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπλεδξηψλ.  

 

Journal  

Απηφ ην module επηηξέπεη ζε έλα εθπαηδεπηή λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ απάληεζε ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  
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Certificate  

Απηφ ην module δεκηνπξγεί ζε κνξθή PDF πηζηνπνηεηηθά – δηπιψκαηα γηα ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ καζήκαηνο θαη είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν. Μπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε πεξηγξάκκαηα, πδαηνγξαθήκαηα, ζθξαγίδεο θαη λα κπνξνχλ αθφκε λα 

δείρλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηνλ βαζκφ. 

 

Progress Bar      

Σν Block “Progress Bar” είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο ρξφλνπ γηα ηνπο καζεηέο, 

δείρλεη ηελ πξφνδν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε θσδηθνπνηεκέλα ρξψκαηα γηα λα βιέπεηο 

γξήγνξα ηη έρεη νινθιεξσζεί. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πνηεο 

πξνυπάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη αθφκε ζε κηα 

θεληξηθή ζειίδα λα βιέπνπλ ζπλνιηθά ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ.  Οδεγίεο ρξήζεο  

ηνπ module θαη ησλ δπλαηνηήησλ  ηνπ ππάξρνπλ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα  

www.youtube.com ζηελ δηεχζπλζε 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d43KVlMBmLA#start=0:00;en

d=5:28;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false 

  

HotPot question import for Moodle 2.x 

Δηζαγσγή εξσηήζεσλ HotPot εξσηήζεσλ απφ ην Hot Potatoes 6 xml αξρεία (jcl, jcw, 

jmt,jmx and jqz) ζηελ ηξάπεδα εξσηήζεσλ ηνπ Moodle.  

 

HotPot  

Σν module Hotpot είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δηαρεηξίδνληαη Hot Potatoes θαη TexToys θνπίδ κέζσ ηνπ Moodle. Απηά ηα θνπίδ 

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d43KVlMBmLA#start=0:00;end=5:28;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d43KVlMBmLA#start=0:00;end=5:28;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=qformat_hotpot
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δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα «αλεβαίλνπλ» ζηε 

ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην Moodle. Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη ην θνπίδ, κηα 

ζεηξά απφ εθζέζεηο είλαη δηαζέζηκεο νη νπνίεο δείρλνπλ πσο νη δηάθνξεο εξσηήζεηο 

απαληήζεθαλ θαη θάπνηεο ζηαηηζηηθέο ηάζεηο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Online audio recording    

Σν module απηφ έζεζε έλα ηέινο ζηελ αλάγθε γηα έλαλ streaming server (ή κηα 

βνεζεηηθή εθαξκνγή Java) ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα θαηαγξάθνπλ ερεηηθά θιηπ 

γηα ηηο αλαζέζεηο – εξγαζίεο ζην Moodle, ζηηο εξγαζίεο φπνπ ρξεηάδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ην Online Audio Recording γηα ηελ εγγξαθή ήρνπ ην Online Audio 

Recording  ρξεζηκνπνηεί Flash (10.1+ ) γηα ηελ θαηαγξαθή ήρνπ απφ έλα κηθξφθσλν, ην 

κεηαηξέπεη ζε MP3 κνξθή θαη αλεβαίλεη ζην Moodle κέζσ HTTP POST. 

 

Lightbox Gallery    

Σν Lightbox Gallery ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ζπιινγή εηθφλσλ ζην κάζεκα ηνπ 

Moodle. Σν ζχζηεκα Lightbox είλαη κηα ζεηξά απφ θείκελα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ σο δηάθνξα εθέ ζε ζπιινγέο εηθφλσλ. 

Χο θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε, λα επεμεξγαζηείηε θαη λα 

δηαγξάςεηε κηα ζπιινγή. Ζ θχξηα επηινγή δηακφξθσζεο ελζαξθψλεηαη ζηελ επηινγή λα 

πιεξνθνξήζεηο ην Moodle πνηνο αξρεηνθαηάινγνο πεξηέρεη ηηο εηθφλεο πνπ ζέιεηε λα 

ζπκπεξηιάβεηε ζηε ζπιινγή. Σφηε κηθξέο ζπληνκνγξαθίεο, ζα παξαρζνχλ, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή ηεο κηθξνγξαθίαο ηεο ζπιινγήο. 

Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηα απφ ηηο εηθφλεο θέξλεη απηήλ  ηελ εηθφλα ζην πξνζθήλην, θαη 

ζαο επηηξέπεη λα κεηαθηλεζείηε κέζα ζηελ ζπιινγή κε ηελ άλεζή ζαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα θείκελα ηνπ Lightbox δεκηνπξγνχληαη  σξαία εθέ κεηάβαζεο θαηά 

ηε θφξησζε θαη ηελ θχιηζε δηακέζσλ ησλ εηθφλσλ. 
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RecordingsBN   

Σν module RecordingsBN είλαη έλα plugin πνπ γξάθηεθε απφ ηελ Blindside Networks 

θαη ιεηηνπξγεί σο κηα πεγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ γηα έλα κάζεκα. Βνεζάεη ζηελ 

παξνπζίαζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή κηαο ιίζηαο ερνγξαθήζεσλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξνεγνπκέλσο 

κε ηε ρξήζε ελφο server BigBlueButton θαη ηηο BigBlueButtonBN δξαζηεξηφηεηεο κέζα 

ζην κάζεκα. 

RecordingsBN είλαη κέξνο ηνπ παθέηνπ ζην Moodle πνπ ιέγεηαη BigBlueButton θαη 

ζπκπιεξψλεη ην BigBlueButtonBN ψζηε λα παξέρνπλ κε φια ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηνλ δηαθνκηζηή BigBlueButton έθδνζε 0.80 (θαη λεψηεξε). Σν 

BigBlueButton είλαη έλα αλνηθηνχ θψδηθα web conferencing ζχζηεκα γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κπνξέζνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα, θνιέγηα θαη γεληθφηεξα νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα πξνζθέξνπλ  πςειήο 

πνηφηεηαο καζεζηαθή εκπεηξία ζε απνκαθξπζκέλνπο καζεηέο. Σν BigBlueButton 

ππνζηεξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ αληαιιαγή δηαθαλεηψλ, δηαδηθηπαθψλ θακεξψλ, 

ζπδεηήζεσλ, θσλήο κέζσ IP θαη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Ζ/Τ ηνπ παξνπζηαζηή. 

Μπνξεί λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαπαξαγάγεη ζπλεδξίεο (δηαθάλεηεο, ήρν θαη 

ζπδεηήζεηο), κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε Mac, Unix, Pc-clients θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

κηα θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα θαιφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε. 

Με απηφ ην plugin :  

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ κηα πεγή ζε θάζε 

ηάμε ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

ερνγξαθεκέλεο δηαιέμεηο 
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 Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θνηλνπνηήζνπλ, λα απνθξχςνπλ θαη λα 

δηαγξάςνπλ εγγξαθέο ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ ερνγξαθεκέλσλ 

δηαιέμεσλ 

 Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ερνγξαθεκέλεο δηαιέμεηο κέζσ 

ηεο ιίζηαο ησλ ερνγξαθήζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ πεγή. 

 

Drag and drop into text 

Έλαο ηχπνο εξψηεζεο «ηξάβα θαη ξίμε» (drag and drop), φπνπ νη ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα θαηάιιεια θελά ζε κηα παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Attendance Register   

Απηφ είλαη έλα module γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη απφ ηνπο 

καζεηέο, αιιά θαη άιινπο ρξήζηεο, ζε έλα κάζεκα ή ζε κηα ζπλαθή νκάδα καζεκάησλ. 

Ζ on-line δξαζηεξηφηεηα παξαθνινπζείηαη απηφκαηα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο, 

πξναηξεηηθά, λα θαηαγξάθνπλ θαη ηηο off-line ζπλεδξίεο ηεο δνπιεηάο ηνπο.   

Σν module κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά αλά ρξήζηε ή ιεπηνκεξή 

αλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζε επίπεδν ζπλεδξηψλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απηψλ 

ησλ αλαθνξψλ. Δπίζεο ππνζηεξίδεη θαη θαλφλεο νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ έλαλ ειάρηζην ρξφλν ζην κάζεκα. Απφ πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο παξαθνινπζεί 

κφλν ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή ζην κάζεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζεη ζε 

απηφ. Μπνξεί λα αιιάμεη απηή ε ξχζκηζε θαη λα θαηαγξάθεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ζε φια 

ηα καζήκαηα γηα κηα θαηεγνξία καζεκάησλ ή καζήκαηα «κεηα-ζπλδεδεκέλα» ζην 

κάζεκα, αθφκα απφ πξνθαζνξηζκέλε ξχζκηζε παξαθνινπζεί κφλν ηνπο καζεηέο θαη νη 

αλαθνξέο κπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ κφλν ζε δαζθάινπο, δηεπζπληέο θαη 

δηαρεηξηζηέο. 
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Drag and drop onto image 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θείκελν ή εηθφλεο, σο ζπξφκελα αληηθείκελα πνπ 

κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε πάλσ ζε θαζνξηζκέλεο δψλεο πηψζεηο ζε κηα εηθφλα πνπ  

βξίζθεηαη ζην θφλην. 

 

Rich Media  

To module απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Κέληξν Πξνεγκέλσλ Μειεηψλ ηνπ γαιιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην module είλαη έλα plug-in πνπ ζνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξνπζηάδεηο αιιά θαη λα δεκηνπξγείο έλα “rich media” (πινχζηα κέζα) αξρείν, έλα 

video ζπγρξνληζκέλν κε slides πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο πιηθφ κέζα ζε έλα 

κάζεκα. Τπάξρνπλ 2 εθδφζεηο κηα πιήξεο έθδνζε θαη κηα πην ειαθξηά θαη 

απινπνηεκέλε κνξθή. 

 

Accessibility    

Σν «Accessibility» είλαη block θαη παξέρεη επηινγέο γηα ηελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ησλ ρξσκάησλ. Οη νπνηνζδήπνηε ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη 

ψζηε λα ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαζ „ φιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ Moodle. 

Σν «Accessibility» επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζαξκφδνπλ ην Moodle ζχκθσλα κε 

ηηο νπηηθέο ηνπο αλάγθεο. Τπνζηεξίδεη ηελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ θεηκέλσλ θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ. Δμαηνκηθεπκέλεο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα 

ζπλερίδνληαη λα πθίζηαληαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην Moodle, 

επηηξέπνληάο επίζεο λα παξακέλνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζειίδσλ, θαη λα κπνξνχλ 
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επίζεο λα απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα επηηξέπνληαη λα εθαξκφδνληαη  

κφληκα. 

Σν «Accessibility» ελζσκαηψλεη επίζεο έλα ATBar απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Southampton. Απηή ε «κπάξα» παξέρεη επηπιένλ εξγαιεία θαη επηινγέο πξνζαξκνγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο ζε ιεμηθφ θαη ην Text-to-speech (Κείκελν – 

ζε – ιφγν). 

 

Lesson objectives   

To Block “Lesson objectives” εκθαλίδεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θάζε καζήκαηνο 

ζηελ πιεπξηθή κπάξα. Δκθαλίδεη ηνπο ηξέρνληεο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

ζηελ πιεπξηθή κπάξα (θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο) θαη επηηξέπεη ζε 

έλαλ θαζεγεηή λα ηνπο βγάδεη εθηφο ιίζηαο θαζψο νινθιεξψλνληαη. Μπνξνχκε λα 

εηζάγνπκε έλα ρξνλνδηάγξακκα, ζπλδεδεκέλν ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο, έηζη ψζηε νη 

ζηφρνη λα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη πξνθαηαβνιηθά, φπσο ζέινπκε θαη  ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Lesson objectives» πεξηιακβάλνπλ: 

Γπλαηφηεηα λα εκθαλίδεηαη κηα κεγαιχηεξε έθδνζε ησλ ζηφρσλ, πην αλαιπηηθή. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ φινπο ηνπο ζηφρνπο, ηεο εβδνκάδαο θάζε θνξά, γηα λα 

βνεζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα φ, ηη έρνπλ θάλεη κέρξη ζηηγκήο αιιά θαη ηη επξφθεηην 

λα θάλνπλ. 

