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Διραγχγή

Ο ξδηγϊπ ασςϊπ είμαι έμαπ πεοιεκςικϊπ ξδηγϊπ για ςη δημιξσογία διαδικςσακόμ
μαθημάςχμ με ςη υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ μαθημάςχμ (Course
Management System – CMS) Moodle. Ο ξδηγϊπ πεοιγοάτει ςιπ βαρικέπ λειςξσογίεπ
πξσ είμαι διαθέριμεπ ρςημ Πλαςτϊομα Aρϋγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ ςξσ
Παμελλήμιξσ υξλικξϋ Δικςϋξσ (ΠΔ).
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Τπηοερία αρϋγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ

Moodle και Τπηοερία Αρύγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ Παμελλήμιξσ υξλικξύ
Δικςύξσ (ΠΔ);

2.1 Σι είμαι ςξ Moodle;
Σξ Moodle είμαι πακέςξ λξγιρμικξϋ για ςη διεναγχγή ηλεκςοξμικόμ μαθημάςχμ
μέρχ διαδικςϋξσ και ποξρτέοει ξλξκληοχμέμεπ σπηοερίεπ Αρϋγυοξμηπ
Σηλεκπαίδεσρηπ. Δημιξσογήθηκε ςξ 1999 απϊ ςξμ Ασρςοαλϊ Martin Dougiamas χπ
ςμήμα ςξσ PhD ςξσ. Σξ ϊμξμα Moodle είμαι ςξ ακοόμσμξ ςξσ Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (Αοθοχςϊ Αμςικειμεμξρςοατέπ Δσμαμικϊ
Μαθηριακϊ Πεοιβάλλξμ). Σξ Moodle παοέυεςαι δχοεάμ χπ λξγιρμικϊ Open Source
(κάςχ απϊ ςημ GNU Public License) και μπξοεί μα «ςοένει» ρε ξπξιξδήπξςε ρϋρςημα
πξσ σπξρςηοίζει PHP, εμό έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ρσμδσάζεςαι με πξλλξϋπ ςϋπξσπ
βάρεχμ δεδξμέμχμ (ιδιαίςεοα MySQL).
Όπχπ κάθε πλαςτϊομα εκμάθηρηπ, έςρι και η πλαςτϊομα Moodle δίμει ποϊρβαρη
ρε έμαμ ποξρχπικϊ δικςσακϊ υόοξ ϊπξσ ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα απξθηκεϋρξσμ ςα
μαθήμαςα και ςα επιςεϋγμαςά ςξσπ και κάθε εκπαιδεσςήπ έυει ποϊρβαρη ρε
διδακςικϊ σλικϊ και ρε εογαλεία πξσ σπξρςηοίζξσμ ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ και ςημ
αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ.
Η διατξοά δηλαδή εμϊπ σρςήμαςξπ Διαυείοηρηπ Μάθηρηπ (LMS - Learning
Managemet System) ϊπχπ ςξ Moodle, απϊ μία απλή ιρςξρελίδα είμαι ϊςι ξ υοήρςηπ/
μαθηςήπ έυει ςη δσμαςϊςηςα εκςϊπ απϊ ςξ μα μελεςήρει μϊμξπ ςξσ κάπξιξ σλικϊ, μα
κάμει και διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ αλληλεπιδοόμςαπ με ςξ ίδιξ ςξ ϋρςημα, αλλά
και με ςξσπ σπϊλξιπξσπ ρσμμεςέυξμςεπ (εκπαιδεσςέπ και μαθηςέπ).
Η πλαςτϊομα Moodle σπξρςηοίζει ςημ «εναςξμικεσμέμη μάθηρη», επιςοέπξμςαπ
ρςξσπ εκπαιδεσςέπ μα ποξραομϊρξσμ ςξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ βάρει ςχμ
μεμξμχμέμχμ αμαγκόμ ςχμ μαθηςόμ ςξσπ. Κϋοια υαοακςηοιρςικά είμαι η
επικξιμχμία και η ρσμεογαρία και ξ εμςξπιρμϊπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ Μαθηςή
ρςημ πλαςτϊομα.
ςημ Δλλάδα ςξ Moodle υοηριμξπξιείςαι για ςημ Τπηοερία Αρϋγυοξμηπ
Σηλεκπαίδεσρηπ ςξσ Παμελλήμιξσ υξλικξϋ Δικςϋξσ, ςξσ Παμεπιρςημίξσ
Μακεδξμίαπ, ςξσ Σ.Δ.Ι. Καβάλαπ, καθόπ και πξλλόμ άλλχμ εκπαιδεσςικόμ
ιδοσμάςχμ, αλλά και ιδιχςικόμ εκπαιδεσςικόμ τξοέχμ.

2.2 Σι είμαι η σπηοερία Aρύγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ ςξσ Παμελλήμιξσ
υξλικξύ Δικςύξσ (ΠΔ)

Σξ e-learning.sch.gr είμαι η πλαςτϊομα Aρϋγυοξμηπ Tηλεκπαίδεσρηπ ςξσ
Παμελλήμιξσ υξλικξϋ Δικςϋξσ πξσ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςξ Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ
και έυει σλξπξιηθεί με ςη υοήρη ςξσ λξγιρμικξϋ Moodle.
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Η Πλαςτϊομα Αρϋγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ ςξσ ΠΔ βοίρκεςαι ρςξ ρϋμδερμξ:
http://e-learning.sch.gr
ή ρςξ ρϋμδερμξ
http://www.sch.gr/e-learning
ςϊυξπ ςηπ σπηοερίαπ Αρϋγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ ςξσ ΠΔ είμαι μα σπξρςηοίνει ςη
διδαρκαλία και ςη μάθηρη μέρχ ςχμ Σευμξλξγιόμ ςηπ Πληοξτξοίαπ και
Δπικξιμχμίαπ (ΣΠΔ) με ςημ εμρχμάςχρη ςηπ υοήρηπ ςηπ πλαςτϊομαπ ρςα ρυξλεία.
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Δίρξδξπ ρςημ Πλαςτόομα Αρύγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ ΠΔ

Για μα ειρέλθεςε ρςξ πεοιβάλλξμ ςηπ πλαςτϊομαπ Αρϋγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ
πληκςοξλξγείςε ρςξμ πεοιηγηςή ραπ ςη διεϋθσμρη:
http://e-learning.sch.gr.
Κάθε υοήρςηπ πξσ μπαίμει ρςημ πλαςτϊομα, υαοακςηοίζεςαι χπ Δπιρκέπςηπ και ραμ
Δπιρκέπςηπ μπξοεί μα πεοιηγηθεί ρςξ ρϋρςημα, ίρχπ και μα δει κάπξια μαθήμαςα.
ε καμία πεοίπςχρη, ϊμχπ, έμαπ Δπιρκέπςηπ δεμ μπξοεί μα έυει πλήοη ποϊρβαρη
ρςξ σλικϊ εμϊπ μαθήμαςξπ και καμξμική ρσμμεςξυή. Γι' ασςϊ είμαι απαοαίςηςη η
ρϋμδερή ςξσ ρςημ πλαςτϊομα.
Για μα μπξοέρει κάπξιξπ μα παοακξλξσθήρει έμα μάθημα μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ θα
ποέπει μα έυει λξγαοιαρμϊ ρςξ Παμελλήμιξ υξλικϊ Δίκςσξ. Οι υοήρςεπ δηλαδή
μπξοξϋμ μα ειρέλθξσμ ρςημ Πλαςτϊομα υοηριμξπξιόμςαπ ςξ ϊμξμα υοήρςη
(username) και ςξμ κχδικϊ ποϊρβαρηπ (password) πξσ διαθέςξσμ ρςξ ΠΔ.
Δίρξδξπ: Μεςά ςημ είρξδϊ ραπ ρςημ κεμςοική ρελίδα ςηπ πλαςτϊομαπ, θα ποέπει μα
υοηριμξπξιήρεςε ςα ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία για μα ειρέλθεςε ρςξ πεοιβάλλξμ ςχμ
μαθημάςχμ. Ασςϊ γίμεςαι ρσμήθχπ απϊ ασςϊ ςξ πλαίριξ. Διατξοεςικά, επιλέγεςε ςξ
μάθημα πξσ ραπ εμδιατέοει και ρσμπληοόμεςε ςϊςε ςα ρςξιυεία ραπ, ρςξ εκεί
πλαίριξ.

