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Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση ( e - learning )
Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τηλεκατάρτιση είναι µία σύγχρονη µέθοδος
εκµάθησης που βασίζεται στα εργαλεία της τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα
χαρακτηριστικά της είναι:
- ∆εν απαιτεί τη φυσική παρουσία εκπαιδευτή σε τάξη.
- ∆εν εξαναγκάζει τον εκπαιδευόµενο να βρίσκεται σε συγκεκριµένο φυσικό χώρο.
∆ηλαδή µπορεί να παρακολουθεί το µάθηµα όπου και αν βρίσκεται, µε την προϋπόθεση
να διαθέτει τα κατάλληλα µέσα, όπως έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο
∆ιαδίκτυο ή µε το εκπαιδευτικό υλικό σε cd.
- ∆ε θέτει περιορισµούς στο χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι η παρακολούθηση του
µαθήµατος µπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί ο
εκπαιδευόµενος.
- Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο υφίσταται αναβαθµίσεις,
ανανεώσεις και προσθήκες έτσι ώστε να είναι πάντα συµβατό µε τις τρέχουσες
εκπαιδευτικές ανάγκες.
- Σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά µαθήµατα φιλοξενούνται σε µια εκπαιδευτική
πλατφόρµα LMS , προσφέρονται σηµαντικές δυνατότητες στον εκπαιδευόµενο που
ενισχύουν αποφασιστικά τη διαδικασία της µάθησης. Ορισµένες από αυτές τις
δυνατότητες είναι να συµµετέχει σε τεστ αξιολόγησης, να αναλαµβάνει εργασίες, να
συµµετέχει σε συζητήσεις, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τον εκπαιδευτή του, να
υποβάλλει απορίες καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες µέσω του ∆ιαδικτύου.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
µία γρήγορη και ευέλικτη µέθοδος µάθησης που είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις
όπως:
- Εκπαίδευση ατόµων µε περιορισµένο διαθέσιµο χρόνο, που βρίσκονται σε
αποµακρυσµένα σηµεία.
- Συνεχής επιµόρφωση ανθρώπινου δυναµικού µίας εταιρείας ή σπουδαστών ενός
εκπαιδευτικού οργανισµού σε γνωστικά αντικείµενα µε διαρκώς εξελισσόµενο και
ανανεούµενο περιεχόµενο ή µε υψηλό βαθµό εξειδίκευσης.
Από το τελευταίο προκύπτει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύτιµο εργαλείο
για τη διαδικασία της ∆ια Βίου Μάθησης ( Life Long Learning ) που αποτελεί τη
διαρκή, δια βίου κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού η οποία επιβάλλεται σήµερα
λόγω της µεγάλης ταχύτητας εξέλιξης και της εξειδίκευσης της Γνώσης.
Η ηλεκτρονική εκπαίδευση µπορεί να υπάρχει σε δύο µορφές:
Ασύγχρονη µάθηση ( asynchronous learning ): Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει
άµεση, «σύγχρονη» επικοινωνία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου σε
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πραγµατικό χρόνο (real-time) κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο
εκπαιδευτής µπορεί να προετοιµάσει το εκπαιδευτικό υλικό, να το αποθηκεύσει σε
κάποιο ηλεκτρονικό µέσο (LMS) και ο εκπαιδευόµενος, µπορεί να πάρει αυτό το
εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε και αν βρίσκεται και σε όποια χρονική στιγµή επιλέξει ο
ίδιος. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία του εκπαιδευτή µε τους
εκπαιδευόµενους είναι η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων, οι οµάδες
συζήτησης και οι πίνακες ανακοινώσεων.
Σύγχρονη µάθηση ( synchronous learning ): Στον τύπο αυτό µάθησης, ο
εκπαιδευόµενος συµµετέχει στην εκπαίδευση σε πραγµατικό χρόνο µέσα από ένα
Ιntranet ή το Ιnternet. H εκπαίδευση αυτού του τύπου έχει πολλά κοινά σηµεία µε την
εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας, µε τη διαφορά ότι εδώ εκπαιδευτής και
εκπαιδευόµενος βρίσκονται σε µια �εικονική� αίθουσα που δεν έχει γεωγραφικούς
περιορισµούς. Με τη χρήση αυτού του τύπου τεχνολογίας e-learning δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να παρέχει εκπαίδευση σε οποιοδήποτε σηµείο του
κόσµου. Αυτού του τύπου η εκπαίδευση µπορεί να καταγραφεί σε ηλεκτρονική µορφή
και να επαναληφθεί αργότερα αν χρειαστεί. Τα επικοινωνιακά µέσα που
χρησιµοποιούνται είναι το chat, οι «εικονικές» αίθουσες διδασκαλίας (virtual
classrooms) και η κοινή χρήση εφαρµογών (application Sharing).