 

oohoo - Tab display    



52 
 

Tν module «Tab display» καο επηηξέπεη λα ξπζκίδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο καο ζε κνξθή 

εηηθεηψλ. Απηφ βνεζά ψζηε ην κάζεκα καο λα εκπινπηίδεηαη, ζπλδπάδνληαο πνιιέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο ζε εηηθέηεο. 

Σν «Tab display» είλαη κηα ελφηεηα ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε 

πιεξνθνξηψλ Φπζηθά, φπσο ζεκεηψλεη, αλαγλψζεηο, θιπ. βηνγξαθία, ζε κηα δνκή 

θαξηέια αλά θεθάιαην / κέξνο ελφο θχθινπ καζεκάησλ. Οη ηζηνζειίδεο κπνξνχλ επίζεο 

λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο θαξηέιεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην Moodle απηφκαηεο ζχλδεζεο, 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή πφξνη.  

Νέα ραξαθηεξηζηηθά : 

Μηα γεληθή πεξηγξαθή κπνξεί λα πξνζηεζεί πάλσ απφ ηηο θαξηέιεο  

PDF ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο. Αλ βάιεηε κηα ζχλδεζε κε έλα αξρείν PDF γηα ην 

πεξηερφκελν κηαο θαξηέιαο (ρσξίο θείκελν γχξσ), ην αξρείν PDF, ζα εκθαληζηεί ζε έλα 

iFrame 

 

Drag and drop markers 

Με απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο κπνξεί λα ζχξεη θαη λα ηνπνζεηήζεη  «δείθηεο» 

νη νπνίνη δείρλνπλ θαη επηζεκαίλνπλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα εηθφλα. 

 

Scheduler 

Σν module Scheduler ζαο βνεζά λα πξνγξακκαηίζεηε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε 

φινπο ηνπο καζεηέο ζαο. Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο είζηε 

ειεχζεξνο λα δείηε ηνπο καζεηέο ζαο αιιά θαη ηε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλάληεζεο. Οη 

καζεηέο ελ ζπλερεία θάλνπλ θξάηεζε ζην πξφγξακκα ηνπ θαζεγεηή ζηηο δηαζέζηκεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σν module επηηξέπεη αθφκε λα θαηαγξάςεη ηε ζπλάληεζε, ην 

απνηέιεζκα ηεο απηήο αιιά θαη λα ηελ βαζκνινγήζεη. Τπάξρνπλ αθφκε ξπζκίζεηο φπνπ 
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ν καζεηήο κπνξεί λα δεηήζεη κηα εμαηξεηηθά ζπνπδαία ζπλάληεζε ή αθφκα θαη 

ξπζκίζεηο φπνπ γηα θαλνληζηεί έλα επαθνινπζψλ ξαληεβνχ ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ην πξνζερή ξαληεβνχ. Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα νκαδηθέο ζπλαληήζεηο 

είηε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ είηε νιφθιεξεο ή νιφθιεξσλ νκάδσλ ηαπηφρξνλα. 

Σν module έρεη κηα ππεξεζία εηδνπνίεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φπνπ 

ζηέιλεη κελχκαηα ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο γηα νπνηαδήπνηε κνλνκεξή αιιαγή ζηε 

ζπκθσλεζείζα ζπλάληεζε. 

 

A Virtual Classroom Plugin: WizIQ   

Σν module WizIQ‟s Live Class πνπ είλαη γηα web conferencing επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ Moodle λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα παξαδίδνπλ  καζήκαηα ζε online ηάμεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην WiZiQ Virtual Classroom. Απηή ε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν 

εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο είλαη εμνπιηζκέλε κε  ζπλεξγαηηθά εξγαιεία φπσο ην live 

chat, ην live video streaming εσο 6 αηφκσλ, αζπξνπίλαθαο θαη δηακνηξαζκφο νζφλεο θαη 

πεξηερνκέλνπ φπσο, Doc, .Docx, .Pdf, .Xls, .Xlsx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .swf, .flv θαη  

YouTube βίληεν. 

Γπλαηφηεηεο ηνπ WizIQ Live Class : 

 Πξνγξακκαηηζκφο ελφο καζήκαηνο  

Δλψ δεκηνπξγείηαη έλα κάζεκα απφ έλαλ θαζεγεηή ή έλαλ δηαρεηξηζηή ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα παξάιιεια λα θαζνξίδεηαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ε κέξα θαη ε ψξα, ε 

δηάξθεηα, ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αιιειεπίδξαζε, ν ηχπνο ηνπ καζήκαηνο αλ ζα 

είλαη αθνπζηηθφο ή νπηηθναθνπζηηθφο θαη επίζεο αλ ζα θαηαγξάθεηαη. 

 Γηαρείξηζε καζεκάησλ 

Μπνξείηε λα δείηε κηα ιίζηα φισλ ησλ καζεκάησλ θαη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη  είηε 

έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζνχλ είηε αλ έρνπλ ήδε γίλεη. Δθηφο απηνχ, κπνξείηε 
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λα επεμεξγαζηείηε, λα αθπξψζεηε, λα επαλαπξνγξακκαηίζεηε έλα κάζεκα θαη λα ιάβεηε  

θαη αλαθνξά παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο κφιηο νινθιεξσζεί ην κάζεκα. 

 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ 

Ο θαζεγεηήο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη νλνκαηίζεη 

ηνπο θαθέινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, λα αλεβάζεη αξρεία ζηνπο 

θαηάιιεινπο θαθέινπο ησλ καζεκάησλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηερφκελν ζε live 

καζήκαηα απφ ηε βηβιηνζήθε πεξηερνκέλνπ παξά λα ην «αλεβάδεη» θάζε θνξά απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ θαη θπζηθά λα δηαγξάςεη θαθέινπο θαη αξρεία φηαλ δελ ηα ρξεηάδεηαη 

πηα. 

Δπηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο :  

Όηαλ πξνγξακκαηηζηεί έλα κάζεκα ηφηε απηφκαηα δεκηνπξγείηαη κηα ηδησηηθή 

δηεχζπλζε URL, απηή ε δηεχζπλζε URL ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο γηα ην κάζεκα θαη 

κπνξεί λα κνηξαζηεί κέζσ ηζηνινγηψλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή άιιεο ηζηνζειίδεο. Σν κάζεκα κφιηο πξνγξακκαηηζηεί 

θαηαρσξείηαη σο έλα γεγνλφο ζην εκεξνιφγην ηνπ Moodle θαη επίζεο πξνζηίζεηαη ζην 

block “Upcoming events”. Δπηπιένλ κπνξείο λα επηιέμεηο λα θαηαγξάςεηο έλα κάζεκα 

θαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα download.  

 

OpenMeetings    

Σν OpenMeetings είλαη έλα δσξεάλ ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε browser πνπ ζνπ επηηξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεηο ακέζσο κηα ζχζθεςε, ζπλάληεζε ζην Web, ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζεηο κηθξφθσλν ή θάκεξα , λα κνηξάζεηο έγγξαθα, λα θάλεηο θνηλή 

ρξήζε ηεο νζφλεο ή λα θαηαγξάςεηο ηελ ζπλάληεζε. 
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Realtime Quiz   

Onine θνπίδ κε φινπο ηνπο καζεηέο λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηαπηφρξνλα, έλα 

πνιιαπιήο επηινγήο θνπίδ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ρξήζε ζε κάζεκα πξφζσπν κε 

πξφζσπν. 

Κάζε καζεηήο ιακβάλεη ηελ θάζε εξψηεζε ηαπηφρξνλα κε ρξνληθφ φξην γηα ηελ 

απάληεζε, ζηελ πξνεπηινγή είλαη ηα 30 δεπηεξφιεπηα. ην κεηαμχ αλάκεζα ζε  θάζε 

εξψηεζε ζα δίλεηαη ε ζσζηή απάληεζε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, καδί κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ πνπ δίλεη θάζε απάληεζε θαη κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απηφ επηηξέπεη 

ζε θάζε εξψηεζε λα ζπδεηεζεί πξηλ πξνρσξήζεη ην κάζεκα. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα 

επαλεμεηάζνπλ ηηο απαληήζεηο φπνηε ην ζειήζνπλ, φηαλ ην θνπίδ ησλ εξσηήζεσλ 

ηειεηψζεη, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνη ηνκείο πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαη πάιη ζην 

κάζεκα. 

 

Collaborative real-time editor 

Δίλαη έλαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζπλεξγαηηθφο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

φπσο ην Google Docs. Γχν ή πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα 

πάλσ ζην ίδην έγγξαθν. Όηαλ πιεθηξνινγείο κηα ιέμε ζην θείκελν απηφκαηα 

ελεκεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ 

λα επηζεσξήζνπλ ηελ δνπιεηά ησλ καζεηψλ, γηα θάζε καζεηή ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηήξσλ πνπ πξνζζέηνπλ ή δηαγξάθνπλ ζην θείκελν. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ 

επίζεο λα μαλαδνχλ ζε «επαλάιεςε» ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζην 

θείκελν κε ηνλ επεμεξγαζηή. 

 

Game   
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Σν module απηφ πεξηέρεη 8 παηρλίδηα θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζε 17 γιψζζεο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη θαη ε ειιεληθή. 

Κξεκάια 

Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρεη θάζε παηρλίδη, αλ ζα 

δείρλεη ην πξψην ή ην ηειεπηαίν γξάκκα, ή αλ ζα εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε ή ε απάληεζε 

ζην ηέινο. 

ηαπξφιεμν 

Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα νξίζεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζηειψλ, γξακκψλ ή ιέμεσλ πνπ 

ζα πεξηέρεη, ν καζεηήο κπνξεί λα παηάεη ην θνπκπί «Έιεγρνο ηαπξνιέμνπ» γηα λα 

ειέγμεη αλ νη απαληήζεηο είλαη ζσζηέο. Κάζε ζηαπξφιεμν είλαη δπλακηθφ, δειαδή είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα θάζε καζεηή. 

Κξππηφιεμν  

Απηφ ην παηρλίδη είλαη ζαλ έλα ζηαπξφιεμν, αιιά νη απαληήζεηο ηνπ θξχβνληαη κέζα ζε 

έλα ηπραίν Κξππηφιεμν. 

Δθαηνκκπξηνχρνο 

Απηφ ην παηρλίδη παίξλεη ιέμεηο απφ θνπίδ εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη 

δεκηνπξγεί έλα ζηπι παηρληδηνχ «Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνχρνο». 

Sudoku 

Απηφ ην παηρλίδη δίλεη έλα sudoku ζηνπο καζεηέο κε φρη αξθεηνχο αξηζκνχο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ην ιχζνπλ, αιιά γηα θάζε εξψηεζε πνπ ν καζεηήο απαληά ζσζηά έλαο 

επηπιένλ αξηζκφο πξνζηίζεηαη ζην sudoku ψζηε λα είλαη πην εχθνιν λα ιπζεί. 

Ζ θξπκκέλε εηθφλα 
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Σν παηρλίδη απηφ θξχβεη κηα εηθφλα πίζσ απφ έλα πάλει, θαζψο απαληηέηαη ζσζηά κηα 

εξψηεζε έλα ηκήκα ηεο εηθφλαο απνθαιχπηεηαη, ληθεηήο είλαη φπνηνο καληέςεη πην 

γξήγνξα ηελ εηθφλα. 

«Φηδάθη» 

Οη καζεηέο πξέπεη παίμνπλ έλα παξαδνζηαθφ «θηδάθη», δάξη κπνξεί λα ξίμεη θάπνηνο 

ειεθηξνληθά εθφζνλ έρεη απαληήζεη ζσζηά ζηελ εξψηεζε πνπ ηνπ έρεη γίλεη.  