Δικόμα 1 Δίρξδξπ ρςημ πλαςτόομα από ςξ πλαίριξ (block)

Δικόμα 2 Δίρξδξπ ρςημ πλαςτόομα
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Ένξδξπ: Ατξϋ ξλξκληοόρεςε ςη μελέςη ραπ και ςιπ διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ποιμ
κλείρεςε ςημ πλαςτϊομα, θα ποέπει μα επιλένεςε ένξδξπ απϊ ςξ πλαίριξ πξσ
βοίρκεςαι ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ ξθϊμηπ ή πάμχ δενιά.
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Φοήρςεπ ςηπ Πλαςτόομαπ Moodle

Οι υοήρςεπ ςηπ Πλαςτϊομαπ Moodle υχοίζξμςαι ρε δϋξ καςηγξοίεπ, ρςξσπ
πξσδαρςέπ και ρςξσπ Δκπαιδεσςέπ.
πξσδαρςέπ θεχοξϋμςαι ϊλξι ξι υοήρςεπ ςηπ Πλαςτϊομαπ, πξσ θα εγγοατξϋμ για
μα παοακξλξσθήρξσμ κάπξιξ μάθημα.
Δκπαιδεσςέπ είμαι ξι υοήρςεπ εκείμξι, ξι ξπξίξι, ατξϋ έοθξσμ ρε ρσμεμμϊηρη με ςξ
Διαυειοιρςή ςξσ Moodle, λαμβάμξσμ επιπλέξμ δσμαςϊςηςεπ ποϊρβαρηπ, όρςε μα
μπξοξϋμ μα δημιξσογήρξσμ κάπξιξ μάθημα.
Δπιπλέξμ, σπάουει και ξ Διαυειοιρςήπ ςηπ Πλαςτϊομαπ,ξ ξπξίξπ είμαι ασςϊπ πξσ
ελέγυει ςξ ρϋμξλξ ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ Moodle. Η ηλεκςοξμική διεϋθσμρη ςξσ
Διαυειοιρςή ςηπ πλαςτϊομαπ Αρϋγυοξμηπ Σηλεκπαίδεσρηπ ςξσ ΠΔ είμαι elearning@sch.gr

4.1 πξσδαρςήπ
Κάθε υοήρςηπ πξσ ρσμδέεςαι ρςημ πλαςτϊομα, υαοακςηοίζεςαι χπ ρπξσδαρςήπ και
ραμ ρπξσδαρςήπ μπξοεί μα πεοιηγηθεί ρςξ ρϋρςημα και μα ρσμμεςέυει ρε κάπξια
μαθήμαςα. πξσδαρςέπ θεχοξϋμςαι ξι υοήρςεπ ςηπ Πλαςτϊομαπ πξσ είμαι
εγγεγοαμμέμξι ρε έμα μάθημα. Η απϊταρη εάμ θα εγγοάφει ξ ίδιξπ ξ εκπαιδεσςήπ
ςξσπ ρπξσδαρςέπ ρςξ μάθημά ςξσ ή αμ θα γοατςξϋμ μϊμξι ςξσπ αμήκει ρςη
δικαιξδξρία ςξσ εκπαιδεσςή ςξσ μαθήμαςξπ. Δπίρηπ, ξ εκπαιδεσςήπ μπξοεί μα
επιβάλει ςη υοήρη κχδικξϋ (κλειδιξϋ) ρςημ εγγοατή ςχμ ρπξσδαρςόμ,
πεοιξοίζξμςαπ με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ ςημ ποϊρβαρη ρςξ επίπεδξ ςηπ ρυξλικήπ ςάνηπ ή
μιαπ ξμάδαπ μαθηςόμ. Έμαπ ρπξσδαρςήπ, για μα μπξοέρει μα γοατςεί ρςξ μάθημα,
θα ποέπει μα γμχοίζει ςξ κλειδί πξσ ϊοιρε ξ εκπαιδεσςήπ. Οι υοήρςεπ πξσ έυξσμ
οϊλξ ρπξσδαρςή έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ποξρπελάρξσμ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ςξσ
μαθήμαςξπ ρςξ ξπξίξ είμαι εγγεγοαμμέμξι και μα ρσμμεςάρυξσμ ρςιπ εκπαιδεσςικέπ
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ σπάουξσμ ρςξ μάθημα. Για μα απξκςήρει κάπξιξπ υοήρςηπ
οϊλξ εκπαιδεσςή και μα δημιξσογήρει μάθημα, θα ποέπει μα απεσθσμθεί ρςξμ
διαυειοιρςή ςηπ πλαςτϊομαπ.

4.2 Δκπαιδεσςήπ
Δκπαιδεσςέπ είμαι ξι υοήρςεπ, ξι ξπξίξι είμαι σπεϋθσμξι για ςη δημιξσογία
ηλεκςοξμικόμ μαθημάςχμ και ςημ ποξρθήκη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (κείμεμα,
εικϊμεπ, παοξσριάρειπ, βίμςεξ, εογαρίεπ, αρκήρειπ ασςξανιξλϊγηρηπ) και
δοαρςηοιξςήςχμ μέρα ρε ασςά. Ο υοήρςηπ πξσ ειρέουεςαι ρςημ σπηοερία
αρϋγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ μπξοεί μα απξκςήρει ςημ ιδιϊςηςα και ςα δικαιόμαςα
ςξσ εκπαιδεσςή, έπειςα απϊ αίςηρη ποξπ ςξμ διαυειοιρςή ςηπ Πλαςτϊομαπ, ςημ
ξπξία απξρςέλλει μέρχ ποϊςσπηπ ηλεκςοξμικήπ τϊομαπ, η ξπξία βοίρκεςαι ρςξ
Πληοξτξοιακϊ
ϋρςημα
(Π)
Helpdesk
(http://helpdesk.sch.gr/login_frame.php?category_id=5083). Για μα ρσμδεθείςε ρςξ
Helpdesk υοηριμξπξιείρςε ςξ ϊμξμα υοήρςη και ςξμ κχδικϊ ποϊρβαρηπ πξσ
διαθέςεςε ρςξ ΠΔ. Οι εκπαιδεσςέπ, εκςϊπ απϊ ςη δημιξσογία και διαυείοιρη
μαθημάςχμ, μπξοξϋμ μα επικξιμχμξϋμ με ςξσπ ρπξσδαρςέπ ςχμ μαθημάςχμ ςξσπ,
καθόπ και μα δημιξσογξϋμ ξμάδεπ εογαρίαπ μεςανϋ ςχμ ρπξσδαρςόμ.
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Οδηγίεπ πλξήγηρηπ ρςημ πλαςτόομα και ρςξ μάθημα

Η κϋοια ξθϊμη ςξσ MoodleError! Reference source not found. απξςελείςαι απϊ
ςοειπ πεοιξυέπ, ςξ δενί, ςξ αοιρςεοϊ και ςξ κεμςοικϊ ςμήμα ςξ ξπξίξ μάλιρςα
καλϋπςει και ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ ξθϊμηπ. Σξ δενί και ςξ αοιρςεοϊ ςμήμα
καλϋπςξσμ διάτξοα blocks (μπλξκ), ςχμ ξπξίχμ η ρειοά μπξοεί μα μεςαβάλλεςαι
και είμαι ετικςϊ μα ποξρςεθξϋμ μέα blocks αμάλξγα με ςιπ εκάρςξςε αμάγκεπ. Σα
blocks καλϋπςξσμ διάτξοεπ λειςξσογίεπ ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ ςξσ Moodle και είςε
βξηθξϋμ ρςημ καλϋςεοη διαυείοιρή ςξσ είςε απλά ποξρτέοξσμ υοήριμεπ
πληοξτξοίεπ ρςξμ υοήρςη. ςξ κεμςοικϊ ςμήμα παοξσριάζεςαι η λίρςα με ςιπ
Eμϊςηςεπ ςχμ μαθημάςχμ. Κάθε Δμϊςηςα πεοιλαμβάμει έμα ρϋμξλξ μαθημάςχμ με
θεμαςξλξγία ρυεςική με ςξμ ςίςλξ ςηπ Δμϊςηςαπ.
Πάμχ δενιά ρςημ αουική ξθϊμη ςξσ Moodle σπάουει έμα drop down μεμξϋ με
επιλξγέπ γλχρρόμ πξσ δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξ υοήρςη μα επιλένει ςη γλόρρα πξσ
επιθσμεί μα είμαι ξ δικςσακϊπ ςϊπξπ ςξσ MoodleError! Reference source not
found..

Δικόμα 3 Αουική ελίδα

14

Ποακςική Δκπαίδεσρη
Δκπαιδεσςικόμ Πληοξτξοικήπ

Τπηοερία αρϋγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ

Κάμξμςαπ κλικ ρςημ Δμϊςηςα μαθημάςχμ πξσ ραπ εμδιατέοει μπξοείςε μα δείςε ςα
μαθήμαςα πξσ αμήκξσμ ρςη ρσγκεκοιμέμη Δμϊςηςα.