Η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι δυνατό να:
- Αποτελέσει αποκλειστική µέθοδος εκµάθησης, ή να
- Παίξει ενισχυτικό και συµπληρωµατικό ρόλο στις συµβατικές µορφές εκπαίδευσης
όπως το παραδοσιακό µοντέλο εκπαίδευσης σε τάξη. Ο συνδυασµός µεθόδων
ονοµάζεται µικτή εκπαίδευση ( blended learning ).

Σύστηµα διαχείρισης µάθησης ( LMS )
Το LMS ( Learning Management System ) είναι πλατφόρµα λογισµικού που
διεκπεραιώνει τη διαχείριση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα, µέσω του LMS :

1. Πραγµατοποιείται η διαχείριση ηλεκτρονικών µαθηµάτων και γενικότερα του
εκπαιδευτικού υλικού, για παράδειγµα η δηµιουργία µαθηµάτων µέσω εργαλείων
της πλατφόρµας ( authoring tools ), η εισαγωγή έτοιµων µαθηµάτων, η
τροποποίηση, ο εµπλουτισµός και η διαγραφή τους.

2. Αυτοµατοποιείται η εγγραφή χρηστών και ελέγχεται η πρόσβασή τους στα
µαθήµατα.

3. Παρακολουθούνται οι ενέργειες των χρηστών από τη στιγµή που εισέρχονται
στην πλατφόρµα µέχρι τη στιγµή εξόδου τους από το σύστηµα. Τα δεδοµένα
παρακολούθησης είναι διαθέσιµα σε διαχειριστές της πλατφόρµας και σε
εκπαιδευτές των µαθηµάτων. Η παρακολούθηση αυτή µεταξύ των άλλων αφορά:
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- Εγγραφή σε µαθήµατα.
- Συµµετοχή στα µαθήµατα. Ειδικότερα καταγράφεται το ποσοστό κάλυψης της
ύλης του µαθήµατος.
- Αποτελέσµατα και βαθµοί διαγωνισµών αξιολόγησης.
- Συµµετοχή µε αποστολή δηµοσιεύσεων σε οµάδες συζήτησης
- Συµµετοχή σε ζωντανές συνοµιλίες και διαλόγους µεταξύ χρηστών

4. Πραγµατοποιείται η διαχείριση µίας τάξης. Με τη βοήθεια των εργαλείων
παρακολούθησης και επικοινωνίας µαθητών και εκπαιδευτών, εκτιµώνται οι
γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά κάθε εκπαιδευόµενος καθώς και τα κενά που
πιθανό να παρουσιάζει σε ορισµένες ενότητες. Για κάθε εκπαιδευόµενο ορίζεται
µία ενδεικτική πορεία εκµάθησης ( development path ) ώστε να καλύψει τα
προσωπικά του κενά. Παράλληλα προγραµµατίζονται δραστηριότητες για να
καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των συµµετεχόντων της τάξης.
Εκτός του όρου LMS χρησιµοποιούνται οι όροι:
- CMS ( Course Management System ή Content Management System ), ο οποίος
υποδηλώνει το σύστηµα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού.
- LCMS (Learning Content Management System)

Η εκπαιδευτική πλατφόρµα Moodle
Το Moodle ( Modular Object - Oriented Dynamic � or Developmental - Learning
Environment ) είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης που ήλθε στο προσκήνιο τη
δεκαετία του �90 από τον Martin Dugiamas , έναν ελληνικής καταγωγής διδάκτωρα
στην Εκπαίδευση και ειδήµονα στην Πληροφορική, το οποίο είναι βασισµένο σε
συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές και δοµηµένο µε συγκεκριµένη φιλοσοφία.
Αναλύοντας τους όρους που συνθέτουν το όνοµα Moodle , έχουµε:
- modular : Το περιβάλλον της πλατφόρµας απαρτίζεται από αυτοτελή τµήµατα κώδικα
( modules ή αρθρώµατα ή λειτουργικές µονάδες ή υποµονάδες) που επιτελούν
συγκεκριµένες λειτουργίες. Παραδείγµατα αθρωµάτων είναι το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, οι διάλογοι, οι οµάδες συζήτησης, τα κουίζ, τα εργαστήρια κ.ά. Νέα
αρθρώµατα κατασκευάζονται συνεχώς, δοκιµάζονται και προσφέρονται σε δηµόσια
χρήση από τα µέλη της ευρύτατης κοινότητας επιστηµόνων και ειδικών που παράγουν
κώδικα για το Moodle.