Βηβιίν κε εξσηήζεηο 

Όηαλ νη καζεηέο απαληήζνπλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα πάλε ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

 

Pcast 

Module γηα ηε δεκηνπξγία podcasts ζην Moodle. To module Pcast θαζηζηά απιή ηελ 

δεκηνπξγία podcasts ζην Moodle. Σα Podcast επεηζφδηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

πξνζηεζνχλ είηε απφ ηνλ θαζεγεηή είηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα. 

 

 Booking    

Σν module booking είλαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα κάζεκα ή έλα 

γεγνλφο (π.ρ. νκηιία ελφο δηαθεθξηκέλνπ ή ελφο επηζθέπηε θαζεγεηή) , είηε θπζηθά απηφ 

γίλεη online είηε offline. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ module : 

1. Μέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

2. Λίζηα αλακνλήο 

3. Απηφκαηε εγγξαθή ελδηαθεξφκελσλ 

4. Δ-mail γηα επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο 
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5. Γεκηνπξγία αξρείνπ θαη έηνηκνπ γηα θαηέβαζκα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

κνξθή xls ή ods. 

6. χζηεκα αθχξσζεο ηεο εγγξαθήο 

7. Δλεξγή πεξίνδνο εγγξαθψλ 

 

Reservation 

Απηφ ην module ζνπ επηηξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηο κηα εθδήισζε κε έλα θαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θξάηεζε ζέζεο. Οη θχξηνη ζθνπνί απηνχ ηνπ module είλαη 

πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ, αιιά κπνξείο λα 

πξνγξακκαηίζεηο φ,ηη ζέιεηο. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαζέζηκσλ ζέζεσλ γηα ηελ θάζε εθδήισζε, ηελ εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο, ηελ 

εκεξνκελία αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ θξαηήζεσλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ κηα θξάηεζε θαη αλ ζέινπλ λα ηελ αθπξψζνπλ θαη λα πξνζζέζεηε κηα ζεκείσζε 

γηα απηήλ ηελ θξάηεζε. Μεηά ηελ έλαξμε ηνπ γεγνλφηνο ν θαζεγεηήο κπνξεί λα 

βαζκνινγήζεη ηελ εθδήισζε θαη νη καζεηέο εηδνπνηνχληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ. 

Ζ ιίζηα θξάηεζεο κπνξεί λα θαηέβεη ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά :  

- Ο θαζεγεηήο επίζεο κπνξεί λα θαζνξίζεη πνιιαπιά επηκέξνπο αλψηαηα φξηα γηα ηηο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη αλά ηνκέα ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

-Σν module επηηξέπεη ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ θξαηήζεσλ  

- Ο θαζεγεηήο κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα θάλεη θξάηεζε γηα θάπνηνλ άιιν ρξήζηε  

- Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζηνπο ρξήζηεο πνπ ήδε έρνπλ θάλεη 

θξάηεζε 

- Ο δηαρεηξηζηήο  κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα πεδία ησλ πξνθίι ζα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

κε ηελ ιίζηα θξάηεζεο ησλ ζέζεσλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ module 
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- Μία θξάηεζε κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε θξάηεζε, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα 

θάλνπλ κηα θαη κφλν θξάηεζε, ηελ αξρηθή. 

 

facetoface 

Οη πξφζσπν κε πξφζσπν δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηελή  

παξαθνινχζεζε δσληαλψλ (π.ρ. κέζα ζε ηάμε) εθπαηδεχζεσλ πνπ απαηηνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θξάηεζε ζέζεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο παλνκνηφηππεο ζπλεδξίεο. Απηέο νη ζπλεδξίεο κπνξνχλ λα δνζνχλ πνιιέο 

εκέξεο. Μελχκαηα ππελζχκηζεο απνζηέιινληαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο 

ηνπο, ιίγεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζεη θαη 

κελχκαηα επηβεβαίσζεο ζηέιλνληαη φηαλ νη ρξήζηεο εγγξαθνχλ γηα ηελ ζπλεδξία ή 

αθπξψζνπλ ηελ θξάηεζε.  

 

Course Contacts   

Σν Block “Course Contacts” εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο   ζαο, 

δηάθνξεο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ελαζρφιεζε 

ηνπο. 

Σν Block “Course Contacts” είλαη εμαηξεηηθά πξνζαξκφζηκν θαη καο επηηξέπεη λα 

επηιέμνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζηνπο ρξήζηεο, απφ 

πξνεπηινγή ην Block δείρλεη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ καζήκαηνο, αιιά θπζηθά απηφ κπνξεί 

λα αιιάμεη φπνηε ην ζειήζνπκε. ην Βlock κπνξείο επίζεο λα ξπζκίζεηο πνηα είδε 

επηθνηλσλίαο ζα είλαη εκθαλίζηκα ελψ κπνξείο λα παξάζρεηο γξήγνξνπο ζπλδέζκνπο ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ηειέθσλν θάζε ρξήζηε. Σν Block επίζεο κπνξεί δείμεη αλ ν 

ρξήζηεο είρε δξαζηεξηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία πέληε ιεπηά. 
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 Appointments   

Απηφ ην Block πξνζθέξεη κηα γξήγνξε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλαληήζεσλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα θιείλνπλ ζπλαληήζεηο 1 πξνο 1 κε ηνπο καζεηέο ζε κηα ηάμε. Ο 

καζεηήο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζπλάληεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαη λα πξνζηίζεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ζηα εκεξνιφγηα θαη ησλ δχν 

ρξεζηψλ. Δπίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ζπλάληεζεο 

φρη κφλν κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη γξαπηψλ κελπκάησλ ζε θηλεηφ. 

 

 AMVONET Room 

Σν AMVONET Room είλαη έλα εξγαιείν web conferencing θαη δεκνζηεχζεσλ. Έρεη 

πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο : ε αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην βαζκνιφγην ηνπ Moodle θαη ην 

εκεξνιφγην, web conferencing κε ήρν θαη εηθφλα, «αλέβαζκα» θαη δηακνηξαζκφο video 

αξρείσλ, πιηθνχ νζνλψλ κε εξγαιεία ζρνιηαζκνχ, εγγξαθή ζπλεδξίσλ, επεμεξγαζία ησλ 

εγγξαθψλ, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο κέζσ γξαπηψλ θαη πνιιά άιια.  

 

Skype   

Με απηφ ην module κπνξείηε λα θάλεηε θιήζε κέζσ βίληεν, λα ζηείιεηε αξρεία, λα 

ζπδεηήζεηε, λα ζηείιεηε γξαπηά κελχκαηα κέζσ θηλεηνχ. Σν Skype επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα θάλνπλ δσξεάλ ηειεθσληθέο θιήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε άιινπο 

ρξήζηεο Skype ή έλαληη ελφο αληηηίκνπ ζε ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα. ηα επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ε αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ, ε κεηαθνξά 

αξρείσλ, ε ππεξεζία ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ θαη ηειεδηάζθεςεο.  
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Unanswered Discussions  

Σν Block απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ πνηα θφξνπκ ζπδεηήζεσλ δελ έρνπλ 

απαληεζεί. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ : ηηο δηθέο ηνπο αλαπάληεηεο ζπδεηήζεηο, 

παιαηφηεξεο αλαπάληεηεο ζπδεηήζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ  απφ άιινπο θαη ηπραίεο 

αλαπάληεηεο ζπδεηήζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ άιινπο, ηα λέα θφξνπκ απνθιείνληαη 

απφ πξνεπηινγή. 

 

2 Way Video Chat    

Απηή ε έθδνζε ηνπ 2 Way Video Chat ελζσκαηψλεηαη ζην Moodle σο module 

δξαζηεξηφηεηαο ψζηε ηα ηδησηηθά δσκάηηα ζπλνκηιίαο κέζσ βίληεν λα κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ ζηα καζήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ. Σν 2 Way Video Chat είλαη έλα P2P πςειήο επθξίλεηαο ινγηζκηθφ 

επηθνηλσλίαο κέζσ βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα  ηελ 

άκεζε 1 πξνο 1 online video conferencing. 

 

Certificates Wall   

Απηφ ην module δεκηνπξγεί πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο θχθινπ καζεκάησλ γηα ηνπο 

καζεηέο, ην πηζηνπνηεηηθφ κφιηο δεκηνπξγεζεί κπνξεί λα εθηππσζεί ζε Α4. Ζ 

εθηππψζηκε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί λα  «θαηέβεη» σο αξρείν PDF έηνηκν γηα 

εθηχπσζε.  

 

Wikipedia    
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Σν Block Wikipedia είλαη έλα Block ζην Moodle γηα λα αλαδεηήζεηο πεγέο ζην 

Wikipedia. 

 

Dialogue 

Απηφ ην module επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ή ηνπο θαζεγεηέο λα μεθηλήζνπλ ακθίδξνκνπο 

δηαιφγνπο κε άιιν πξφζσπν. Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο καζήκαηνο πνπ κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκεο φηαλ ν θαζεγεηήο ζέιεη έλα ρψξν γηα λα δψζεη κηα αλαηξνθνδφηεζε 

ηδησηηθά ζε έλα καζεηή θαηά ηελ online δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο 

καζεηήο ζπκκεηείρε ζε έλα θφξνπκ γηα ηελ γιψζζα θαη έθαλε έλα γξακκαηηθφ ιάζνο ν 

θαζεγεηήο πνπ ζα ήζειε λα επηζεκάλεη ην ιάζνο ρσξίο λα γίλεη ελνριεηηθφ γηα ην 

καζεηή, ην Dialogue ζα ήηαλε ην θαηάιιειν κέξνο. Σν Dialogue ζα ήηαλ έλαο 

εμαηξεηηθφο ηξφπνο επίζεο γηα ηνπο ζχκβνπινπο ελφο Ηδξχκαηνο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

ηνπο καζεηέο. 

 

JClic   

Απηφ ην module επηηξέπεη ζηνπο θαζεγεηέο λα πξνζζέηνπλ ζην κάζεκα νπνηνδήπνηε 

JClic – ηχπν δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ζπιιέγνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο (ρξφλνο πνπ 

δαπαλάηαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, πξνζπάζεηεο, επηηπρίεο, θιπ..) γηα θάζε καζεηή. 

 

 Group choice 

Απηφ ην module επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα εγγξάςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε κηα νκάδα 

κέζα ζε έλα κάζεκα. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απφ πνηεο νκάδεο νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ επηηξέπνληαη ζε θάζε 

νκάδα. 
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Stamp collection  

Σν module Stamp collection επηηξέπεη ζε έλαλ θαζεγεηή λα δίλεη «γξακκαηφζεκν», 

δειαδή κηα εηθφλα κε έλα ζρφιην πξνο ηνπο καζεηέο θαη νη καζεηέο λα ζπιιέγνπλ απηά 

ηα «γξακκαηφζεκα». Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο, φπσο γηα παξαθίλεζε, ζήκαηα απνπζίαο απφ ην κάζεκα, ηελ πηζηνπνίεζε 

εγγξαθψλ θιπ. Σν module έρεη δπλαηφηεηεο ψζηε λα ειέγρεη πνηνο κπνξεί λα ζπιιέγεη 

θαη λα δίλεη «γξακκαηφζεκα». Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ψζηε έλαο καζεηήο 

λα κπνξεί λα δψζεη «γξακκαηφζεκα» ζε άιινπο καζεηέο, φπσο θαη λα ην κπνξεί λα 

δψζεη ζε θαζεγεηέο, θιπ. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ην module γηα λα είλαη 

εκθαλείο φια ηα «γξακκαηφζεκα» ζε φινπο ηνπο καζεηέο, λα είλαη εκθαλή κφλν ζε 

καζεηέο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ απνλεκεζεί «γξακκαηφζεκα» ή λα είλαη εληειψο 

θξπκκέλα. 

 

Live-School   

Σν Block “Live – School” είλαη κηα δσξεάλ ελνπνηεκέλε πιαηθφξκα εξγαιείσλ 

επηθνηλσλίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα δσληαλή ειεθηξνληθή-δηδαζθαιία θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν δσληαλά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. 