Δικόμα 4 Σα μαθήμαςα ρε μια Δμόςηςα Μαθημάςχμ

Σξ κάθε μάθημα βοίρκεςαι ρε έμα πλαίριξ και ςξ πλαίριξ ασςϊ πεοιέυει ςξμ ςίςλξ
ςξσ μαθήμαςξπ, ςη ρϋμξφή ςξσ, ςξσπ εκπαιδεσςέπ και ξοιρμέμα ρϋμβξλα.
Δπιλέγξμςαπ έμα απϊ ςα μαθήμαςα μεςατέοερςε ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ μαθήμαςξπ
ασςξϋ, εάμ, βέβαια, έυεςε ςξ δικαίχμα, δηλαδή αμ είρςε εγγεγοαμμέμξι ρςξ μάθημα
ή ςξ μάθημα επιςοέπει ςημ ποϊρβαρη ρε επιρκέπςεπ. Σα ρϋμβξλα πξσ βοίρκξμςαι
κάςχ απϊ κάθε ςίςλξ μαθήμαςξπ δείυμξσμ κάπξια υαοακςηοιρςικά ςχμ μαθημάςχμ.
Η ϋπαονη ςξσ εικξμιδίξσ ςξσ ποξρόπξσ (
) ταμεοόμει ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ
μάθημα επιςοέπει ςημ είρξδξ και ρε επιρκέπςεπ. Η ϋπαονη ςξσ εικξμιδίξσ ςξσ
κλειδιξϋ (
) ρημαίμει ϊςι για ςημ εγγοατή ςχμ ρπξσδαρςόμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ
μάθημα απαιςείςαι κλειδί εγγοατήπ. Σξ κλειδί ασςϊ γμχρςξπξιείςαι ρςξσπ
ρπξσδαρςέπ πξσ θέλξσμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ μάθημα για μα μπξοξϋμ μα ςξ
υοηριμξπξιήρξσμ καςά ςημ εγγοατή ςξσπ. Σξ κλειδί ςξ ξοίζει ξ εκπαιδεσςήπ πξσ
δημιξϋογηρε ςξ μάθημα καςά ςη δημιξσογία ςξσ μαθήμαςξπ. Η γμχρςξπξίηρη
μπξοεί μα γίμει είςε ποξτξοικά είςε γοαπςά (για παοάδειγμα με ςη υοήρη
ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ). Σέλξπ, σπάουει πεοίπςχρη δίπλα ρςα εικξμίδια

,

μα ρσμαμςήρεςε και ςξ εικξμίδιξ . Παςόμςαπ πάμχ ρε ασςϊ ςξ ςελεσςαίξ θα
βοείςε μια ρϋμςξμη πεοιγοατή για ςξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα.

5.1 Blocks αουικήπ ξθόμηπ
Απ δξϋμε ςόοα αμαλσςικϊςεοα ςα blocks πξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ αουική ξθϊμη.
Σξ block «Κϋοιξ Μεμξϋ» Error! Reference source not found. Error! Reference
source not found.πεοιέυει ειραγχγικϊ σλικϊ ρυεςικά με ςημ Πλαςτϊομα Moodle και
ποξςειμϊμεμα links για άλλα υοήριμα και ρυεςικά websites. Πιξ ρσγκεκοιμέμα,
σπάουξσμ ξμάδεπ ρσζηςήρεχμ γεμικά για ςξ Moodle («Νέα ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ»),
links για websites ρυεςικά με ςημ ςηλεκπαίδεσρη («Ποξςειμϊμεμξι ρϋμδερμξι»),
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πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ Moodle («Ιρςξοικϊ ςξσ Moodle»), έμμξιεπ ρυεςικέπ με
ςξσπ Η/Τ, ςημ Σηλεκπαίδεσρη και ςημ Πλαςτϊομα, ξογαμχμέμεπ ρε έμα λενικϊ
(«Glossary»), κ.α. Οι πληοξτξοίεπ πξσ είμαι διαθέριμεπ ρςξσπ ρπξσδαρςέπ μέρχ
ασςξϋ ςξσ block μπξοξϋμ μα εμπλξσςιρςξϋμ, μα ςοξπξπξιηθξϋμ ή μα
αμςικαςαρςαθξϋμ μϊμξ απϊ ςξ διαυειοιρςή ςηπ Πλαςτϊομαπ.

Δικόμα 5 Block «Κύοιξ Μεμξύ»

Σξ block «Ημεοξλϊγιξ» είμαι υοήριμξ εογαλείξ, ρςιπ ημεοξμημίεπ ςξσ ξπξίξσ
μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ γεγξμϊςα/δοαρςηοιϊςηςεπ διατξοεςικξϋ ςϋπξσ. Οι δσμαςξί
ςϋπξι γεγξμϊςχμ είμαι: ρσρςήμαςξπ, μαθήμαςξπ, ποξρχπικϊ, ξμαδικϊ γεγξμϊπ.
Κάθε μήμσμα ρςξ ημεοξλϊγιξ δηλόμεςαι με διατξοεςικϊ υοόμα, αμάλξγα με ςξμ
ςϋπξ ςξσ γεγξμϊςξπ (ρσρςήμαςξπ, μαθήμαςξπ, ποξρχπικϊ, ξμαδικϊ γεγξμϊπ) ρςξ
ξπξίξ αμήκει. Σα γεγξμϊςα ρσρςήμαςξπ είμαι ξοαςά απϊ ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ
ρσρςήμαςξπ και μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ μϊμξ απϊ ςξ διαυειοιρςή ςηπ Πλαςτϊομαπ.
Σα γεγξμϊςα μαθήμαςξπ είμαι ξοαςά ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςξσ μαθήμαςξπ και
μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ απϊ ςξ διαυειοιρςή ςηπ Πλαςτϊομαπ και ςξσπ εκπαιδεσςέπ.
Σα ξμαδικά γεγξμϊςα είμαι ξοαςά μϊμξ απϊ ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ για ςημ ξπξία
ποξξοίζξμςαι και ποξρςίθεμςαι και ασςά απϊ ςξ διαυειοιρςή ςηπ Πλαςτϊομαπ και
ςξσπ εκπαιδεσςέπ. Σέλξπ, κάθε υοήρςηπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ποξρθέρει έμα
ποξρχπικϊ γεγξμϊπ, ςξ ξπξίξ είμαι ποξρβάριμξ μϊμξ απϊ ςξμ ίδιξ.

Δικόμα 6 Block «Ημεοξλόγιξ»

Ασςϊ ςξ block μπξοεί μα ποξρςεθεί και ρςημ αουική ρελίδα ςξσ Moodle, αλλά και ρε
κάθε μάθημα πξσ δημιξσογείςαι ρςημ Πλαςτϊομα.
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ςξ block «Δμϊςηςεπ Μαθημάςχμ» σπάουξσμ ρϋμδερμξι ποξπ ϊλεπ ςιπ Δμϊςηςεπ
μαθημάςχμ. Δίμεςαι επιπλέξμ η δσμαςϊςηςα εμτάμιρηπ ή αμαζήςηρηπ ςχμ
μαθημάςχμ πξσ σπάουξσμ ρςξ Moodle.

Δικόμα 7 Block «Δμόςηςεπ μαθημάςχμ»

5.2 Μξοτέπ Μαθημάςχμ
Σοειπ είμαι ξι κϋοιεπ μξοτέπ πξσ μπξοείςε μα δόρεςε ρςξ μάθημά ραπ: η
Δβδξμαδιαία, η Θεμαςική και η Κξιμχμική μξοτή.
ςημ Δβδξμαδιαία μξοτή ςξ μάθημα είμαι ξογαμχμέμξ αμά εβδξμάδα, με
ημεοξμημία έμαονηπ και λήνηπ. Κάθε εβδξμάδα απξςελείςαι απϊ Δοαρςηοιϊςηςεπ.
Μεοικέπ Δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμ μα επεκςείμξμςαι ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία
εβδξμάδεπ.
ςη Θεμαςική μξοτή κάθε εβδξμάδα ξμξμάζεςαι θέμα. Έμα θέμα δεμ έυει καμέμα
υοξμικϊ πεοιξοιρμϊ. Δε υοειάζεςαι μα ξοιρςξϋμ κάπξιεπ ημεοξμημίεπ.
Η κξιμχμική μξοτή είμαι μια κξιμχμική ξμάδα ρσζηςήρεχμ - εμιαία ξμάδα - η ξπξία
εμταμίζεςαι ρςημ κϋοια ρελίδα. Δεμ είμαι καμ απαοαίςηςξ μα πεοιέυει μαθήμαςα.
Για μα ειράγεςε έμα πακέςξ Scorm ρςξ Moodle μπξοείςε είςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςη
μξοτή μαθήμαςξπ Scorm είςε μα ειράγεςε ρε έμα μάθημα μια Δοαρςηοιϊςηςα ςϋπξσ
Scorm. Αμ θέλεςε μα ειράγεςε ρςξ Moodle έμα μεγάλξ πακέςξ Scorm υοηριμξπξιήρςε
ςη μξοτή μαθήμαςξπ Scorm. ε ασςή ςημ πεοίπςχρη ξι ρπξσδαρςέπ θα μπξοξϋμ μα
αλληλεπιδοξϋμ μϊμξ με ςξ αμςικείμεμξ Scorm και ϊυι με ςα σπϊλξιπα εογαλεία ςξσ
Moodle.
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Δημιξσογία μέξσ μαθήμαςξπ