- object � oriented : Αντικειµενοστραφές περιβάλλον, δηλαδή πρόκειται για
λογισµικό καθοδηγούµενο από τις ενέργειες των χρηστών (δράσεις που ασκούν σε
αντικείµενα του περιβάλλοντος). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
απαλλάσσει το χρήστη από χρονοβόρα µελέτη και έρευνα για να γνωρίσει τις
λειτουργίες της πλατφόρµας και καθιστά τη χρήση του συστήµατος πολύ εύκολη.
- dynamic : Πρόκειται για δυναµικό, συνεχώς ανανεούµενο περιβάλλον, που επιτρέπει
την είσοδο και την αποθήκευση των δεδοµένων των χρηστών (προσωπικό προφίλ,
δεδοµένα παρακολούθησης, βαθµοί κ.ά) και µπορεί να παρουσιάζει διαφορετικά
στοιχεία για κάθε χρήστη χάρη στην ύπαρξη µίας εκτεταµένης βάσης δεδοµένων. Αυτό
σηµαίνει ότι οι ιστοσελίδες δεν είναι στατικές, αλλά δυναµικές, προσαρµοσµένες σε
κάθε χρήστη και µε τη δυνατότητα τροποποίησης από καθηγητές και διαχειριστές µέσα
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από εύκολες φόρµες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MOODLE
Παρακάτω περιγράφονται ορισµένα χαρακτηριστικά που καθιστούν µοναδικό το Moodle
:
Α) Η πλατφόρµα Moodle διανέµεται σαν λογισµικό ανοιχτού κώδικα ( open source )
µέσω Γενικής ’δειας ∆ηµόσιας Χρήσης GNU. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατή η λήψη του
κώδικα από το ∆ιαδίκτυο, η ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς χρήση του, καθώς και
επεµβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις στον κώδικα. Έτσι δεν υφίσταται κόστος αγοράς
και περιορισµός αδειών χρήσης.
Β) Είναι διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο. Σήµερα υπάρχουν 19685 εγκαταστάσεις σε
171 χώρες και το λογισµικό του moodle είναι διαθέσιµο σε 75 γλώσσες. Μεταξύ των
οργανισµών που το χρησιµοποιούν είναι το MIT , το Yale άλλα πανεπιστήµια στην
Αµερική και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η πλατφόρµα έχει εγκατασταθεί σε
περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεταξύ των οποίων το
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήµια Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Στο κεντρικό portal επικοινωνίας της παγκόσµιας κοινότητας χρηστών του moodle (
moodle community ), το οποίο αντιστοιχεί στη διεύθυνση http://moodle.org , είναι
εγγεγραµµένοι πάνω από 150.000 χρήστες.
Από την κοινότητα χρηστών υπάρχει µία οµάδα που ασχολείται µόνιµα και
αποκλειστικά µε την ανάπτυξη λογισµικού για το moodle και συγκεκριµένα
- ∆ιορθώνουν πιθανές ατέλειες ( bugs ) στον κώδικα.
- Κατασκευάζουν καινούρια εργαλεία και αρθρώµατα µε νέες λειτουργίες.
- Λύνουν απορίες και προβλήµατα µέσα από συζητήσεις
Το εκτεταµένο σύνολο χρηστών σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιεί τα νέα χαρακτηριστικά
του moodle και παρέχει feedback στους κατασκευαστές τους. Όσα νέα στοιχεία
πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας εµπεριέχονται στις νέες επίσηµες εκδόσεις του
moodle . Έτσι η συνεργασία προγραµµατιστών και απλών χρηστών ισοδυναµεί µε ένα
ευρύτατο τµήµα ελέγχου ποιότητας ( quality control ) του λογισµικού του moodle.
Η τελευταία τέλεια έκδοση του λογισµικού είναι η 1.6 και ήδη είναι διαθέσιµη στο
∆ιαδίκτυο µία πρώτη µορφή της επόµενης έκδοσης (1.7).