Live School πεξηιακβάλεη πεξηιεπηηθά : 2 επίπεδα δηεπαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ 

θαζεγεηή, 3 ηχπνπο ήρνπ – εηθφλαο ηάμεηο, πςειήο επθξίλεηαο ζπλεδξίαζε, θπζηνινγηθή 

βάζεη κεγέζνπο ηάμε θαη πξφζσπν κε πξφζσπν. Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ 

δηαρεηξηζηή, θαζεγεηή θαη καζεηή κέζσ fax, γξαπηψλ κελπκάησλ ζε θηλεηφ θαη 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, αιιά θαη ηειεθσληθέο ζπλδηαζθέςεηο κε άιιεο ηάμεηο θαη 

πνιιά άιια. 
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Video Conference   

Σν Video Confrence είλαη έλα ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν πνπ κπνξεί εχθνια 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Moodle γηα ηελ δεκηνπξγία δσληαλψλ βίληεν πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κε εηθνληθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (VLMS). Απηή ε έθδνζε ηνπ “Video 

Conference” ελζσκαηψλεηαη ζην Moodle σο module δξαζηεξηφηεηαο έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηα καζήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Export Glossary to Quiz  

Έλα Block κέζσ ηνπ φπνηνπ κπνξείο λα εμάγεηο ζηελ ηξάπεδα ησλ Δξσηήζεσλ Quiz 

θαηλνχξγηεο εγγξαθέο ιέμεσλ πνπ γίλνληαη ζην γισζζάξην. Μπνξείο λα εμάγεηο έλλνηεο 

θαη νξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κέζσ κηαο κηθξήο απάληεζεο ή κέζσ 

πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ. 

 

Analytics and Recommendations  

Σν “Analytics and Recommendations” είλαη Block εξγαιείν θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γείρλεη νπηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα κάζεκα. Υξεζηκνπνηεί δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο πνπ είλαη ρξσκαηηθά 

θσδηθνπνηεκέλνη έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα δνπλ γξήγνξα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δνπλ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

ηνπο. Δπηπιένλ, ην “Analytics and Recommendations” παξνπζηάδεη πξνηάζεηο γηα ηνπο 

καζεηέο ζρεηηθά κε ην πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα έπξεπε λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν ψζηε 

λα βειηηψζνπλ ην ηειηθφ βαζκφ ηνπο. Γείρλεη επίζεο κηα εθηίκεζε ζην ηειηθφ βαζκφ 

ζχκθσλα κε κηα πνξεία αλαθνξάο. 
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Rate a course  

Απηφ ην Block πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ζηηι Amazon 5 αζηέξσλ γηα βαζκνιφγεζε ησλ 

καζεκάησλ. Οη ρξήζηεο δίλνπλ ν θαζέλαο έλα βαζκφ αμηνιφγεζεο θαη ην ζχλνιν 

εκθαλίδεηαη ζην κπινθ. 

 

OWLL oohoo Web-based Language Lab   

Σν “OWLL oohoo Web-based Language Lab” είλαη κηα ζπλέρεηα ηνπ MoodLL απηή 

είλαη κηα λέα έθδνζε ε v.3. Βαζηθά, ην “OWLL oohoo Web-based Language Lab” 

αληηθαζηζηά ην παξαδνζηαθφ εξγαζηήξην γιψζζαο κε θαζέηεο. Απηφ ην module είλαη 

γηα ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάθνπλ νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο λα 

ηνπο αθνχλ λα ηνπο δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη ελ ηέιεη λα βαζκνινγνχλ ηελ ηειηθή  

θαηάζεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηή ε έθδνζε πεξηιακβάλεη έλα φξγαλν 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηάμεο, έηζη αλ έλαο θαζεγεηήο ζέιεη λα ην  ρξεζηκνπνηήζεη κέζα 

ζηελ ηάμε, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε έλα παξαδνζηαθφ εξγαζηήξην γιψζζαο αθνχγνληαο δσληαλά 

ηνπο καζεηέο, απαληψληαο ηνπο δσληαλά θαη δίλνληαο κηα επηβξάβεπζε θαη νχησ 

θαζεμήο. 

Απηφ ην module αληηθαζηζηά ηα παξαδνζηαθά γισζζηθά εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζηηο 

θαζέηεο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ σο ρξήζηεο είλαη λα 

κπνξνχλ πιένλ : λα θάλνπλ εγγξαθή βίληεν, λα επηηξέπεηαη λα δηαγξάθνπλ ηηο εγγξαθέο 

ηνπο, λα αθνχζνπλ ηηο εγγξαθέο ηνπο κε θνπκπηά κπξνο θαη πίζσ, λα μεθηλήζνπλ κηα 

θαηλνχξγηα εγγξαθή, λα ηηο θάλνπλ download κε ηελ κνξθή MP3, λα «ζεθψζνπλ ρέξη» 

εηθνληθά δεηψληαο βνήζεηα απφ ηνλ θαζεγεηή θαη άιιεο δπλαηφηεηεο. Απφ ηελ πιεπξά 
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ησλ θαζεγεηψλ ππάξρεη δπλαηφηεηα : λα επηηξέπνπλ ή φρη ζηνπο καζεηέο ηνπο λα 

δηαγξάθνπλ ηηο εγγξαθέο ηνπο, λα ηηο αθνχλε κε ηα θνπκπηά κπξνο θαη πίζσ, λα 

δηαγξάθνπλ ηηο εγγξαθέο, λα ηηο θάλνπλ download ζε κνξθή MP3, λα βιέπνπλ εηθνληθά 

πνηνο «ζήθσζε ρέξη» γηα βνήζεηα θαη πνιιά άιια. 

 

External Media   

Έλα module πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζνπ επηηξέπεη 

λα πξνζζέζεηο πιηθφ απφ εμσηεξηθή πεγή φπσο : YouTube, Dailymotion, Slideshare, 

θιπ., απφ νπνηνηδήπνηε πάξνρνη πεξηερνκέλνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα θαηάιιεια 

πξσηφθνιια (ην oembed ή ην ogp) κπνξείο λα πξνζζέζεηο πιηθφ. Χο παξάδεηγκα εδψ 

είλαη κηα κηθξή ιίζηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ παξφρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ Youtube, 

Dailymotion, Slideshare, Google Books, Flikr, Tsr, RSS, pdf, doc θαη άιινη.  

 

 Live Streaming  

Σν “Live Streaming” είλαη ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζην δηαδηθηχνπ κπνξεί εχθνια λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ Moodle γηα ηελ δεκηνπξγία δσληαλψλ κέζσ 

βίληεν δηαδξαζηηθψλ εηθνληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο (VLMS). Οη 

θαζεγεηέο κπνξνχλ λα κεηαδίδνπλ δσληαλά βίληεν απφ ηελ θάκεξα ηνπο θαη νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα γξάθνπλ εξσηήζεηο ζε ρψξνπο ζπλνκηιίαο κε 

γξαπηφ ιφγν. 

 

Flickr Image Carousel  
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Σν Block “ Flickr Image Carousel” εκθαλίδεη κηα θπιηφκελε επαλάιεςε εηθφλσλ απφ ην 

Flickr.  

Έρεη ηξεηο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: 

1. Να εκθαλίδεη φιε ηελ ζεηξά θσηνγξαθηψλ (επηιέγεη έλα ηπραίν ζεκείν 

εθθίλεζεο ζε κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθίεο θαη εκθαλίδεη έσο θαη 50 εηθφλεο απφ 

εθείλν ην ζεκείν) 

2. Καζνξηζκέλεο θσηνγξαθίεο (εκθαλίδεη θαζνξηζκέλεο θσηνγξαθίεο  ζηε ζεηξά - 

ρξήζηκν γηα εμηζηφξεζε ηζηνξηψλ, δείρλεη ηελ αλάπηπμε κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, θιπ.) 

3. Δηηθέηα (πεξηνξίδεη ηηο εηθφλεο κφλν ζε εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηε ξχζκηζε 

ηεο εηηθέηαο - ρξήζηκα γηα ηελ πεξηνξηζκέλε επηινγή) 

 

Group self-selection   

Σν module “Group self-selection”  επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ελφο καζήκαηνο λα 

επηιέμνπλ ζε πνηα νκάδα ζέινπλ λα είλαη κέιε ηεο. Μέγηζην φξην ζπκκεηερφλησλ 

κπνξεί λα νξηζηεί ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε θάζε νκάδα. Ζ επηινγή 

νκάδαο κπνξεί επίζεο λα ξπζκηζηεί ψζηε λα αλνίμεη θαη λα θιείζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ψξεο. Τπάξρνπλ επίζεο θαη θάπνηεο επηπιένλ ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην 

module φπσο ην λα κπνξείο λα επηιέγεηο λα εγγξαθείο απφ φιεο ηηο νκάδεο ή απφ 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο, αλ ζα δίλεηαη θάπνηνο θσδηθφο πξφζβαζεο ψζηε λα 

επηβεβαηψλεηαη ε επηινγή ηεο νκάδαο. 

 

Lesson Essay Feedback   

Σν Block “Lesson Essay Feedback” εκθαλίδεη, ζηνπο καζεηέο κφλν, πξνεγνχκελεο 

πξνζπάζεηεο ηνπο ζηα γξαπηά ηεζη ηνπ καζήκαηνο, εάλ ππάξρνπλ, καδί κε ηηο 
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παξαηεξήζεηο ηνπ θαζεγεηή θαη ηνλ βαζκφ ηνπο, εάλ θαη πάιη ηα ηεζη έρνπλ 

βαζκνινγεζεί. 

 

OU blog 

Έλα module πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Open University (OU) θαη είλαη ε ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία blog ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο, κπνξείο λα ην 

εγθαηαζηήζεηο ζην Moodle θαη είηε λα ιεηηνπξγεί κνλφ ηνπ είηε παξάιιεια κε ην 

«εξγνζηαζηαθφ» blog ηνπ Moodle. Καη απηφ ην module έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ρξήζεο 

θαη ξπζκίζεσλ φπσο ηα ζρφιηα αλ ζα είλαη επηηξεπηά ή φρη, αλ ζα είλαη δεκφζηα ή φρη, 

αλ ζα κπνξείο λα δηαγξάςεηο ζρφιηα ή φρη, αλ ε πξφζβαζε ζηα blogs ζα είλαη γηα φινπο, 

γηα απηνχο γεληθά πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζην Moodle αιιά δελ παξαθνινπζνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή γηα κέιε ηνπ καζήκαηνο θαη κφλν. 

 

Course dedication  

Απηφ ην Block ζνπ επηηξέπεη λα δεηο κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηέξσζαλ ζε έλα 

κάζεκα ηνπ Moodle νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ καζήκαηνο. Ο ρξφλνο κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

2 ηξφπνπο :  

1. Αλά πεξίνδν : ζεη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ζπλερφκελα θιηθ ζηελ νπνία ν ρξφλνο 

πνπ παξήιζε κεηαμχ θάζε δεχγνπο δηαδνρηθψλ θιηθ δελ ζα μεπεξάζεη ηελ 

κέγηζηε θαζνξηζκέλε ψξα.  

2. Γηάξθεηα πεξηφδνπ : ν ρξφλνο πνπ παξήιζε κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ θιηθ ηεο πεξηφδνπ. 

Με απηφ ην Block κπνξεί λα ιεθζεί ε ζπλνιηθή «αθνζίσζε», απφ ην άζξνηζκα ηεο 

δηάξθεηαο θάζε πεξηφδνπ, φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ καζήκαηνο θαη ε ιεπηνκεξήο 

«αθνζίσζε» θαζελφο ζπκκεηέρνληα, απφ ην άζξνηζκα ηεο δηάξθεηαο θάζε κηαο απφ ηηο 

πεξηφδνπο ηνπ. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ download ζε κνξθή excel. 
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Σελ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο έρεη απφ αξρήο κφλν ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη κεηά απηφο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζε άιινπο απηήλ ηελ ηθαλφηεηα.  