Έμα μάθημα μπξοεί μα δημιξσογηθεί είςε απϊ ςξ διαυειοιρςή είςε απϊ ςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ ςξσ Παμελλήμιξσ υξλικξϋ Δικςϋξσ ετϊρξμ ξ διαυειοιρςήπ έυει
απξδόρει ρε ασςξϋπ δικαιόμαςα εκπαιδεσςή.
Ο εκπαιδεσςήπ ατξϋ ειρέλθει ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ, ρςημ αουική ρελίδα θα βοει ςξ
block «Σα μαθήμαςά μξσ» με ςημ επιλξγή «Όλα ςα μαθήμαςα» Error! Reference
source not found.. Η επιλξγή ασςή εμταμίζει μια λίρςα με ϊλα ςα μαθήμαςα, καθόπ
και ςξ πεδίξ πξσ επιςοέπει ςημ αμαζήςηρη μαθημάςχμ. Δδό σπάουει και ςξ κξσμπί
«Ποξρθήκη μέξσ μαθήμαςξπ», ςξ ξπξίξ ραπ επιςοέπει μα δημιξσογήρξσμε έμα μέξ
μάθημα Error! Reference source not found..

Δικόμα 8 Βlock «Δμόςηςεπ Μαθημάςχμ»
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Δικόμα 9 Αμαζήςηρη μαθημάςχμ και ποξρθήκη μέξσ μαθήμαςξπ

ςξ πεδίξ «Αμαζήςηρη μαθημάςχμ» μπξοείςε μα φάνεςε για ςξ μάθημα πξσ θέλεςε
ειράγξμςαπ κάπξιεπ λένειπ κλειδιά.
Δπιλέγξμςαπ «Ποξρθήκη μέξσ μαθήμαςξπ», εμταμίζεςαι μια τϊομα ρςημ ξπξία θα
ποέπει μα ρσμπληοχθξϋμ ςα απαοαίςηςα ρςξιυείαError! Reference source not
found.Error! Reference source not found.. Αμ δσρκξλεσςείςε μα ρσμπληοόρεςε ςα
διάτξοα πεδία και θέλεςε βξήθεια, επιλένςε ςξ εικξμίδιξ ςξσ εοχςημαςικξϋ
δίπλα απϊ κάθε πεδίξ. Δμταμίζεςαι έμα μέξ παοάθσοξ ρςξ ξπξίξ δίμεςαι μια
ρϋμςξμη πεοιγοατή / βξήθειαError! Reference source not found.Error!
Reference source not found.. Για μα εμταμίρεςε ςα πεοιευϊμεμα ςχμ αουείχμ
βξήθειαπ επιλένςε «Σανιμϊμηρη ϊλχμ ςχμ αουείχμ βξήθειαπ».

Δικόμα 20 Υόομα επενεογαρίαπ ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ μαθήμαςξπ – μέοξπ α’

Δμόςηςα: Δπιλένςε μια εμϊςηςα πξσ είμαι καςάλληλη για ςξ μάθημα πξσ θέλεςε μα
ποξρθέρεςε. Ασςή η επιλξγή ραπ θα επηοεάρει ςξ πξϋ θα εμταμίζξμςαι ςα
μαθήμαςά ραπ ρςη λίρςα μαθημάςχμ.
Πλήοεπ Όμξμα: Δπιλένςε ςξ ϊμξμα πξσ θέλεςε μα έυει ςξ μάθημα ραπ.
ύμςξμξ Όμξμα: Δπιλένςε έμα ρϋμςξμξ ϊμξμα κάςι ραμ κχδικϊ μαθήμαςξπ (για
παοάδειγμα για ςξ μάθημα Βάρειπ δεδξμέμχμ ςξσ ποόςξσ εναμήμξσ επιλένςε ΒΔ01).
Κχδικόπ μαθήμαςξπ: Ο αοιθμϊπ ασςϊπ υοηριμξπξιείςαι για μα ρσμδέει ςξ μάθημα με
ενχςεοικά ρσρςήμαςα. Δεμ εμταμίζεςαι μέρα ρςξ Moodle. Φοηριμξπξιείρςε ςξμ
επίρημξ κχδικϊ πξσ μπξοεί μα έυεςε για ασςϊ ςξ μάθημα απϊ ςξ εκπαιδεσςικϊ ραπ
ίδοσμα.
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Πεοιγοατή: Γοάφςε μια πεοιεκςική και εμδιατέοξσρα παοάγοατξ (ρϋμξφη /
πεοίληφη) η ξπξία μα ενηγεί πεοί ςίμξπ ποϊκειςαι ρε ασςϊ ςξ μάθημα (μπξοείςε μα
υοηριμξπξιήρεςε μξοτξπξιήρειπ ςξσ word).

Δικόμα 31 Υόομα επενεογαρίαπ ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ μαθήμαςξπ – μέοξπ β’