Γ) Αντίθετα µε άλλα, εµπορικά πακέτα LMS , τα οποία είναι επικεντρωµένα στα εργαλεία
που διαθέτουν ( tool � centered ), η πλατφόρµα moodle είναι επικεντρωµένη στην
αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης ( learning � centered ) και βασισµένη σε
ορισµένες παιδαγωγικές αρχές. Έτσι πέρα από το προσφερόµενο εκπαιδευτικό υλικό,
δίνεται µεγάλη σηµασία στη συνεργασία των εκπαιδευόµενων στη δόµηση της γνώσης,
την κοινή χρήση πόρων, την επικοινωνία µέσω συζητήσεων και την ανταλλαγή ιδεών.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ MOODLE
Ο σχεδιασµός του Moodle έχει βασιστεί στη φιλοσοφία µάθησης που ονοµάζεται
«κοινωνική εποικοδοµητική µάθηση» ( social constructionist pedagogy ). Παρακάτω
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παρουσιάζονται στοιχεία που περιγράφουν το υπόβαθρο αυτής της θεωρίας.
ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ( personal construct theory )
Η θεωρία της προσωπικής δόµησης αναπτύχθηκε αρχικά από τον G . Kelly (1955) και
σήµερα αποκτά όλο και περισσότερο ενδιαφέρον καθώς µπορεί να εφαρµοστεί στην
κοινωνιολογία, την ψυχολογία και την παιδαγωγική.
Η γενική ιδέα της θεωρίας αυτής είναι ότι ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο µέσα
από το δικό του πρίσµα, µέσα από µοντέλα που έχει κατασκευάσει (δοµήσει). Τα
µοντέλα αυτά ελέγχονται συνεχώς, από το ίδιο το άτοµο, από το πόσο καλά µπορούν να
ερµηνεύουν και να προβλέπουν πραγµατικά γεγονότα και ενδέχεται να τροποποιηθούν
ή να αλλάξουν ριζικά εάν δεν είναι συµβατά µε την πραγµατικότητα.
’λλη αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η γνώση αποτελείται από µικρά επιµέρους
γεγονότα, «ψήγµατα αλήθειας», σαν ψηφίδες σε ψηφιδωτό.
Κάθε άνθρωπος συσσωρεύει µε την πάροδο του χρόνου µικρά «κοµµάτια» αλήθειας και
σχηµατίζει, δοµεί τα δικά του προσωπικά µοντέλα ερµηνείας του κόσµου. Τα µοντέλα
αυτά χαρακτηρίζουν µοναδικά το άτοµο και ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του. Κάθε νέα
πληροφορία, προκειµένου να γίνει αποδεκτή από το άτοµο, ελέγχεται εάν συµφωνεί µε
τα ήδη δοµηµένα µοντέλα. Εάν γίνει αποδεκτή, προστίθεται ως ένα κοµµάτι στο
«οικοδόµηµα» γνώσεων του ανθρώπου και, ειδικότερα, εντάσσεται σε ένα
συγκεκριµένο σύνολο συσχετισµένων εννοιών. Εάν δεν συµφωνεί, υπάρχει περίπτωση
είτε να απορριφθεί, είτε να γίνει αφορµή για να αλλάξει το µοντέλο θεώρησης της
πραγµατικότητας. Αυτό εξαρτάται από τη σηµασία της νέας πληροφορίας και από τον
τρόπο που «προσφέρεται» στο άτοµο. ∆ηλαδή αν η πληροφορία αυτή έχει τη δύναµη
να τον «πείσει» ότι πρέπει να κάνει αλλαγές στα µοντέλα ερµηνείας που έχει
σχηµατίσει.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι να προσπαθήσει να καταλάβει ποια «µοντέλα»
χρησιµοποιούν οι µαθητές, τα λανθασµένα σηµεία τους και στη συνέχεια να εφαρµόσει
µια µέθοδο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτών των µοντέλων ώστε να είναι συνεπή
µε την πραγµατικότητα.
Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ (SOCIAL
CONSTRUCTIONIST PEDAGOGY)
Constructivism: Μέσα από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον οι άνθρωποι αποκτούν
νέες νοητικές δοµές. Όλες οι νέες πληροφορίες ελέγχονται σε σχέση µε τις
προηγούµενες γνώσεις και αν υπάρχει συµβατότητα, αφοµοιώνονται σχηµατίζοντας
νέες δοµές επάνω στις παλιές.
Constructionism: Μαθαίνουµε πιο αποτελεσµατικά όταν προσπαθήσουµε να
µεταφέρουµε τη γνώση που µόλις αποκτήσαµε σε άλλα άτοµα, για παράδειγµα όταν
προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε µε τα δικά µας λόγια ή να δηµιουργήσουµε µία
παρουσίαση.