 

Team Assignment 

Σν Moodle κε ην “ Team Assignment” επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα νξγαλσζνχλ ζε 

νκάδεο ηνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. Ζ 

ππνβνιή ηεο εξγαζίαο απφ ηελ νκάδα, ε νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα αξρεία, ππνβάιιεηαη ζην Moodle γηα ηε βαζκνιφγεζε θαη ηηο γξαπηέο 

επηζεκάλζεηο απφ ην θαζεγεηή. Όηαλ ν θαζεγεηήο βαζκνινγήζεη ηελ εξγαζία κπνξεί 

λα πάξνπλ βαζκφ νη καζεηέο σο νκάδα θαη λα είλαη θνηλφο ν βαζκφο αιιά εάλ είλαη 

απαξαίηεην, έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα βαζκνινγεζνχλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα. 

 

SimpleSpeak text-to-speech  

Έλα Filter ηνπ Moodle γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεζεο θσλήο (text-to-speech – TTS) απφ 

απζαίξεην θείκελν. 

  

Gold, Silver, and Bronze (GSB) Medals  

Σν ζεη ηνπ Moodle “Gold, Silver, and Bronze (GSB) Medals”  (Gold, Silver θαη Bronze) 

πνπ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε βξάβεπζε κε κεηάιιηα γηα ηα καζήκαηα ηνπ Moodle πνπ 

βαζίδνληαη ζε θαζνξηζκέλν θξηηήξηα δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζεη απνηειείηαη απφ έλα 

Report ην νπνίν επηηξέπεη ζηα θξηηήξηα λα ππάξρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο θαη έλα Block 

πνπ λα δεκνζηνπνηήζεη ην βξαβείν ζηνπο θαζεγεηέο. Σν ζεη ζνπ δίλεη πνιιέο επηινγέο 

γηα ην θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ησλ κεηαιιίσλ. 
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Random assignment 

Σν “Random assignment” είλαη έλα plugin γηα ηηο αλαζέζεηο εξγαζηψλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηηο εμήο ηδηφηεηεο : ν θαζεγεηήο θαζνξίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία γηα ηηο αλαζέζεηο  

ησλ εξγαζηψλ θαη πξναηξεηηθά αξρεία κε ηε ιχζε κε ην ίδην φλνκα. Κάζε καζεηήο 

παίξλεη έλα απφ απηά ηα αξρεία ηπραία ζηε ζειίδα αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ. Σν 

“Random assignment” είλαη κηα πξνζπάζεηα γηα λα ρεηξηζηεί έλαο θαζεγεηήο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο καζεηψλ. 

 

Course Awards – Medal 

Έλα Block πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα λα απνλείκνπλ έλα κεηάιιην 

ζε έλα κάζεκα. Έλα Block «δεπγάξη» κε ην “Course Awards – Vote” Block. Μεηά ηε 

ρξήζε ηνπ Block  “Course Awards – Vote”, απηφ ην Block δεκηνπξγήζεθε γηα λα δείμεη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο φηη έλα κάζεκα έρεη εθπιεξψζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα πνπ δειψζεθαλ ψζηε λα επηηχρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επηηπρίαο, 

εηδηθφηεξα ην ράιθηλν γηα έλα βαζηθφ κάζεκα, ην αζήκη γηα έλα πην νινθιεξσκέλν 

κάζεκα θαη ρξπζφ γηα έλα πινχζην ζε ραξαθηεξηζηηθά κάζεκα θαη κε πινχζηα εκπεηξία.  

 

Webinar 

Σν “Webinar” επηηξέπεη ην web conferencing κεηαμχ Moodle θαη Adobe Connect λα 

πξνζηεζεί σο κηα δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε κάζεκα. Σν “Webinar” module επηηξέπεη ζην 

Adobe Connect  λα θηινμελεί δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα θαη λα πξνζηεζνχλ ζε θάζε 

κάζεκα. Σν “Webinar” module πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο : Πξνζζήθε, 

επεμεξγαζία, δηαγξαθή δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ, εγγξαθή – δηαγξαθή καζεηψλ γηα ηε 

ζπλεδξία, απηφκαηεο εηδνπνηήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο 



71 
 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, ζπκκεηνρή ζε κηα ζπλεδξία, πξνβνιή θαη εγγξαθή έλα 

δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ θαη δεκηνπξγία έθζεζεο παξαθνινχζεζεο  

 

Engagement analytics 

Σν Block “Engagement analytics” παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ έλαληη ζε κηα ζεηξά απφ δείθηεο. Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα ηνπ Block 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο «εκπινθήο» ηνπ καζεηή, ζε απηφ ην 

plugin "δέζκεπζε" αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηελ 

ηξέρνπζα έξεπλα λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζε έλα online κάζεκα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν plug-in παξέρεη κφλν πιεξνθνξίεο 

ζηνπο θαζεγεηέο θαη θακία ελεκέξσζε ή έλδεημε ζηνπο καζεηέο. 

 

Video Consultation   

Σν “Video Consultation” είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή επηθνηλσλίαο κέζσ βίληεν 

πνπ ζρεδηάζηεθε γηα online βίληεν ζπλδηαζθέςεηο, δηαδξαζηηθέο δσληαλέο 

παξνπζηάζεηο, ζεκηλάξηα, δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα,  θαη online ζπλεξγαζίεο. Απηή ε 

έθδνζε ηνπ “Video Consultation” ελζσκαηψλεη ζην Moodle σο module 

δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε ηα ζεκηλάξηα δηαβνχιεπζεο κέζσ βίληεν λα κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ ζηα καζήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Hot Question    

Σν “Hot Question” βνεζάεη ηνπο θαζεγεηέο λα ζπιιέμνπλ εξσηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπο εληφο ή εθηφο ηεο ηάμεο. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ moodle γηα θπζηθή ηάμε. 

Μέζα ή έμσ απφ ηάμε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζην 

“Hot Question” Hot απφ ην notebook, netbook, ην Android, iPhone, iPod θαη φια ηα 
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άιια εξγαιεία απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Moodle. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ επίζεο λα ςεθίζνπλ ησλ άιισλ καζεηψλ ηηο εξσηήζεηο έηζη ψζηε ηα πην 

«θαπηά» εξσηήκαηα λα εκθαλίδνληαη ςειά ζηε ζεηξά θαηάηαμεο. Οη θαζεγεηέο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνθνξηθά ζρφιηα ζε επηιεγκέλεο εξσηήζεηο ζηελ ηάμε.  

 

oohoo Text to Speech  

Σν Block “oohoo Text to Speech” είλαη έλα Block ηνπ Moodle πνπ δηαβάδεη θσλαρηά ην 

πεξηερφκελν κηαο πεγήο. Απηφ ην Block πξνζζέηεη ιφγν απφ ην θείκελν ζην Moodle. 

Μπνξεί επίζεο λα ξπζκηζηεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί είηε ηε κεραλή νκηιίαο ηεο Google ή 

ηε κεραλή νκηιίαο ηεο Microsoft. Όηαλ πξνζζέηεηο κηα πεγή, φπσο κηα ζειίδα, δηαβάδεη 

ηα πεξηερφκελα. 

 

My Stats  

Έλα ηακπιφ ησλ καζεηψλ ζηε ζειίδα “My Moodle”. Δκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

φιε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζην site ηνπ καζεηή. Δκθαλίδεη γξαθήκαηα θαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηα θφξνπκ, θνπίδ, ηηο αλαξηήζεηο ζηα blog θαη πνιιά άιια. Σν Block “My 

Stats” είλαη έλα ηακπιφ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζειίδα “My Home” θαη γηα ζειίδεο πξνθίι. 

Οη δηαρεηξηζηέο ειέγρνπλ πνηεο νκάδεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη δηαζέζηκεο θαη 

αλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ Block. 

 

MyLiveChat   

To Block “MyLiveChat” είλαη έλα plugin γηα ην Moodle θαη παξέρεη έλαλ εχθνιν ηξφπν 

λα ελζσκαηψζεηο ηελ ηζηνζειίδα πνπ έρεηο ζην Moodle κε ην “LiveChat”. Σν 
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“MyLiveChat” είλαη έλα γξήγνξν, πςειήο απφδνζεο θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ιχζε 

γηα δσληαλή ζπδήηεζε. αο επηηξέπεη λα θάλεηε δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο επηζθέπηεο 

ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο ηεο ηζηνζειίδα ζαο θαη λα 

αλαιχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο θαη ηεο ρξήζεο ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

 

WebEx Training Center connector  

Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ζπλαληήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο λα  

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο. 

 

Guided quiz 

Σν “Guided quiz” είλαη ηξνπνπνίεζε ηνπ module “Quiz” γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

εξσηήζεσλ δηαδνρηθά, ππάξρεη έλαο αξηζκφο απφ πξνζπάζεηεο αιιά θαη πνηληθνπνίεζε 

πξνζπάζεηαο ζε θάζε εξψηεζε. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε 

εξψηεζε κφλν φηαλ βξνπλ ηε ζσζηή απάληεζε, ην λα παξαιείςεηο κηα εξψηεζε 

εθαξκφδεηαη ην κέγηζην ηεο πνηλήο ή ην κέγηζην αξηζκφ πξνζπαζεηψλ αλά εξψηεζε. 

 

Checklist 

Σν “Checklist” module είλαη κηα επηπξφζζεηε βνήζεηα πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ θαζεγεηή 

λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα ειέγρνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ψζηε εξγαζηνχλ βήκα-βήκα 

κέζα απφ απηή. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα καξθάξνπλ θάζε ζηνηρείν ζηνλ θαηάινγν, 

δεδνκέλνπ φηη ην έρνπλ εθπιεξψζεη θαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπ ηεο ηάμεο λα 

παξαθνινπζείηαη απφ ην δάζθαιν. Ο καζεηήο αληακείβεηαη κε κηα κπάξα πξνφδνπ πνπ 

δείρλεη πφζν καθξηά ζηε ιίζηα ειέγρνπ έρεη θαηαθέξεη λα πάεη. 
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Άιια ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ: 

 Γεκηνπξγία ηεξαξρίαο σο πξνο ηελ ζεκαζία ησλ ζεκείσλ 

 ηνηρεία ειέγρνπ πνπ κπνξνχλ λα κπνπλ απφ ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε νη ίδηνη νη 

καζεηέο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ 

 Ζκεξνκελίεο ζηα ζηνηρεία ειέγρνπ θαη άιια. 

 

Anonymous posting in forums 

Έλα plug – in πνπ ζνπ επηηξέπεη ηελ αλψλπκε δεκνζίεπζε ζρνιίσλ ζηα θφξνπκ.  

 

Advanced Forum 

Σν “Advanced Forum” εληζρχεη ηα θφξνπκ ηνπ Moodle παξέρνληαο ζε θαζεγεηέο θαη 

καζεηέο κηα πην γξήγνξε θαη απιή καηηά ζηα θφξνπκ θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. Σν θιεηδί 

γηα ηελ κεγάιε ρξεζηηθφηεηα ηνπ “Advanced Forum” είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ εχθνια. Σν “Read tracking” είλαη κηα επηινγή ηνπ 

“Advanced Forum” πνπ αλαδεηθλχεη ηηο λέεο αδηάβαζηεο δεκνζηεχζεηο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά αθφκε πην εχθνιν λα δηαρεηξηζηεί έλαο έλα θφξνπκ, απηφ εμνηθνλνκεί ρξφλν 

ζηνπο καζεηέο ζηελ πξνβνιή θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλαξηήζεηο. 

 

TaskChain 

Σν “TaskChain” module δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε πνιιά «ειεθηξνληθά καζεζηαθά 

θαζήθνληα» λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κηα «αιπζίδα» έλα “TaskChain” θαη λα  

απνηειέζνπλ κηα εληαία δξαζηεξηφηεηα ζην Moodle.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ “TaskChain” είλαη : 
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 φηη κπνξεί κηα εληαία δξαζηεξηφηεηα “TaskChain” λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ κία εξγαζίεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ιηγφηεξε αθαηαζηαζία ζηελ ζειίδα ηνπ 

καζήκαηνο ζην Moodle θαη ζην βηβιίν βαζκνχ ηνπ Moodle 

 φηη κπνξεί λα πξνζζέζεη πξνυπνζέζεηο ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία γηα λα 

εκπνδηζηεί ε πξφζβαζε ζε απηή κέρξη λα εθπιεξσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο  

 φηη κπνξεί λα πξνζζέζεη κεηα-ζπλζήθεο ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία γηα λα 

θαζνξηζηεί ηη ζα ζπκβεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Gapfill Question 

Δξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πνιχ απιή ηξφπν δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ. Μπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εξσηήζεηο «δηάιεμε ην – ηνπνζέηεζε ην», «απφ αλαδηπισκέλν κελνχ» ή 

ζπκπιήξσζεο θελνχ. 