Μξοτή: Σοειπ είμαι ξι κϋοιεπ μξοτέπ πξσ μπξοείςε μα δόρεςε ρςξ μάθημά ραπ
ϊπχπ έυει αματεοθεί και παοαπάμχ: η Δβδξμαδιαία, η Θεμαςική και η Κξιμχμική
μξοτή.
Αοιθμόπ εβδξμάδχμ / θεμάςχμ: Η οϋθμιρη ασςή υοηριμξπξιείςαι μϊμξ απϊ ςημ
Δβδξμαδιαία και ςη Θεμαςική μξοτή μαθημάςχμ. ςημ ποόςη, καθξοίζει ςξμ αοιθμϊ
ςχμ εβδξμάδχμ πξσ θα ςοέυει ςξ μάθημα, αουίζξμςαπ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ
ςχμ μαθημάςχμ. ςη δεϋςεοη, καθξοίζει ςξμ αοιθμϊ ςχμ θεμάςχμ ρςξ μάθημα. Και
ςα δσξ ασςά ξοίζξσμ ςξμ αοιθμϊ "κξσςιόμ/ πλαιρίχμ" πξσ εμταμίζξμςαι ρςξ κέμςοξ
ςηπ ρελίδαπ μαθημάςχμ.
Ημεοξμημία Έμαονηπ: Δπιλένςε ςημ Ημεοξμημία έμαονηπ ςξσ μαθήμαςξπ. Δάμ
υοηριμξπξιείςε ςημ Δβδξμαδιαία μξοτή μαθημάςχμ, θα επιδοάρει ρςημ εμτάμιρη
ςχμ εβδξμάδχμ. Ασςή η οϋθμιρη δε θα επηοεάρει ςα μαθήμαςα πξσ υοηριμξπξιξϋμ
ςημ κξιμχμική ή θεμαςική μξοτή. Ωρςϊρξ, η ποξβξλή ςχμ αουείχμ καςαγοατήπ θα
επηοεαρςεί, καθόπ θα υοηριμξπξιηθεί ασςή η ημεοξμημία χπ η μικοϊςεοη δσμαςή
πξσ μπξοεί μα ποξβληθεί. Η ημεοξμημία έμαονηπ μπξοεί μα ξοιρςεί, αμενάοςηςα
απϊ ςξμ ςϋπξ ςχμ μαθημάςχμ πξσ υοηριμξπξιείςε.
Πεοιξυέπ πξσ έυεςε απξκούφει: Ασςή η επιλξγή ραπ επιςοέπει μα απξταρίρεςε με
πξιξμ ςοϊπξ ςα κοσμμέμα ςμήμαςα ρςξ μάθημά ραπ θα εμταμίζξμςαι ρςξσπ
ρπξσδαρςέπ. Δν ξοιρμξϋ, μια μικοή πεοιξυή επιδεικμϋεςαι (ρσμήθχπ με γκοίζα
γοάμμαςα) για μα δείνει πξσ βοίρκεςαι ςξ κοσμμέμξ εδάτιξ, αμ και δεμ μπξοξϋμ
ακϊμα μα δξσμ ποαγμαςικά ςιπ κοσμμέμεπ Δοαρςηοιϊςηςεπ και ςα κείμεμα. Ασςϊ
είμαι ιδιαίςεοα υοήριμξ ρςημ εβδξμαδιαία διαμϊοτχρη, έςρι όρςε ξι εβδξμάδεπ
υχοίπ μάθημα μα είμαι ρατείπ. Δίμει ςημ δσμαςϊςηςα ρςξσπ ρπξσδαρςέπ μα
ξογαμόρξσμ ςξμ υοϊμξ ςξσπ, γμχοίζξμςαπ ςιπ ημεοξμημίεπ πξσ θα σπάονει κάςι
καιμξϋογιξ για ςξ μάθημα. Δάμ ςξ επιθσμείςε, ςα κοσμμέμα ςμήμαςα ςξσ μαθήμαςξπ
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μπξοξϋμ μα μημ είμαι καθϊλξσ ξοαςά ρςξσπ ρπξσδαρςέπ, έςρι όρςε ασςξί μα μημ
γμχοίζξσμ ϊςι ςμήμαςα ςηπ ρειοάπ μαθημάςχμ είμαι κοσμμέμα.
Αμςικείμεμα μέχμ ποξπ ποξβξλή: Μια ειδική ξμάδα ρσζηςήρεχμ πξσ ξμξμάζεςαι
«Nέα» εμταμίζεςαι ρςημ εβδξμαδιαία και ςη θεμαςική μξοτή ςχμ μαθημάςχμ. Δίμαι
έμα καλϊ μέοξπ για αμάοςηρη ρημειόρεχμ, ποξκειμέμξσ μα μπξοξϋμ μα ςιπ δξσμ
ϊλξι ξι ρπξσδαρςέπ. Η οϋθμιρη «Αμςικείμεμα μέχμ ποξπ ποξβξλή» καθξοίζει πϊρα
ποϊρταςα δημξριεσμέμα θέμαςα ςηπ ξμάδαπ ρσζήςηρηπ «Νέα» θα εμταμίζξμςαι
ρςημ αουική ρελίδα ςξσ μαθήμαςξπ, ρςξ block «Σελεσςαία μέα». Δαμ επιλένεςε «0
μέα αμςικείμεμα» ςϊςε ςξ block «Σελεσςαία μέα» δεμ εμταμίζεςαι καθϊλξσ.
Ποξβξλή βαθμώμ: Πξλλέπ απϊ ςιπ Δοαρςηοιϊςηςεπ επιςοέπξσμ ςη βαθμξλϊγηρή
ςξσπ. Δν ξοιρμξϋ, ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ βαθμόμ ςξσ μαθήμαςξπ μπξοξϋμ μα
ταμξϋμ ρςη ρελίδα ςχμ βαθμόμ, πξσ είμαι διαθέριμη απϊ ςημ κσοίχπ ρελίδα ςξσ
μαθήμαςξπ. Αμ έμαπ εκπαιδεσςήπ δεμ εμδιατέοεςαι μα υοηριμξπξιεί βαθμξϋπ ρε έμα
μάθημα ή απλόπ θέλει μα κοϋβει ςξσπ βαθμξϋπ απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ, ςϊςε μπξοεί
μα απεμεογξπξιήρει ςημ εμτάμιρη ςχμ βαθμόμ ξοίζξμςαπ «Όυι» ρςημ επιλξγή
«Ποξβξλή βαθμόμ». Ασςϊ δεμ πεοιξοίζει ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ βαθμόμ, απλόπ δεμ
επιςοέπει μα είμαι ςα απξςελέρμαςα εμταμή απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ.
Ποξβξλή αματξοώμ δοαρςηοιόςηςαπ: Οι αματξοέπ δοαρςηοιϊςηςαπ είμαι
διαθέριμεπ για κάθε ρσμμεςέυξμςα και παοξσριάζξσμ ςημ δοαρςηοιϊςηςά ςξσ ρςξ
ςοέυξμ μάθημα. Δεμ δείυμξσμ μϊμξ ςημ ρσμειρτξοά ςξσ ρσμμεςέυξμςα ρςξ μάθημα,
αλλά πεοιέυξσμ και λεπςξμεοή ρςξιυεία ποϊρβαρηπ. Οι εκπαιδεσςέπ έυξσμ πάμςα
ποϊρβαρη ρε ασςέπ ςιπ αματξοέπ, υοηριμξπξιόμςαπ ςημ καοςέλα «Αματξοέπ
δοαρςηοιξςήςχμ» απϊ ςξ ποξτίλ ςξσ κάθε ρπξσδαρςή. Η ποϊρβαρη ςχμ
ρπξσδαρςόμ ρςιπ αματξοέπ ςξσπ ελέγυεςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςή μέρχ ςηπ
παοαμέςοξσ «Ποξβξλή αματξοόμ δοαρςηοιϊςηςαπ». Για μεοικά μαθήμαςα ασςέπ ξι
αματξοέπ μπξοεί μα είμαι έμα υοήριμξ εογαλείξ για έμαμ ρπξσδαρςή για μα
απεικξμίρξσμ ςη ρσμμεςξυή και ςημ εμτάμιρή ςξσ μέρα ρςξ δικςσακϊ πεοιβάλλξμ,
αλλά για μεοικά άλλα μαθήμαςα ασςϊ μπξοεί μα μημ είμαι απαοαίςηςξ.
Μέγιρςξ μέγεθξπ αουείξσ: Ασςή η οϋθμιρη καθξοίζει ςξ μεγαλϋςεοξ μέγεθξπ
αουείξσ πξσ μπξοξϋμ μα «αμεβάρξσμ» ξι ρπξσδαρςέπ ρε ασςϊ ςξ μάθημα, ςξ ξπξίξ
πεοιξοίζεςαι με ςη οϋθμιρη εϋοξσπ ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ πξσ διαμξοτόθηκε απϊ
ςξμ διαυειοιρςή. Δίμαι δσμαςϊ μα πεοιξοιρςεί πεοαιςέοχ ασςϊ ςξ μέγεθξπ μέρχ
οσθμίρεχμ ρε κάθε εμϊςηςα δοαρςηοιϊςηςαπ.
Δπιβξλή θέμαςξπ: Μπξοείςε αμ θέλεςε μα επιλένεςε έμα θέμα για ςξ μάθημά ραπ
νευχοιρςϊ απϊ ασςϊ πξσ υοηριμξπξιείςε ρςημ σπϊλξιπη Πλαςτϊομα ςξσ Moodle.
Δίμαι ασςό έμα meta μάθημα: Δάμ επιλένεςε «Ναι» ςϊςε ασςϊμαςα ξι ρσμμεςέυξμςεπ
ρε έμα «child» μάθημα θα γίμξσμ ρσμμεςέυξμςεπ και ρςξ δικϊ ραπ μάθημα. Οι
ρσμμεςέυξμςεπ θα διαςηοήρξσμ ςξσπ οϊλξσπ πξσ είυαμ ρςξ «child» μάθημα. Έμα
«meta» μάθημα μπξοεί μα έυει έμα ή πεοιρρϊςεοα «child» μαθήμαςα. Σα «child»
μαθήμαςα εμϊπ «meta» μαθήμαςξπ ξοίζξμςαι απϊ ςξ block Διαυείοιρηπ ςξσ «meta»
μαθήμαςξπ πξσ είμαι ρςη διάθερη ςξσ εκπαιδεσςή.
Αουική καςηγξοία υοηρςώμ: ασςή η επιλξγή καθξοίζει ςξμ οϊλξ ξ ξπξίξπ θα
απξδίδεςαι ρε κάθε υοήρςη μϊλιπ ασςϊπ εγγοατεί ρςξ μάθημά ραπ. ςιπ
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πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ θα υοειαρςεί μα ξοίρεςε ςημ επιλξγή ασςή ρςημ ςιμή
«Student», η ξπξία είμαι και η ποξεπιλεγμέμη ςιμή για ςημ Ηλεκςοξμική ςάνη, όρςε
ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ ρςξ μάθημά ραπ μα έυξσμ ςα δικαιόμαςα ρπξσδαρςή,
δηλαδή μα μπξοξϋμ μα βλέπξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςϊπ ραπ και μα
ρσμμεςέυξσμ ρςιπ διάτξοεπ Δοαρςηοιϊςηςεπ. Αμ επιλένεςε ςημ ςιμή «Guest», ςϊςε ξι
ρπξσδαρςέπ ραπ δε θα μπξοξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςιπ εκπαιδεσςικέπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ. Παοϊλα ασςά, αμάλξγα με ςιπ οσθμίρειπ πξσ θα κάμεςε παοακάςχ,
μπξοεί μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ποξρπελάρξσμ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ςξσ
ρσγκεκοιμέμξσ μαθήμαςξπ ή ϊυι. Δάμ επιλένεςε ςημ ςιμή «Teacher» ξι ρπξσδαρςέπ
ραπ θα είμαι σπεϋθσμξι για ςη δημιξσογία ηλεκςοξμικόμ μαθημάςχμ και ςημ
ποξρθήκη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (κείμεμα, εικϊμεπ, παοξσριάρειπ, βίμςεξ, εογαρίεπ,
αρκήρειπ ασςξανιξλϊγηρηπ) και δοαρςηοιξςήςχμ μέρα ρε ασςά. Αμ επιλένεςε ςξμ
οϊλξ «Non editing Teacher» ςϊςε ξι ρπξσδαρςέπ ραπ θα μπξοξϋμ μα διδάρκξσμ ρςξ
μάθημα και μα βαθμξλξγξϋμ, αλλά δε θα μπξοξϋμ μα αλλάνξσμ ςιπ αουικέπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ, ξι ξπξίεπ ποξρςίθεμςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςή ςξσ
μαθήμαςξπ.