Social Constructionism: Επέκταση των παραπάνω ιδεών σε µία οµάδα προσώπων που
συνεργάζονται στη δηµιουργία κοινόχρηστων µορφών πληροφορίας. Η γνώση
εµπεδώνεται καλύτερα όταν µοιράζεται και εφαρµόζεται σε ένα ευρύ κοινωνικό
περιβάλλον.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η συµπεριφορά των ατόµων σε συζητήσεις µπορεί να αξιολογηθεί σύµφωνα µε τους
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εξής χαρακτηρισµούς:
Separate : Το άτοµο θεωρεί ότι οι γνώσεις και ιδέες του αποτελούν αντικειµενική
αλήθεια και τις υπερασπίζεται χρησιµοποιώντας τη λογική για να βρει ελαττώµατα στις
αντίθετες απόψεις.
Connected : Το άτοµο ακούει και κάνει ερωτήσεις προσπαθώντας να κατανοήσει τις
ιδέες των συνοµιλητών του, ακόµα και αν αντικρούουν τις δικές του απόψεις.
Contructed : Το άτοµο υιοθετεί πότε τον ένα και πότε τον άλλο τύπο συµπεριφοράς
ανάλογα µε τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µία λογική χρήση του δεύτερου τύπου συµπεριφοράς προάγει
τη γνώση των ατόµων που ανήκουν στην οµάδα διότι επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών
και την επανεξέταση των προσωπικών απόψεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MOODLE
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Απορίες
Κάθε µαθητής µπορεί να εκφράσει κάποια απορία δίνοντας τίτλο, περιγραφή, λέξειςκλειδιά και να λάβει απάντηση είτε από αυτές που ήδη υπάρχουν, είτε αν δεν καλυφθεί
από τις ήδη υπάρχουσες απαντήσεις, να λάβει µια νέα απάντηση από τον καθηγητή.
 Απουσιολόγια (Attendance rolls)
Ο µαθητής µπορεί να δει την παρακολούθηση των παρουσιών του που κατεγράφησαν
µε βάση τη συµµετοχή του σε ένα διαδικτυακό µάθηµα ή την δραστηριότητα του στο
µάθηµα.
Καταχώριση παρουσιών των µαθητών σε κάποια συνεδρία ή κατά την επίσκεψη της
ιστοσελίδας. Η καταχώρηση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους είτε µηχανικά από τον
καθηγητή είτε αυτόµατα µε βάση τη συµµετοχή του µαθητή σε κάποια δραστηριότητα
σε διάστηµα 24 ωρών µέσα σε ένα 24ωρο µέσω των αρχείων καταγραφής. Υπάρχει η
δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών απουσιολογίων.
 Ασκήσεις (Exercises)
Υποβολή από το µαθητή της αξιολόγησης της εργασίας που έκανε και του ανέθεσε ο
εκπαιδευτής και υποβολή της ίδιας της εργασίας.
Ο εκπαιδευτής µπορεί να αναθέσει άσκηση (έκθεση, αναφορά, παρουσίαση) στον
µαθητή. ∆ίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να αξιολογήσουν µόνοι τους την άσκηση
πριν την υποβάλλουν στο εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής µπορεί να δώσει
ανατροφοδότηση στον µαθητή και να του ζητήσει να βελτιώσει την άσκηση του και να
την υποβάλλει εκ νέου. Ο βαθµός που θα πάρει ο µαθητής για την άσκηση, είναι ένας
συνδυασµός του πόσο καλή ήταν η άσκηση και πόσο σωστή ήταν η βαθµολόγηση που
έδωσαν στον εαυτό τους για την άσκηση αυτή.
 Βιβλία (Books)
Το βιβλίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλαπλές σελίδες.
Είναι σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο στο διαδίκτυο. Το βιβλίο µπορεί να χωρίζεται σε
κεφάλαια και υποκεφάλαια. Οι µαθητές µπορούν µόνο να δουν το βιβλίο και δεν
µπορούν να επέµβουν στην δηµιουργία του.
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 ∆ιάλογοι (Dialogues)
Παρέχει µια απλή µέθοδο επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων (µαθητών και
εκπαιδευτών). Ένας µαθητής µπορεί να ανοίξει διάλογο µε έναν εκπαιδευτή, ο
εκπαιδευτής µε την σειρά του µπορεί να ανοίξει διάλογο µε κάποιον µαθητή και είναι
δυνατό να δηµιουργηθεί συνοµιλία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους µαθητές µεταξύ
τους.
 Επιλογές
∆ίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εκφράσουν την άποψη τους για κάποιο θέµα
που θα ορίσει ο εκπαιδευτής. Οι επιλογές λειτουργούν σαν ψηφοφορία και έτσι οι
µαθητές µπορούν να αποφασίσουν για κάποιο θέµα που τους αφορά.