 

Design Project 

Δίλαη κηα εθαξκνγή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζεηηθψλ project. Σν "Design Project" 

αλαπηχρζεθε γηα λα θαηεπζχλεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί καζεηηθά project 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ project. Ζ πξφνδνο 

ησλ καζεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ιήςε έγθξηζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο 

ηνπο γηα ηελ ζειίδα πνπ ππνβάιιαλε πξνο αμηνιφγεζε θαη ηελ απφθηεζε πξνβηβάζηκνπ 

βαζκνχ γηα ηελ αλαθνξά πνπ ζπλδέεηαη κε απηή ηε ζειίδα. Δάλ απηφ δελ επηηεπρζεί, ν 

καζεηήο ζπλερίδεη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, δειαδή, ζηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη δελ 

πξνρσξάεη ζηελ επφκελε. ην πξψην κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ καζήκαηνο ππάξρεη 

θπζηθά ην φλνκα ηνπ καζήκαηνο θαη νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ καζήκαηνο. 

Τπάξρνπλ θάπνηα ζχκβνια ρξσκαηηζκέλα, κε θφθθηλν, θίηξηλν θαη πξάζηλν, φπνπ 

αληίζηνηρα δείρλνπλ φηη ε αλαθνξά πνπ ππέβαιιε ν καζεηήο πξνο αμηνιφγεζε 

απνξξίθζεθε, ην θίηξηλν ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο απφ ηελ επηηξνπή ηελ ελέθξηλε θαη 

πξάζηλν φηη εγθξίζεθε θαη πήξε πξνβηβάζηκν βαζκφ θαη κπνξείο λα ζπλερίζεηο. ε θάζε 
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ζηηγκή κπνξνχλ νη καζεηέο θαη νη ζχκβνπινη λα δνπλ ζε πην επίπεδν βξίζθεηαη ε 

εξγαζία φπσο θαη λα ηελ ζπγθξίλνπλ θαη κε ηελ πξφνδν ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ , 

ππάξρεη αθφκε δπλαηφηεηα νη ζχκβνπινη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην καζεηή θαη 

αληίζηξνθα κέζνπ ηεο επηινγήο «ηείιε Μήλπκα». 

 

Pedagogic Achievements  

Απηφ ην plug–in απνλέκεη απηφκαηα παηδαγσγηθά επηηεχγκαηα ζε θάζε ρξήζηε πνπ ζα 

επηηχρεη ηηο πξνυπνζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα: «10
ε 

είζνδνο» –κεηάιιην ή «10
ε
 αλάξηεζε» 

- κεηάιιην θαη ζνπ δείρλεη ηη επηηεχγκαηα έρεηο θάλεη κέρξη ζηηγκήο θαη ηη κπνξείο λα 

επηηχρεηο θαη ζε πνην πνζνζηφ πινπνίεζεο είζαη κέρξη λα νινθιεξσζεί επηηπρψο.  

 

A 1 and all web conferencing : Dinsys Connect   

Σν “DinSys Connect” είλαη έλα πξντφλ γηα on-line ζπλεδξηάζεηο, ππνζηεξίδεη εηθφλα, 

ήρν δηακνηξαζκφ νζνλψλ, «αλέβαζκα» αξρείσλ, on-line ζπλαληήζεηο θαη δελ ππάξρεη 

φξην ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

MovilQuiz – Lite   

Σν module “MovilQuiz Lite” κεηαηξέπεη θνπίδ ζε κνξθή ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζηαινχλ ζε θηλεηή ζπζθεπή. Απηά ηα θνπίδ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνπίδ κπνξνχλ λα ζηαιζνχλ πάιη πίζσ ζην Moodle. 

Απηή ηε ζηηγκή είλαη δηαζέζηκν ζε θηλεηά ηειέθσλα κε J2ME, ζχληνκα θαη ζε Android, 

iOS θαη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο. 
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Technical Project  

Σν module "techproject" δξαζηεξηφηεηα παξέρεη έλα πιήξεο θαζνδεγεηηθφ εξγαιείν γηα 

project, ζε έλα παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, γηα ρξήζε ζε πξαγκαηηθφ project ή γηα ηελ 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ project, πνπ ζνπ επηηξέπεη λα δηδάμεηο ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο ξεαιηζηηθήο δηαρείξηζεο ελφο project ζηνπο καζεηέο κέζσ βεκάησλ 

πνπ είλαη : 

 ζπιινγή ησλ αλαγθψλ σο απαηηήζεηο, 

 πεξηγξαθή ιχζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, 

 έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο κέζα ζηα νξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

 ηελ παξνρή παξαδνηέσλ 

 πνπ ζα κπνξνχλ λα επαλεμεηαζζνχλ θαη λα επηθπξσζνχλ 

 

User Expire block 

Σν Block “User Expire block” ζθνπεχεη λα δψζεη ζην ρξήζηε κηα εηδνπνίεζε ζρεηηθά 

κε ηε ιήμε ηεο εγγξαθήο ηνπ/ηεο. 

 

Anonymizable Forum  

Σν “Anonymizable Forum” είλαη έλα κνλαδηθφ «παξαθιάδη» ηνπ θαλνληθνχ θφξνπκ ηνπ 

Moodle, ην νπνίν επηηξέπεη ηηο αλψλπκεο αλαξηήζεηο. Δθηφο απφ ηελ επηινγή λα 

αλαξηψληαη κελχκαηα αλψλπκα, ζπκπεξηθέξεηαη αθξηβψο φπσο έλα θαλνληθφ θφξνπκ. 

  

Registration 

Με ην “Registration” νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηεο εκεξνκελίεο 

εμέηαζεο, λα θαζνξίζνπλ ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηεο εμέηαζεο, 
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επηπιένλ, λα νξίζνπλ ηνλ κέγηζην αξηζκφ καζεηψλ. Κάζε καζεηήο κπνξεί λα εγγξάςεη ή 

δηαγξάςεη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δεη κφλν ηελ δηθή ηνπ βαζκνινγία κε βάζε ηελ 

εμέηαζε 

 

 Mappa 

Σν module “Mappa” είλαη γηα ηελ εηζαγσγή ραξηψλ “flash” ζηα καζήκαηα 

 

netucate Activity 

Σν “netucate Activity” είλαη κηα «ζνπίηα» ηεο iLinc  γηα ζπλεξγαζία γηα Δηθνληθψλ 

ηάμεσλ, Γηαδηθηπαθψλ ζεκηλαξίσλ θαη Γηαδηθηπαθψλ ζεκηλαξίσλ κε ην Moodle. Σν 

“netucate Activity” παξέρεη ζπλεξγαζία ηνπ Moodle κε ην “iLinc Collaboration Suite”, 

πνπ είλαη έλα εξγαιείν γηα web conferencing, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο γηα θάζε 

πεξίπησζε:  

 LearnLinc, γηα εηθνληθέο ηάμεηο 

 MeetingLinc, γηα δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο ή κηθξέο νκάδεο κάζεζεο  

 ConferenceLinc, γηα κεγάια αθξναηήξηα 

 SupportLinc, γηα ζπλαληήζεηο θαη ππνζηήξημε έλαο πξνο έλα (1–1 ) 

Ζ εθαξκνγή δελ δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο παξφκνηεο εθαξκνγέο θαη αθνινπζεί ηε 

θηινζνθία θαη ηε ινγηθή ηνπ Moodle.  

 

Forum Aggregator 

Σν Block “Forum Aggregator” είλαη έλα πξνζαξκφζηκν θφξνπκ, ην νπνίν επηηξέπεη 

ζηνλ θαζεγεηή λα επηιέμεη απφ πνηα θφξνπκ νη ηειεπηαίεο δεκνζηεχζεηο ζα  

εκθαλίδνληαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Απηφ ην Block είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε 



79 
 

γηα ην Block “Recent News” ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ζην “News Forum”. 

Πεξηιακβάλεη φια ηα θφξνπκ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κάζεκα θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ζα εκθαλίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα θφξνπκ θαη λα θαζνξίζεη θαη 

ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ αλαξηήζεσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη κέγηζην ν αξηζκφο 25. 

 

Census Report 

Σν Block “Census Report” ζην Moodle ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα ίδξπκα πνπ ρξεηάδεηαη 

λα δεκηνπξγήζεη κηα αλαθνξά γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηελ θαηάζηαζε 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 

My courses  

Σν Block “My courses” είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην Block “Course Overview” 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα "My Homepage". 

 

Teacher Diary  

Σν module “Teacher Diary” επηηξέπεη ζηνπο θαζεγεηέο λα γξάςνπλ κηα πεξίιεςε γηα 

θάζε δηάιεμε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα πξνζζέζνπλ πνζφ ρξφλν αθηέξσζαλ 

ζε απηή. 

 

Quick enrollment  

Απηφ ην Block “Quick enrollment” είλαη έλα plug-in πνπ κπνξείο λα εγγξαθείο πνιχ 

γξήγνξα ρξήζηεο ζε πνιιά καζήκαηα θαη λα ηνπο αλαζέηεηο θαη ξφινπο.  
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Verbosity 

Σν module “Verbosity” κεηξά ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ ζηα θφξνπκ γηα θάζε 

ρξήζηε ζε επηιεγκέλα θφξνπκ θαη ην αλαθέξεη ζην βαζκνιφγην σο βαζκφ. Ο πην 

ελεξγφο ρξήζηεο ησλ θφξνπκ παίξλεη ην 100% ηεο βαζκνινγίαο. 

 

Kitmoo  

Σν module “Kitmoo” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ ζην 

κάζεκα. 

 

MDID 

Σν module “Madison Database Image Digital” (MDID) είλαη κηα ειεχζεξε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή, αλνηθηνχ θψδηθα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην James Madison University. Σν 

MDID είλαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κε εμειηγκέλα 

εξγαιεία γηα ηελ αλαθάιπςε, ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ςεθηαθψλ κέζσλ ζε 

πνιινχο ρψξνπο κάζεζεο. 

 

Offline session register 

Σν module “Offline session register” επηηξέπεη λα παξαθνινπζεί ην ρξφλν πνπ 

δαπαλάηαη γηα κηα offline δξαζηεξηφηεηα. 
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Sookooroo   

Σν “Sookooroo” είλαη κηα δσληαλή θνηλφηεηα αληαιιαγήο γλψζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γηα αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

εηθνληθέο αίζνπζεο ζπζθέςεσλ. Σν module “Sookooroo” επηηξέπεη ζε έλα δηαρεηξηζηή 

λα πξνζζέζεη έλα ζχλδεζκν ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα γηα έλα  εηθνληθφ δσκάηην 

“Sookooroo” γηα κηα ελφηεηα καζεκάησλ. Τπάξρεη ε επηινγή ησλ «επηζθεπηψλ» νη 

φπνηνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην εηθνληθφ δσκάηην, φηαλ ην κάζεκα είλαη 

αλνηρηφ γηα ηνπο επηζθέπηεο, ζηνπο επηζθέπηεο εθρσξνχληαη κνλαδηθά θιεηδηά απνθηνχλ 

μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν.  

 

EduVision Video Resource 

Σν “EduVision Video Resource” είλαη έλα module πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην Moodle σο 

δξαζηεξηφηεηα πεγή πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο. Απηφ ζνπ επηηξέπεη λα ελζσκαηψζεηο ην 

βίληεν πνπ ζέιεηο ζην EduVision ζαο. 