Δικόμα 42 Υόομα επενεογαρίαπ ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ μαθήμαςξπ – μέοξπ γ’

Σοόπξπ εγγοατήπ: Ο ςοϊπξπ εγγοατήπ ςχμ υοηρςόμ ρςα μαθήμαςα για ςημ
Πλαςτϊομα ςξσ ΠΔ είμαι ποξκαθξοιρμέμξπ ρςημ ςιμή «Δρχςεοική εγγοατή». Ασςϊ
ρημαίμει ϊςι ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα γοάτξμςαι μϊμξι ςξσπ ρςα μαθήμαςα ςηπ
Πλαςτϊομαπ. Ασςϊ γίμεςαι απλά επιλέγξμςαπ ςξμ ςίςλξ ςξσ μαθήμαςξπ και ρςη
ρσμέυεια απαμςόμςαπ «Ναι» ρςημ εοόςηρη «Ποϊκειςαι μα εγγοατείςε ρςξ μάθημα.
Δίρςε βέβαιξπ ϊςι θέλεςε μα ξλξκληοόρεςε ςημ εγγοατή;». Μπξοείςε, χρςϊρξ, μα
απξςοέφεςε ςημ εγγοατή ξπξιξσδήπξςε υοηριμξπξιόμςαπ έμα κλειδί εγγοατήπ.
Μάθημα ελεύθεοξ για εγγοατή: Δπιλένςε εάμ ξι υοήρςεπ ςξσ Moodle μπξοξϋμ μα
εγγοατξϋμ ρε ασςϊ ςξ μάθημα απϊ μϊμξι ςξσπ ή ϊυι. Η ςοίςη επιλξγή «Φοξμική
διάοκεια» επιςοέπει ςημ εγγοατή μϊμξ για κάπξιξ ποξκαθξοιρμέμξ διάρςημα.
Μπξοείςε μα καθξοίρεςε ςξμ αοιθμϊ ςχμ ημεοόμ (απϊ μια έχπ 365) πξσ έμαπ
ρπξσδαρςήπ μπξοεί μα εγγοατεί ρε ασςϊ ςξ μάθημα. Η καςαγοατή ςχμ ημεοόμ
νεκιμάει απϊ ςημ ρςιγμή πξσ ξ ρπξσδαρςήπ εγγοάτεςαι ρςξ μάθημα. Ασςϊμαςα μεςά
ςξ πέοαπ ςξμ ημεοόμ ξ ρπξσδαρςήπ διαγοάτεςαι απϊ ςξ ρϋρςημα. Δάμ η επιλξγή
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ασςή ςεθεί ρςημ ςιμή «υχοίπ πεοιξοιρμϊ», ςϊςε ακϊμα και αμ ςξ μάθημα έυει λήνει ξ
ρπξσδαρςήπ δε διαγοάτεςαι παοά μϊμξ υειοχμακςικά.
Notify: Δπιλένςε εάμ θέλεςε μα σπάουει ειδξπξίηρη για ςη λήνη ςχμ εγγοατόμ ή
ϊυι.
Δμημέοχρη ςχμ τξιςηςώμ: Δπιλένςε εάμ θέλεςε μα ειδξπξιήθξσμ επίρηπ ξι
ρπξσδαρςέπ ή ϊυι.
Όοιξ: Δπιλένςε πϊρεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ λήνη ςχμ εγγοατόμ θέλεςε μα σπάονει η
ειδξπξίηρη.
Μξοτή ξμάδχμ: Δπιλένςε πξιξ είδξπ ξμάδαπ θέλεςε:
No groups (Καμία ξμάδα) - δεμ σπάουει καμία σπξξμάδα, ξ καθέμαπ είμαι μέοξπ μιαπ
μεγάληπ κξιμϊςηςαπ.
Separate groups (Φχοιρςέπ ξμάδεπ) - κάθε ξμάδα μπξοεί μϊμξ μα δει μέλη απϊ ςη
δική ςηπ ξμάδα, ξι σπϊλξιπεπ ξμάδεπ είμαι αϊοαςεπ.
Visible groups (Οοαςέπ ξμάδεπ) - κάθε ξμάδα εογάζεςαι μϊμξ για ςημ ξμάδα, αλλά
μπξοεί επίρηπ μα δει και άλλεπ ξμάδεπ.
Οι ξμάδεπ μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε δϋξ επίπεδα:
Σξ επίπεδξ Δμϊςηςεπ μαθημάςχμ (Course level) ϊπξσ ςξ είδξπ ξμάδαπ πξσ
καθξοίζεςαι είμαι ςξ είδξπ ποξεπιλξγήπ για ϊλεπ ςιπ Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ
καθξοίζξμςαι μέρα ρε εκείμη ςημ Δμϊςηςα μαθημάςχμ.
Σξ επίπεδξ Δοαρςηοιϊςηςαπ (Activity level) ϊπξσ κάθε Δοαρςηοιϊςηςα πξσ
σπξρςηοίζει ξμάδεπ μπξοεί μα καθξοίρει ςξμ ςοϊπξ ξμαδξπξίηρήπ ςηπ.
Δπιβξλή: Δάμ επιλένεςε «Ναι», ςϊςε η οϋθμιρη για ςη μξοτή ςχμ ξμάδχμ πξσ
ξοίραςε με ςημ ποξηγξϋμεμη παοάμεςοξ θα ιρυϋει ςϊρξ ρε επίπεδξ Δμϊςηςαπ
μαθημάςχμ ϊρξ και ρε επίπεδξ Δοαρςηοιϊςηςαπ. Έςρι ξι επιμέοξσπ οσθμίρειπ για
μια Δοαρςηοιϊςηςα εμςϊπ ςξσ μαθήμαςξπ θα αγμξξϋμςαι. Η υοηριμϊςηςα ςηπ
επιβξλήπ ταίμεςαι ϊςαμ θέλεςε μα ξογαμόρεςε μια ρειοά μαθημάςχμ για εμςελόπ
διατξοεςικέπ ξμάδεπ.
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Δικόμα 53 Υόομα επενεογαρίαπ ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ μαθήμαςξπ – μέοξπ δ’