Ο εκπαιδευτής µπορεί να κάνει µια ερώτηση στους µαθητές και να καθορίσει µια
επιλογή πολλαπλών απαντήσεων για να δει την άποψη τους πάνω σε ένα θέµα. Η
επιλογή µπορεί να φανεί χρήσιµη σαν µια γρήγορη ψηφοφορία για να υποκινήσει τη
σκέψη για ένα θέµα, για να επιτρέψει στην τάξη να ψηφίσει µια κατεύθυνση για το
µάθηµα ή για να συγκεντρώσει τη συγκατάθεση για την έρευνα.
 Εργασίες ή αναθέσεις (Assignements)
Υποβολή εργασίας των µαθητών που τους ανατέθηκε από τον εκπαιδευτή τους.
Οι αναθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καθορίσει µια εργασία που
απαιτεί από τους µαθητές να δηµιουργήσουν ένα αρχείο και να το υποβάλουν
«φορτώνοντάς» το στη σελίδα. Οι συνηθισµένες αναθέσεις περιλαµβάνουν δοκίµια,
εργασίες, εκθέσεις κ.λπ. Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει ευκολίες βαθµολόγησης και
γι�αυτό µπορεί πολύ εύκολα να χρησιµοποιηθεί.
 Εργαστήρια (Workshops)
Επιτρέπει στους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν τις µεταξύ τους εργασίες ή να
αξιολογήσουν δείγµατα εργασιών που τους έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτή, έτσι ώστε
να µπορέσουν να καταλάβουν τι περιµένει ο εκπαιδευτής από τις δικές τους εργασίες.
Το Εργαστήριο είναι ένα είδος αξιολόγησης µε µια τεράστια γκάµα επιλογών. Επιτρέπει
στους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν τις µεταξύ τους εργασίες, καθώς και τα
υποδείγµατα των εργασιών µε πολλούς τρόπους. Επίσης, συντονίζει τη συλλογή και
κατανοµή αυτών των εκτιµήσεων µε διάφορους τρόπους.
 Έρευνες
∆ίνεται η δυνατότητα στον µαθητή µέσω κάποιον τυποποιηµένων ερευνών να εκφράσει
την άποψη του σχετικά µε το µάθηµα, τη διδακτική ύλη ή τη διαδικασία διδασκαλίας.
Με τις έρευνας παρέχεται ένας αριθµός ελεγµένων ερευνών που είναι χρήσιµες στην
αξιολόγηση και ενίσχυση της µάθησης στο περιβάλλον του διαδίκτυου. Οι εκπαιδευτές
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις έρευνες αυτές για να συλλέξουν δεδοµένα από τους
µαθητές τους, τα οποία µπορούν να τους βοηθήσουν να µάθουν καλύτερα την τάξη
τους αλλά και τον τρόπο που διδάσκουν.
 Κουίζ
Κάτι σαν τεστ στο οποίο ο µαθητής πρέπει να απαντήσει. Το κουίζ µπορεί να έχει
διάφορες µορφές ερωτήσεων όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις
µε σύντοµες απαντήσεις.
Ο εκπαιδευτής µπορεί να σχεδιάσει και να δηµιουργήσει τεστ, που να περιέχουν
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις µε σύντοµες απαντήσεις.
Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε µια κατηγοριοποιηµένη βάση δεδοµένων και
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µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν στο µάθηµα ακόµα κι ανάµεσα σε δύο µαθήµατα. Τα
κουίζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια «µαρκάρεται» αυτόµατα
και ο µαθητής µπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή
απάντηση. Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει ευκολίες βαθµολόγησης.
 Λεξικά / λίστες όρων (Glossaries)
Μπορείτε να δηµιουργήσετε και να διατηρήσετε έναν κατάλογο ορισµών, όπως ένα
λεξικό. Κάθε µάθηµα µπορεί να έχει ένα βασικό και πολλά δευτερεύοντα λεξικά. Ο
µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει το λεξικό που όρισε ο εκπαιδευτής και του δίνεται η
δυνατότητα αναζήτησης µε τη χρήση λέξεων κλειδιά, µε αλφαβητική αναζήτηση,
αναζήτηση ανά κατηγορία κα αναζήτηση µε βάση το συγγραφέα. Μπορεί να δοθεί στο
µαθητή η δυνατότητα να συνεισφέρει στον εµπλουτισµό του λεξικού καταχωρώντας
εγγραφές στα δευτερεύοντα λεξικά, τις οποίες µπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει,
και να εισπράξει βαθµολογία. Τις εγγραφές αυτές ο εκπαιδευτής µπορεί να τις
επεξεργαστεί, να τις διαγράψει ή να τις µεταφέρει στο βασικό λεξικό. Είναι επίσης
εφικτό να δηµιουργηθούν αυτόµατα σύνδεσµοι σε αυτούς τους ορισµούς µέσα από τα
µαθήµατα.