 

Learning Outcome Wizard  

Σν Block “Learning Outcome Wizard” ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνηαζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Moodle ψζηε λα πξνζηεζνχλ ζηα καζήκαηα. Σν Block “Learning 

Outcome Wizard” είλαη έλα plug-in γηα λα βνεζήζεη ηνπο θαζεγεηέο λα επηιέμνπλ πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο λα πξνζζέζνπλ ζηα καζήκαηα ηνπο κε βάζε ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα κάζεζεο. Απηφ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνφδνπο κε βάζε ηελ έξεπλα ζηελ παηδαγσγηθή. 

Σνπο θαζνδεγεί ξσηψληαο ηνπο κέζα απφ κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο κε απαληήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο. Απηά ηα εξσηήκαηα βαζίδνληαη ζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα 

https://www.google.com/url?q=https://moodle.org/plugins/view.php%3Fplugin%3Dblock_low_wizard&sa=U&ei=PJXxUY_-MMTjOsqVgOAD&ved=0CBMQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE4LoDIt_pUGW3xc7X8O2as_7T5Rw
https://www.google.com/url?q=https://moodle.org/plugins/view.php%3Fplugin%3Dblock_low_wizard&sa=U&ei=PJXxUY_-MMTjOsqVgOAD&ved=0CBMQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE4LoDIt_pUGW3xc7X8O2as_7T5Rw
https://www.google.com/url?q=https://moodle.org/plugins/view.php%3Fplugin%3Dblock_low_wizard&sa=U&ei=PJXxUY_-MMTjOsqVgOAD&ved=0CBMQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE4LoDIt_pUGW3xc7X8O2as_7T5Rw
https://www.google.com/url?q=https://moodle.org/plugins/view.php%3Fplugin%3Dblock_low_wizard&sa=U&ei=PJXxUY_-MMTjOsqVgOAD&ved=0CBMQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE4LoDIt_pUGW3xc7X8O2as_7T5Rw
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κάζεζεο γηα ην κάζεκα. ην ηέινο, ν νδεγφο πξνηείλεη πνηα δξαζηεξηφηεηα-εο είλαη νη 

θαηάιιειεο γηα λα πξνζηεζνχλ ζην κάζεκα. 

 

Learning Outcome Generator  

Ζ γελλήηξηα δηαγξακκάησλ γηα ρξήζε ζην “Learning Outcome Wizard”. Ζ γελλήηξηα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνγξακκαηηζηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο  

πξνφδνπο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ Οδεγφ. 

 

Learning Outcome Sequence List  

Σν “Learning Outcome Sequence List” είλαη ν θαηάινγνο πξνφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα εγθξίλεη ηηο πξνφδνπο γηα ρξήζε ζηνλ Οδεγφ. Σν “Learning Outcome Sequence 

List” ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Moodle, γηα λα πξνβάινπλ, λα 

δηαγξάςνπλ θαη λα επηηξέςνπλ ηηο πξνφδνπο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκα γηα ρξήζε ζηνλ Οδεγφ. 

 

Mentees Improved Block 

 

Σν Block  “Mentees Improved Block” είλαη έλα plug-in είλαη απιά κηα δηφξζσζε γηα ην 

αξρηθφ “Μentees” επεηδή νη “mentees” έπξεπε λα θάλνπλ θιηθ 3 θνξέο πξηλ θηάζνπλ 

ζην κάζεκα, ην “Mentees Improved Block” δείρλεη ηα καζήκαηα ησλ καζεηψλ κε άκεζν 

link πξνο ην κάζεκα. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://moodle.org/plugins/view.php%3Fplugin%3Dblock_low_wizard&sa=U&ei=PJXxUY_-MMTjOsqVgOAD&ved=0CBMQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE4LoDIt_pUGW3xc7X8O2as_7T5Rw
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_low_sequence_list
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_low_sequence_list
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_low_sequence_list
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_low_sequence_list
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_menteesimproved
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_menteesimproved
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_menteesimproved
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Babellium: interactive video and audio recording assignment   

 

Απηφ ην plug-in επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαγξάθνπλ ηηο θσλέο ηνπο θαη ηα 

πξφζσπά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο κηθξφθσλα θαη θάκεξεο θαη λα πάξνπλ απφ ηνλ 

θαζεγεηή αμηνινγήζεηο απφ ην module αμηνινγήζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=assignment_babelium
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΔΜΠΔΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κνπ έθαλα κηα έξεπλα ζην Γηαδίθηπν θαηαγξάθνληαο 20 

ηζηνζειίδεο φπνπ παξαδίδνπλ online δηαδηθηπαθά καζήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο σο 

πιαηθφξκα ην Moodle. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςσ πνηα εξγαιεία 

ηνπ Moodle ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ηζηνζειίδα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ online 

καζεκάησλ. 

 

1.  www.moodlecommons.org 

Ζ ηζηνζειίδα απηή θηινμελεί καζήκαηα κέζσ Moodle, ηα καζήκαηα είλαη πνηθίιεο χιεο 

ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα απφ απηά ηα καζήκαηα είλαη :  

1. Video  

2. Resources 

3. Assignments 

4. Forums 

5. Wikis 

6. Glossary 

7. Quiz 

 

2.  moodleshare.org 

Απηή ε ηζηνζειίδα πξνζθέξεη 205 καζήκαηα πνηθίιεο χιεο , κεξηθά απφ ηα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα καζήκαηα είλαη  :   

1. Resources 

2. Videos 



85 
 

3. Quiz 

4. Polls 

5. Skype 

6. Flickr 

 

3.  Coolcourses.moodle.org 

Ζ ηζηνζειίδα απηή έρεη καζήκαηα γηα καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ απφ 6 ρξνλψλ κέρξη 

θαη 18+ απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα καζήκαηα είλαη :  

1. Resources 

2. Quiz 

3. Assignments 

 

4.  www.langmaster.com 

Απηή ε ηζηνζειίδα πξνζθέξεη δσξεάλ καζήκαηα 75 μέλσλ γισζζψλ αλάκεζα ηνπο θαη 

ηα ειιεληθά κεξηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δηδαζθαιία είλαη ηα εμήο :  

1. Audio 

2. Questionnaire  

3. Drag and drop into text 

 

5.  www.e-socrates.org 

Ηζηνζειίδα πνπ παξαδίδεη καζήκαηα ζε πνιιέο γιψζζεο κεξηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη : 

1. Forum 

2. Resources 

3. Hot potatoes 

4. Drag and drop into text  
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6.  www.open-of-course.org 

Ηζηνζειίδα κε καζήκαηα δσξεάλ πνηθίιεο χιεο κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αιιά θαη 

αλαδηαλνκήο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ κεξηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ηα :  

1. Resources 

2. Forums 

 

7.  Alexandria.xtec.cat 

Ηζηνζειίδα γξακκέλε ζηα θαηαιαληθά πνπ πξνζθέξεη πνιιά καζήκαηα θαη 

ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιεία : 

1. Resources 

2. Glossary 

3. Forums 

4. Wikis 

5. Quiz 

 

 

8.  ocw.ugr.es 

Ηζηνζειίδα γξακκέλε ζηα ηζπαληθά, δεκηνπξγήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Γξελάδαο 

θαη πξνζθέξεη δσξεάλ καζήκαηα κέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ρξεζηκνπνηεί ηα 

παξαθάησ εξγαιεία : 

1. Forums 

2. Resources 

3. Glossary 

 

9.  campusvirtual.ull.es 

Ηζηνζειίδα γξακκέλε ζηα ηζπαληθά, απηή ηε θνξά απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Λαγθνχλαο 

είλαη ην «εηθνληθφ παλεπηζηήκην» θαη έρεη θαη έλα ρψξν κε δσξεάλ καζήκαηα, ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ηα εμήο : 

1. Resources 

2. Scheduler 

3. Questionnaire 
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10.  moodle.vtex.co.kr 

Ηζηνζειίδα γξακκέλε ζηα θνξεάηηθα απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ηα :  

1. Quiz 

2. Videos 

3. Glossary 

4. Forum  

 

11.  vle.blue-coat.org 

Μηα ηζηνζειίδα φπνπ είλαη ην εηθνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απφ έλα αγγιηθφ ζρνιείν 

θαη ρξεζηκνπνηεί ζηα καζήκαηα ηνπ : 

 

1. Resources 

2. Videos 

 

12. moodle.tcea.org 

Μηα αθφκε ηζηνζειίδα πνπ αζρνιείηαη κε ην Moodle γεληθά αιιά θαη παξαδίδεη δσξεάλ 

καζήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιεία :  

1. Forums 

2. Resources 

 

13. openhighschoolcourses.org 

Έλα «αλνηθηφ ζρνιείν» θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ πνιηηεία ηεο Utah ησλ Ζ.Π.Α., 

πξνζθέξεη δσξεάλ καζήκαηα πνηθίιεο χιεο ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκέλα εξγαιεία φπσο :  

1. Resources  

2. Videos 

3. Assignments 
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14. www.moodlebites.com 

Μηα αθφκε ηζηνζειίδα κε δσξεάλ καζήκαηα θαη ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ εξγαιεία : 

1. Forums 

2. Videos 

3. Resources 

 

15. moodle.net 

Μηα ηζηνζειίδα κε καζήκαηα δσξεάλ πνπ ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιεία :  

1. Quiz 

2. Certificate 

3. Assignment 

 

16.cela-ve.com/moodle 

Ηζηνζειίδα κε καζήκαηα δσξεάλ ζηα ηζπαληθά θαη ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιεία ηα εμήο : 

1. Calendar 

2. Quiz 

3. Forum 

4. Resources 

 

17. school.demo.moodle.net 

Μηα ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ εξγαιεία :  

1. Videos 

2. Resources 

3. Assignments 
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18.  www.kypros.org 

Μηα ηζηνζειίδα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηελ Κχπξν γηα ηελ εθκάζεζε ειιεληθψλ κάιινλ 

ην κεγαιχηεξν ειιεληθφ ζρνιείν κε 130.000 ρξήζηεο κεξηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη :  

1. Forums 

2. Journals 

3. Resources 

4. Surveys 

 

19.  moodle.chemeddl.org 

Μηα ηζηνζειίδα επηθεληξσκέλε ζηελ δηδαζθαιία ηεο Υεκείαο, ρξεζηκνπνηεί σο 

εξγαιεία : 

1. Forum  

2. Resources 

 

20.  moodle.tdm.info 

Μηα ηζηνζειίδα πνπ πξνζθέξεη δσξεάλ καζήκαηα θαη γηα απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηεί : 

1. Hot potatoes 

2. Survey 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ – ΓΤΚΟΛΗΔ   

ςμπεπάζμαηα 

Σν Moodle είλαη κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα κε πνιιέο δπλαηφηεηεο, έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πξνζαξκφζηκε θαη 

είλαη θαη δσξεάλ. Δπίζεο έρεη ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

αιιά ππάξρνπλ θαη ρηιηάδεο άιια forum κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Moodle φπνπ 

ππάξρνπλ θαη βξίζθνπλ ιχζεηο γηα πνιιά πξφβιεκα πνπ πξνθχπηνπλ απφ «εζεινληέο» ή 

θαη ρνκπίζηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ή θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελ γέλεη. Δίλαη ινηπφλ κηα 

δσξεάλ, δεκνθηιήο θαη κε ηερληθή ππνζηήξημε πιαηθφξκα αιιά παξ „φι‟ απηά,  απηφ 

δελ είλαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ε εξγαζία αζρνιήζεθε  κε ηα εξγαιεία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ πιαηθφξκα, ηα εξγαιεία φρη ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ ηεο 

πιαηθφξκαο αιιά ηα εξγαιεία φπνπ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα ηα 

εγθαηαζηήζεηο ρεηξνθίλεηα θαη θπζηθά φια είλαη εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηαηί ππάξρνπλ θαη πάξα πνιιά άιια εξγαιεία – 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νχηε ηνλ εθπαηδεπηή.  