Διαθεριμόςηςα: Η επιλξγή ασςή ραπ επιςοέπει μα «απξκοϋφεςε» εάμ θέλεςε ςξ
μάθημά ραπ ςελείχπ απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ. Δε θα εμταμιρςεί ρε καμία λίρςα
μαθημάςχμ, εκςϊπ απϊ ςη λίρςα ςχμ εκπαιδεσςόμ ςξσ μαθήμαςξπ και ςχμ
διαυειοιρςόμ. Ακϊμα κι αμ ξι ρπξσδαρςέπ ποξρπαθήρξσμ μα μπξσμ ρςη διεϋθσμρη
ςξσ μαθήμαςξπ απεσθείαπ, δε θα ςξσπ επιςοαπεί η είρξδξπ.
Κλειδί Δγγοατήπ: Σξ κλειδί εγγοατήπ μαθημάςχμ κοαςάει ςξσπ αμεπιθϋμηςξσπ
μακοιά απϊ ςα μαθήμαςά ραπ. Δάμ δεμ υοηριμξπξιήρεςε κλειδί, ςϊςε κάθε υοήρςηπ
ςηπ Πλαςτϊομαπ Moodle πξσ διαθέςει ϊμξμα υοήρςη ρε ασςή ςημ ςξπξθερία, θα
είμαι ικαμϊπ μα εγγοατεί ρςξ μάθημά ραπ απλά πηγαίμξμςαπ ρε ασςϊ. Δάμ
υοηριμξπξιήρεςε κλειδί εγγοατήπ, ξι ρπξσδαρςέπ πξσ θα ποξρπαθήρξσμ μα πάμε
ρε ασςϊ ςξ μάθημα ςημ ποόςη τξοά μϊμξ, θα ποέπει μα ρσμπληοόρξσμ ςξ κλειδί,
όρςε μα ςξσπ επιςοαπεί η ποϊρβαρη. Η γμχρςξπξίηρη ςξσ κχδικξϋ ασςξϋ ρε
ρσγκεκοιμέμξσπ ρπξσδαρςέπ γίμεςαι υοηριμξπξιόμςαπ άλλα μέρα, ϊπχπ ποξρχπικϊ
μήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ ή ποξτξοικά ρςημ αίθξσρα. Δάμ ξ κχδικϊπ
ασςϊπ «διαοοεϋρει» και έυεςε εγγοατέπ αμεπιθϋμηςχμ αμθοόπχμ, μπξοείςε μα
ςξσπ διαγοάφεςε και μα αλλάνεςε ςξμ κχδικϊ εγγοατήπ. Κάθε εγκεκοιμέμξπ
ρπξσδαρςήπ πξσ έυει ήδη εγγοατεί δε θα επηοεαρςεί, αλλά ςα αμεπιθϋμηςα άςξμα
δε θα μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη.
Ποόρβαρη επιρκέπςη: Έυεςε ςη δσμαςϊςηςα μα επιςοέφεςε ποϊρβαρη ρε
επιρκέπςεπ ρςα μαθήμαςα ραπ, δηλαδή ρε υοήρςεπ ξι ξπξίξι δεμ είμαι
εγγεγοαμμέμξι ρςξ μάθημά ραπ. Οι επιρκέπςεπ έυξσμ πάμςα ποϊρβαρη αμάγμχρηπ
μϊμξ - πξσ ρημαίμει ϊςι δεμ μπξοξϋμ μα ατήρξσμ καμία αμακξίμχρη ή μα
επηοεάρξσμ ςξ μάθημα για ςξσπ καμξμικξϋπ ρπξσδαρςέπ με καμέμα ςοϊπξ. Ασςϊ
μπξοεί μα είμαι υοήριμξ ϊςαμ θέλεςε μα ατήρεςε έμα ρσμάδελτξ μα δει ςη δξσλειά
ραπ, ή μα επιςοέφεςε ρε ρπξσδαρςέπ μα δξσμ έμα μάθημα ποιμ απξταρίρξσμ μα
εγγοατξϋμ. Να ρημειόρξσμε ϊςι έυεςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε δσξ ςϋπξσπ
ποϊρβαρηπ επιρκεπςόμ: με κλειδί εγγοατήπ ή υχοίπ. Δάμ επιλένεςε ποϊρβαρη ρε
επιρκέπςεπ πξσ έυξσμ κλειδί, ςϊςε ασςξί ποέπει μα παοέυξσμ ςξ καςάλληλξ κλειδί
εγγοατήπ κάθε τξοά πξσ θα επιθσμξϋμ μα μπξσμ ρςα μαθήμαςά ραπ (αμςίθεςα με
ςξσπ ρπξσδαρςέπ ξι ξπξίξι υοειάζεςαι μα ςξ κάμξσμ ασςϊ μϊμξ μία τξοά). Ασςϊ ραπ
επιςοέπει μα πεοιξοίρεςε ςξμ αοιθμϊ ςχμ επιρκεπςόμ. Δάμ επιλένεςε ςημ ποϊρβαρη
ςχμ επιρκεπςόμ υχοίπ κλειδί, ςϊςε καθέμαπ μπξοεί καςεσθείαμ μα μπει ρςα
μαθήμαςά ραπ ραμ επιρκέπςηπ.
Για μα απξθηκεϋρεςε ςιπ καςαυχοήρειπ ραπ επιλένςε ςξ κξσμπί «Απξθήκεσρη
Αλλαγόμ». Αμ θέλεςε αογϊςεοα μπξοείςε μα κάμεςε κάπξιεπ ςοξπξπξιήρειπ ρςιπ
επιλξγέπ ασςξϋ ςξσ μαθήμαςξπ. ημειόρςε ϊςι θα ποέπει μα βοίρκερςε ρςξ
πεοιβάλλξμ ςξσ μαθήμαςξπ, και μα επιλένεςε απϊ ςξ μεμξϋ «Διαυείοιρη» ςιπ
«Ρσθμίρειπ μαθήμαςξπ», ξπϊςε ρςη τϊομα πξσ εμταμίζεςαι κάμεςε ςιπ απαοαίςηςεπ
ςοξπξπξιήρειπ και ςιπ απξθηκεϋεςε επιλέγξμςαπ «Απξθήκεσρη αλλαγόμ» ρςξ ςέλξπ
ςηπ ρελίδαπ.
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Αμάθερη οόλχμ

ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ μάθημά ραπ, μπξοείςε μα αμαθέρεςε έμαμ απϊ ςξσπ ενήπ
οϊλξσπ: Teacher, Non-editing teacher, Student, Guest είςε ρςξ πλαίριξ ςξσ
μαθήμαςξπ είςε ρςξ πλαίριξ ςχμ block και δοαρςηοιξςήςχμ.
Για μα απξδόρεςε έμαμ οϊλξ ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ απϊ ςξ block «Διαυείοιρη»,
θα επιλένεςε «Αμάθερη οϊλχμ». ςη ρσμέυεια κάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςξ οϊλξ πξσ
θέλεςε μα απξδόρεςε θα ποέπει μα αμαζηςήρεςε ςξ υοήρςη ρςξμ ξπξίξ επιθσμείςε
μα αμαθέρεςε ςξ οϊλξ υοηριμξπξιόμςαπ ςξ ϊμξμα ςξσ υοήρςη. ςα απξςελέρμαςα
ςηπ αμαζήςηρηπ επιλέγεςε ςξ υοήρςη πξσ θέλεςε και υοηριμξπξιόμςαπ ςξ κξσμπί
ξ υοήρςηπ θα πεοάρει ρςημ αοιρςεοή ρςήλη ξπϊςε και θα ςξσ έυει αμαςεθεί ξ
οϊλξπ πξσ επιλέναςε. Αμ αλλάνεςε γμόμη, μπξοείςε μα αταιοέρεςε ςξ οϊλξ απϊ ςξμ
υοήρςη υοηριμξπξιόμςαπ ςξ κξσμπί

.

Δικόμα 64 Διαθέριμξι οόλξι

25

Ποακςική Δκπαίδεσρη
Δκπαιδεσςικόμ Πληοξτξοικήπ

Τπηοερία αρϋγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ

Δικόμα 75 Αμάθερη οόλχμ
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Διαυείοιρη μαθήμαςξπ

Δπιλένςε ςξ μάθημα ςξ ξπξίξ θέλεςε μα διαυειοιρςείςε και ασςϊμαςα θα
μεςατεοθείςε ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ.
Η δξμή ςηπ ξθϊμηπ ςξσ μαθήμαςξπ μξιάζει με ασςή ςηπ αουικήπ ρελίδαπ ςξσ Moodle.
Τπάουξσμ και εδό ςοία μέοη. Δενιά και αοιρςεοά σπάουξσμ blocks, ςχμ ξπξίχμ η
ρειοά πξικίλει αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ και ςιπ μεςαβξλέπ κάθε εκπαιδεσςή, και
είμαι ετικςϊ μα ποξρςεθξϋμ μέα blocks αμάλξγα με ςιπ εκάρςξςε αμάγκεπ. Σα blocks
αματέοξμςαι ρςιπ διάτξοεπ λειςξσογίεπ ςξσ μαθήμαςξπ και βξηθξϋμ ςϊρξ ρςη
διαυείοιρη ςξσ ϊρξ και ρςημ αμαζήςηρη πληοξτξοιόμ για ςξ μάθημα.