 Μαθήµατα (Lessons)
Ο µαθητής µπορεί να δει την παρουσίαση του µαθήµατος σε τµήµατα. Κάθε τµήµα
µπορεί να έχει µια ερώτηση που ανάλογα µε την απάντηση που θα επιλέξει να τον
οδηγεί σε διαφορετικό τµήµα του µαθήµατος.
Παρουσίαση του µαθήµατος µε ευέλικτο τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον. Το
κάθε Μάθηµα αποτελείται από πολλές σελίδες. Στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει µια
ερώτηση και διάφορες πιθανές απαντήσεις. Ανάλογα µε την επιλογή της απάντησης του
µαθητή είτε συνεχίζει στην επόµενη σελίδα είτε επιστρέφει πίσω σε µια προηγούµενη
σελίδα.
 Οµάδες συζητήσεων (Forums)
Επιτρέπει τις συζητήσεις µεταξύ συµµετεχόντων σε ένα µάθηµα. Ο κάθε µαθητής
µπορεί να ξεκινήσει µια νέα συζήτηση και µπορεί να στείλει µηνύµατα σε οποιαδήποτε
συζήτηση, εφόσον είναι ανοικτή σε µαθητές.
Οι οµάδες συζητήσεων µπορούν να δοµηθούν µε διάφορους τρόπους και να
συµπεριλάβουν εκτιµήσεις των συµµετεχόντων για κάθε µήνυµα. Τα µηνύµατα
µπορούν να εµφανιστούν µε ποικιλία µορφών και µπορούν να περιέχουν συνηµµένα.
Με τη συνδροµή σε µια οµάδα συζητήσεων, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν αντίγραφα
κάθε νέου µηνύµατος στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο. Ο εκπαιδευτής µπορεί να
επιβάλει τη συνδροµή σε όλους αν το επιθυµεί.
 Συνοµιλίες πραγµατικού χρόνου (Chats)
Ο µαθητής µπορεί να πραγµατοποιήσει απευθείας επικοινωνία πραγµατικού χρόνου µε
συµµετέχοντες ενός µαθήµατος. Είναι δυνατή η ύπαρξη πολλαπλών chats µε
διαφορετικό θέµα σε κάθε µάθηµα.
Το chats επιτρέπει στους συµµετέχοντες να έχουν µια συγχρονισµένη συζήτηση σε
πραγµατικό χρόνο στο ∆ιαδίκτυο. Μπορούν να υπάρχουν πολλά Chats για ένα µάθηµα
που να αφορούν διάφορα θέµατα. Ο εκπαιδευτής µπορεί να συνοµιλήσει µε τους
µαθητές του και οι µαθητές µεταξύ τους µε την προϋπόθεση να βρίσκονται και αυτοί
στο διαδίκτυο και να έχουν ανοικτό το ίδιο chat.
 Scorm (Shareable Content Object Reference Model).
Το SCORM αποτελεί σύστηµα χρήσης µαθησιακού περιεχοµένου, το οποίο βρίσκεται
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στο διαδίκτυο ως αντικείµενο εκµάθησης στη βάση ενός κοινού τεχνικού πλαισίου για
e-learning. Το πακέτο SCORM είναι σύνολο περιεχοµένων στο δίκτυο που ακολουθεί το
σύστηµα αυτό. Τα πακέτα αυτά περιλαµβάνουν συνήθως ιστοσελίδες, γραφικά,
προγράµµατα Javascript, παρουσιάσεις και οτιδήποτε λειτουργεί σε έναν web browser.
Η δραστηριότητα SCORM επιτρέπει την εύκολη �φόρτωση� ενός πακέτου SCORM
ώστε να καταστεί τµήµα των µαθηµάτων.
 Wikis.
Συλλογική συγγραφή αρχείων σε µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού
χρησιµοποιώντας web browser.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ (BLOCKS)
 Αναζήτηση .
Στο block �Αναζήτηση� µε την χρήση λέξεων-κλειδιών µπορείτε να κάνετε αναζήτηση
στις οµάδες συζητήσεων. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το θέµα που θέλετε µε την
χρήση πολλών λέξεων κάθε φορά.