Απηά ηα θαηέγξαςα θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη 

αξθεηά εξγαιεία θαιχπηνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ 

εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπλεδξηψλ ησλ καζεκάησλ αιιά θαη άιισλ εμσ-εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ ζπκκαζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε  ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηνπ 

καζήκαηνο κέρξη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηέινο ηελ απνλνκή πηζηνπνηεηηθψλ 

επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο ή πνιιψλ καζεκάησλ. Κάπνηα βέβαηα απφ απηά πνπ 

παξνπζίαζα ηα εξγαιεία σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ίδηα, είλαη ζηελ θξίζε ηνπ 
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εθπαηδεπηή λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα απνθαζίζεη πην είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηνλ 

ίδην θαη ηελ ηάμε ηνπ. Σέινο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ηα εξγαιεία πνπ εκθαλίδνληαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα καζήκαηα ησλ 20 ηζηνζειίδσλ πνπ θαηέγξαςα κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη ιίγα θαη πνιιέο θνξέο ηα ίδηα αιιά απηφ γίλεηαη επεηδή ε θαηαγξαθή 

γίλεηαη απφ ηελ ζθνπηά ελφο καζεηή απηψλ ησλ καζεκάησλ, ελψ ε θαηαγξαθή ησλ 

εξγαιείσλ – δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλε ζηε παξνχζα εξγαζία έγηλε απφ ηελ ζθνπηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ – δηαρεηξηζηή ησλ καζεκάησλ φπνπ πνιιά εξγαιεία – δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη επηθνπξηθά ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαηά πξψηνλ δελ είλαη κφλν ,σο 

γλσζηφλ, ε δηδαζθαιία αιιά θαη θαηά δεχηεξνλ απηά ηα εξγαιεία δελ είλαη θαλεξά 

ζηνπο καζεηέο.  

 

 

 Πποβλήμαηα και αναζηαληικοί παπάγονηερ καηά ηη εκπόνηζη ηηρ 

επγαζίαρ 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζα θαηά ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ηεο 

εξγαζίαο ήηαλε θπξίσο ηερληθήο θχζεσο θαη αθνξνχζαλ είηε ηελ ίδηα ηελ πιαηθφξκα 

θαη ηελ έθδνζε ηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζηνλ πξνζσπηθφ κνπ ππνινγηζηή, είηε ηελ 

έθδνζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ζπγθέληξσζα θαη θαηέγξαςα είηε ελ ηέιεη ηερληθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ είηε δηθέο κνπ ειιηπείο ηερληθέο γλψζεηο είηε ειιηπή ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

 

 

Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

 

Οη πξνηάζεηο κνπ κε φζνπο αζρνιεζνχλ ζην κέιινλ πεξαηηέξσ κε ηα εξγαιεία ηνπ 

Moodle κε απηά ηα ζπγθεθξηκέλα ή κε άιια ή θαη κε θαηλνχξγηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

είλαη λα γίλεη κηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε σο πξνο απηφ πνπ ιέγεηαη “usability” θαη 

κεηαθξάδεηαη «επρξεζηία», επρξεζηία δειαδή ησλ εξγαιείσλ, πφζν εχρξεζηα είλαη γηα 

ηνπο ρξήζηεο, είηε απηνί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, είηε απηνί είλαη νη καζεηέο θαη ζα 
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κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζχγθξηζε επρξεζηίαο κεηαμχ νκνεηδψλ εξγαιείσλ, δειαδή  

δηαθνξεηηθά  εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ 

 

Adobe Connect 

Σν Adobe Connect είλαη κία εθαξκνγή ηειεδηάζθεςεο γηα δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο, 

ειεθηξνληθή κάζεζε θαη δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα. Βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία Adobe 

Flash 

 

Block 

Σν Block είλαη αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε αξηζηεξή ή ζε δεμηά ή ζε 

θεληξηθή ζηήιε νπνηαζδήπνηε ζειίδαο ζην Moodle, κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζην 

θέληξν ηεο ζειίδαο «My Home»  ζην «My Moodle». 

 

Browser (Web browser) 

Έλαο Web browser (θσλλομεηρηηής ιζηοζελίδων, πλοηγός Web, πρόγραμμα περιήγηζης 

Web ή περιηγηηής Ιζηού) είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα 

πξνβάιιεη, θαη λα αιιειεπηδξά κε, θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή, παηρλίδηα θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο ζπλήζσο αλαξηεκέλεο ζε κηα ηζηνζειίδα ελφο ηζηφηνπνπ 

ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ή ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν 

 

Download 

Δίλαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο (κέζσ κεηαθνξάο) δεδνκέλσλ απφ θάπνηνλ άιινλ 

ππνινγηζηή ή κέζσ κηαο ζχλδεζεο ή ελφο modem. To Download είλαη ζπλψλπκν κε ηε 

«ιήςε», «θαηέβαζκα». 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
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Filter 

Σα θίιηξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζζέζεηο ζπλδέζεηο, λα εηζάγεηο 

πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ, λα κεηαηξέπεηο καζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη 

πνιιά άιια. 

 

Flash 

Πξφγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθψλ γξαθηθψλ θαη animation γηα 

ρξήζε ζην internet, θαη δεκηνπξγία πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ πςεινχ επηπέδνπ. 

 

Flickr 

Σν Flickr (πξνθέξεηαη Φιίθεξ) είλαη κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

θηινμελεί θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. 

 

HTTP POST 

ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ην POST είλαη κία απφ ηηο πνιιέο κεζφδνπο αίηεζεο 

ππνζηεξηδφκελεο απφ ην πξσηφθνιιν HTTP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην World Wide 

Web. Ζ κέζνδνο αίηεζεο POST είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα δεηάεη φηη έλαο δηαθνκηζηήο 

web έρεη απνδερζεί ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην ζψκα ηνπ κελχκαηνο ηεο αίηεζεο 

γηα απνζήθεπζε. Δίλαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε θαηά ην «αλέβαζκα» ελφο αξρείνπ ή 

θαηά ηελ ππνβνιή εληχπνπ ζπκπιεξσκέλνπ κέζσ web. 

 

iFrame 

Σν iFrame είλαη κηα εηηθέηα HTML πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ ηζηνχ θαη 

επηηξέπεη ηελ εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο κέζα ζε έλα πιαίζην θάπνηαο άιιεο 

ηζηνζειίδαο. 

 

JClic 

Δίλαη έλα έξγν ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Καηαινλίαο πνπ 

είλαη έλα ζχλνιν απφ δσξεάλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα 
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δεκηνπξγήζεηε δηάθνξεο multimedia εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο : παδι, 

αζθήζεηο θεηκέλνπ, ζηαπξφιεμα, αλαδεηήζεηο ιέμεο θαη άιια. Δπηπιένλ, ην clicZone 

έρεη κηα βηβιηνζήθε δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ πεξίπνπ 1000 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηήζεη θαη δηακνηξάζεη ηα έξγα ηνπο.  

 

live streaming 

Σν live streaming αλαθέξεηαη ζε πεξηερφκελν πνπ παξέρεηαη δσληαλά κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 

Module  

ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ είλαη έλα ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ εθηειεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

MP3 

Σν MP3 είλαη ςεθηαθφ αξρείν, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ MP3 είλαη φηη απνηειεί ςεθηαθφ 

αξρείν ήρνπ, ην νπνίν έρεη ζπκπηεζηεί ρσξίο λα ράζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αξρηθή 

πνηφηεηα αλαπαξαγσγήο 

 

on-line 

ζπλδεδεκέλνο, δσληαλέο, ζχγρξνλεο  

 

off-line 

εθηφο ζχλδεζεο, κε ζπλδεδεκέλνο 

 

Online chat (live chat) 

Σν νnline chat ή αιιηψο live chat κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο 

επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κεηάδνζε γξαπηψλ κελπκάησλ απφ έλαλ απνζηνιέα ζε έλαλ παξαιήπηε.  
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plug-in 

Χο plug-in ή plugin νξίδεηαη έλα ζχζηεκα ζπζηαηηθψλ θάπνηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

πξνζζέηεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ζε έλα κεγαιχηεξν ινγηζκηθφ. Σα plug-in 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζε θπιινκεηξεηέο γηα ηελ πξνβνιή video, ηελ 

αλίρλεπζε ηψλ, θαη ηελ επίδεημε λέσλ ηχπσλ αξρείσλ. Πνιχ γλσζηά παξαδείγκαηα plug-

in είλαη ην Adobe Flash Player θαη ην QuickTime. 

 

podcast 

Σν Podcasting απνηειεί κία θίλεζε ηφζν εξαζηηερλψλ φζν θαη επαγγεικαηηψλ 

ζην δηαδίθηπν ήρνπ "καη' αίηηζη" δειαδή ήρνπ πνπ κπνξεί θαλείο λα αθνχζεη φπνηε ην 

δεηήζεη. Ο φξνο ξαδηφθσλν έρεη ραξαθηεξηζηεί ιαλζαζκέλνο γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο 

podcast θαζψο ηα podcast είλαη ςεθηαθά αξρεία θαη φρη ξαδηνθχκαηα, θαη ζε αληίζεζε 

κε ην ξαδηφθσλν έρνπλ δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν, θαη δελ απαηηνχλ εμνπιηζκφ κεγάινπ 

θφζηνπο. Σα podcast κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ θαζέλα πνπ δηαζέηεη κηθξφθσλν, 

ινγηζκηθφ ερνγξάθεζεο, θαη ζχλδεζε ζην internet.  

 

P2P – peer-to-peer 

Έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ peer-to-peer ή P2P είλαη έλα δίθηπν πνπ επηηξέπεη ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο λα κνηξάδνληαη ηνπο πφξνπο ηνπο ηζνδχλακα. 

 

radio buttons 

ηε γξαθηθή δηεπαθή ηνπ ρξήζηε, εκθαλίδνληαη έλα γθξνππ απφ νκάδεο «θνπκπηψλ», 

ησλ νπνίσλ κφλν έλα «θνπκπί» ζε θάζε επηινγή κπνξεί λα είλαη επηιεγκέλν ζε κηα 

ζηηγκή. Όηαλ επηιέγεηο έλα «θνπκπί», φια ηα άιια «θνπκπηά» απηνκάησο αλαηξνχληαη.  

 

server 

Δμππεξεηεηήο ή δηαθνκηζηήο είλαη πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξνρή 

δηάθνξσλ ππεξεζηψλ, «εμππεξεηψληαο» αηηήζεηο άιισλ πξνγξακκάησλ, γλσζηνχο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Video&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Adobe_Flash_Player&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=QuickTime&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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σο πειάηεο (clients) πνπ κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ή ζε ζχλδεζε κέζσ 

δηθηχνπ. 

 

Upload 

«Αλέβαζκα» , κεηαθφξησζε 

 

URL 

Ο φξνο Uniform Resource Locator (ζπληκ. URL, ειι. Δληαίνο Δληνπηζηήο Πφξσλ) 

δειψλεη κηα δηεχζπλζε ελφο πφξνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Δίλαη παξφκνην κε ην φλνκα 

ελφο αξρείνπ, αιιά θξαηάεη θαη επηπιένλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ 

εμππεξεηεηή, θαζψο θαη ην είδνο ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί. 

 

Web conferencing  

Σν web conferencing αλαθέξεηαη ζε κηα ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζηα ζπλεδξηαθά 

γεγνλφηα λα κνηξάδνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Απηφ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη 

σο ζεκηλάξην κέζσ δηαδηθηχνπ (webinar) ή, γηα δηαδξαζηηθέο δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ζε 

δσληαλή ζχλδεζε (online workshops). Πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδεηαη ζε 

γξαπηφ θείκελν, ζπλνκηιία κε θσλή θαη βίληεν πνπ κνηξάδεηαη ηαπηφρξνλα, ζε 

γεσγξαθηθά δηάζπαξηεο ηνπνζεζίεο. Δθαξκνγέο ζην web conferencing πεξηιακβάλνπλ 

ζπλαληήζεηο, εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο, δηαιέμεηο, ή ζχληνκεο παξνπζηάζεηο απφ 

νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BC.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D