 ’τοµα
Στο block �’τοµα� µπορείτε να δείτε τη λίστα µε τους συµµετέχοντες σε αυτό το
µάθηµα, τις διάφορες οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί και να επεξεργαστείτε το προφίλ
σας. Μπορείτε επίσης να τους στείλετε ένα µήνυµα ή e-mail και να δείτε την
δραστηριότητα τους σε αυτό το µάθηµα.
 ∆ιαχείριση
Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µπλοκ για τον µαθητή, καθώς του επιτρέπει να
εκτελέσει κάποιες ιδιαίτερα χρήσιµες ενέργειες. Αυτές είναι η προβολή µιας λίστας
βαθµών που έχει πάρει ο µαθητής για το συγκεκριµένο µάθηµα, η αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης του µαθητή στο Moodle και η ακύρωση της εγγραφής του στο µάθηµα.
Στον εκπαιδευτή προσφέρονται διάφορες επιλογές για την γενική διαχείριση του
µαθήµατος, όπως επεξεργασία, ρυθµίσεις, administrators, users, αντίγραφο ασφαλείας,
επαναφορά, κλίµακες, βαθµοί, Αρχεία καταγραφής, Αρχεία, Βοήθεια και Οµάδα
συζητήσεων εκπαιδευτών.
 ∆ραστηριότητες.
Με τη βοήθεια του µπλοκ αυτού µπορείτε να διαχειριστείτε τις διάφορες
δραστηριότητες που αφορούν το µάθηµα σας. Κάθε νέα δραστηριότητα που
δηµιουργείτε, καταγράφεται αυτόµατα στο µενού των δραστηριοτήτων.
 Επικείµενα Γεγονότα
Στο block �Επικείµενα γεγονότα� εµφανίζονται τα πιο πρόσφατα γεγονότα µετά από
την τελευταία πρόσβαση σας στο δικτυακό τόπο. Είναι ουσιαστικά µια λίστα µε τα
γεγονότα που πρόκειται να συµβούν στο προσεχές µέλλον βοηθώντας έτσι τους
µαθητές να προγραµµατίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους..
 Ηµερολόγιο
Αποτελεί ένα απλό και συµπαγές µέσο παρακολούθησης του προγράµµατος
δραστηριοτήτων των µαθηµάτων, του συστήµατος του Moodle και των χρηστών. Όταν
ο χρήστης είναι συνδεδεµένος στον δικτυακό τόπο τότε έχει την δυνατότητα να
προσθέσει ένα νέο γεγονός.
 Μαθήµατα
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Στο block �Μαθήµατα� µπορείτε να µεταφερθείτε στο περιβάλλον κάποιου άλλου
µαθήµατος σας ή µπορείτε να µεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα όλων των µαθηµάτων
επιλέγοντας �Όλα τα µαθήµατα�. Στην κεντρική σελίδα µπορείτε να κάνετε προσθήκη
νέου µαθήµατος ή αναζήτηση κάποιου ήδη υπάρχοντος.
 Πρόσφατη δραστηριότητα
Το µπλοκ αυτό περιέχει συνδέσµους οι οποίοι επιτρέπουν στους µαθητές να
παρακολουθούν την πρόσφατη δραστηριότητα σε ένα µάθηµα.
 Προσωπικά µηνύµατα
Αποστολή και λήψη προσωπικών µηνυµάτων, όπως ακριβώς ισχύει και σε ένα
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αλλά η µεταφορά µηνυµάτων γίνεται µέσα από το Moodle.
Οι εκπαιδευτές µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους ή µε κάποιον µαθητή
αποστέλλοντας µηνύµατα στο άτοµο που τους ενδιαφέρει.
 Συνδεδεµένοι Χρήστες
Ο εκπαιδευτής µπορεί να δει ποιοι συµµετέχοντες βρίσκονταν τα τελευταία 15 λεπτά
µέσα στο µάθηµα.
 Τα µαθήµατα µου
Περιέχει συνδέσµους για τα άλλα µαθήµατα, στα οποία είναι γραµµένος ο µαθητής
 Τελευταία νέα
Ανακοινώσεις για τα πιο πρόσφατα µηνύµατα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα
συζητήσεων ειδήσεων. Μέσω αυτού του µπλοκ οι µαθητές µπορούν να ενηµερώνονται
για τα πρόσφατα µηνύµατα. Μπορούν ακόµα να κάνουν �προσθήκη νέου θέµατος�.
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