Δικόμα 86 ελίδα Μαθήμαςξπ

ςξ κεμςοικϊ ςμήμα ςηπ ρελίδαπ εμταμίζεςαι η δξμή και ςξ διδακςικϊ πεοιευϊμεμξ
ςξσ μαθήμαςξπ, ςξ ξπξίξ διαμξοτόμεςαι με ςημ ποξρθήκη διατϊοχμ
δοαρςηοιξςήςχμ. Φχοίζεςαι ρε διάτξοα πλαίρια, απϊ ςα ξπξία ςξ ποόςξ ατξοά ςξ
ρϋμξλξ ςξσ μαθήμαςξπ και ςα σπϊλξιπα κάθε εβδξμάδα ή θεμαςική εμϊςηςα.
Η δξμή ςξσ μαθήμαςξπ, ϊπχπ αματέοθηκε ήδη, μπξοεί μα είμαι Δβδξμαδιαία (ξπϊςε
και υχοίζεςαι ρε εβδξμάδεπ), Θεμαςική (ξπϊςε και υχοίζεςαι ρε θεμαςικέπ εμϊςηςεπ)
και κξιμχμική (ϊπξσ διαμξοτόμεςαι έμα κξιμχμικϊ τϊοξσμ με ξμάδεπ
ρσζηςήρεχμ). Οι εβδξμάδεπ και ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ εμπλξσςίζξμςαι με
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Δοαρςηοιϊςηςεπ. Οι ςίςλξι ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ εμταμίζξμςαι ρςα πλαίρια ςχμ
εβδξμάδχμ ή ςχμ θεμάςχμ ρςα ξπξία αμήκξσμ. Δπιλέγξμςαπ ςξμ ςίςλξ κάπξιαπ
Δοαρςηοιϊςηςαπ μεςατέοερςε ρςξ πεοιβάλλξμ ςηπ Δοαρςηοιϊςηςαπ ασςήπ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμ μα ποξγοαμμαςιρςξϋμ γεμικά για ςξ μάθημα υχοίπ μα
αματέοξμςαι ρε κάπξια εβδξμάδα ή θεμαςική εμϊςηςα. Οι γεμικέπ ασςέπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ καςαγοάτξμςαι πάμχ απϊ ςιπ εβδξμάδεπ ή ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ
αμςίρςξιυα ρςξ γεμικϊ πλαίριξ. Σξ κξιμχμικϊ τϊοξσμ απλά απξςελείςαι απϊ θέμαςα
ρσζηςήρεχμ ξπϊςε και έυει έμα μϊμξ πλαίριξ ςξ γεμικϊ.
Παοαςηοξϋμε ϊςι επιλέγξμςαπ ςημ επενεογαρία είςε απϊ ςξ κξσμπί «Δπενεογαρία»
πξσ βοίρκεςαι ρςημ κξοστή ςηπ ρελίδαπ είςε απϊ ςξ block «Διαυείοιρη»
εμταμίζξμςαι εικξμίδια ρςα blocks και ρςα πλαίρια πξσ μαπ επιςοέπξσμ μα κάμξσμε
ςοξπξπξιήρειπ και μα διαυειοιρςξϋμε μϊμξι μαπ ςη δξμή ςηπ ρελίδαπ επηοεάζξμςαπ
έςρι ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ μαθήμαςϊπ μαπError! Reference source not found. Error!
Reference source not found..
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Δικόμα 97 καςάρςαρη επενεογαρίαπ

Δίπλα ρςξμ ςίςλξ κάθε block εμταμίζξμςαι ρϋμβξλα πξσ μπξοξϋμ μα μεςακιμήρξσμ
ςξ block, μα κοϋφξσμ ή μα διαγοάφξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ. (

)

Παςόμςαπ πάμχ ρςξ κξσμπί
μεςατέοερςε ρςξ πεοιβάλλξμ αμάθερηπ οϊλχμ, απϊ
ϊπξσ μπξοείςε μα απξδόρεςε οϊλξσπ ρςξσπ υοήρςεπ ρςξ πλαίριξ εμϊπ block.
Έςρι εάμ επιλένεςε ςξ εικξμίδιξ μάςι
πξσ ταμεοόμει «Απϊκοσφη», μπξοείςε μα
κοϋφεςε ςξ πεοιευϊμεμξ εμϊπ block απϊ ςημ ξθϊμη. Σξ εικξμίδιξ ασςϊ αλλάζει
μξοτή και γίμεςαι έμα κλειρςϊ βλέταοξ
. Δπιλέγξμςαπ ςξ
ςξ block
επαματέοεςαι ρςημ αουική καςάρςαρη και ςα πεοιευϊμεμά ςξσ γίμξμςαι και πάλι
ξοαςά. Δάμ επιλένεςε ςξ εικξμίδιξ ςηπ διαγοατήπ
ςξ block δε θα εμταμίζεςαι
καθϊλξσ ρςημ ξθϊμη. Αμ αογϊςεοα επιθσμείςε μα ςξ επαματέοεςε ρςημ ξθϊμη, ϊπχπ
θα δξϋμε παοακάςχ μπξοεί μα γίμει μέρα απϊ ςξ block «Blocks».
Για μα αλλάνεςε θέρη ρςα blocks αμάλξγα με ςιπ δικέπ ραπ ποξςιμήρειπ και αμάγκεπ
υοηριμξπξιείρςε ςα βελάκια πξσ μεςακιμξϋμ ςξ αμςίρςξιυξ block μια ή πεοιρρϊςεοεπ
θέρειπ πάμχ ή κάςχ . Δπίρηπ, μπξοείςε μα μεςακιμήρεςε ςα blocks απϊ ςξ δενιϊ
ςμήμα ςηπ ρελίδαπ ρςξ αοιρςεοϊ και αμςίρςοξτα .
ε κάθε πλαίριξ εβδξμάδαπ ή θεμαςικήπ εμϊςηςαπ σπάουει ςξ εικξμίδιξ ςηπ
εμημέοχρηπ
και επιλέγξμςαπ ςξ εμταμίζεςαι έμα πεδίξ ρςξ ξπξίξ μπξοείςε μα
δόρεςε έμα ςίςλξ για ςξ πλαίριξ ραπ.
Δίπλα απϊ κάθε Δοαρςηοιϊςηςα εμταμίζξμςαι αμςίρςξιυα ρϋμβξλα (
) πξσ
βξηθξϋμ ςξμ εκπαιδεσςή ρςη διαυείοιρη ςξσ μαθήμαςξπ αλλά και ρςημ καλϋςεοη
παοξσρίαρη ςηπ δξμήπ ςξσ.
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Δοαρςηοιόςηςεπ – Ρσθμίρειπ Δοαρςηοιξςήςχμ

Δημιξσογόμςαπ έμα μάθημα ρσμεπάγεςαι ςημ ποξρθήκη δοαρςηοιξςήςχμ ρςημ κϋοια
ρελίδα ςξσ μαθήμαςξπ με ςη ρειοά πξσ ξι μαθηςέπ θα ςιπ υοηριμξπξιξϋμ. Η ρειοά
εμτάμιρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ μπξοεί μα ςοξπξπξιηθεί ξπξιαδήπξςε υοξμική
ρςιγμή.
Για μα εμεογξπξιήρεςε ςημ επενεογαρία, κάμςε κλικ ρςξ κξσμπί "Δμεογξπξίηρη ςηπ
επενεογαρίαπ" σπϊ διαυείοιρη. Ασςή η εμαλλαγή ςξσ διακϊπςη δείυμει ή απξκοϋπςει
ςα επιπλέξμ εογαλεία ελέγυξσ πξσ ραπ επιςοέπξσμ μα υειοιρςείςε ςημ κϋοια ρελίδα
ςξσ μαθήμαςξπ.

Δικόμα 108 Μεςακίμηρη Δοαρςηοιόςηςαπ

Για μα ποξρθέρεςε μια μέα δοαρςηοιϊςηςα, απλόπ μεςαβείςε ρςημ εβδξμάδα ή ςξ
θέμα ή ςμήμα ςηπ ξθϊμηπ ϊπξσ θέλεςε μα ποξρθέρεςε και επιλένςε ςξ είδξπ ςηπ
δοαρςηοιϊςηςαπ απϊ ςξ αμαδσϊμεμξ μεμξϋ.
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Δικόμα 119 Ποξρθήκηπ Δοαρςηοιόςηςαπ

Μεςά ςημ ποξρθήκη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ μπξοείςε μα ςιπ μεςακιμήρεςε πάμχ-κάςχ
για ςη διαμϊοτχρη ςξσ μαθήμαςξπ ραπ κάμξμςαπ κλικ ρςα εικξμίδια μεςακίμηρηπ (
) δίπλα ρςημ κάθε μία. Μπξοείςε επίρηπ μα διαγοάφεςε ςη δοαρςηοιϊςηςα
υοηριμξπξιόμςαπ ςξ εικξμίδιξ ςξσ ρςασοξϋ ( ) και ςημ εκ μέξσ επενεογαρία ςξσπ,
υοηριμξπξιόμςαπ ςξ εικξμίδιξ επενεογαρςείςε ( ).
Δπιλέγξμςαπ ςξ εικξμίδιξ ςηπ εμημέοχρηπ ( ) εμταμίζεςαι η τϊομα με ςιπ οσθμίρειπ
ςηπ Δοαρςηοιϊςηςαπ πξσ είυαςε καθξοίρει καςά ςη διάοκεια ςηπ δημιξσογίαπ ςηπ.
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Δικόμα 20 Μεςακίμηρη Δοαρςηοιόςηςαπ

Τπάουει και εδό ςξ εικξμίδιξ μάςι
πξσ ταμεοόμει «Απϊκοσφη», πξσ εάμ ςξ
επιλένεςε μπξοείςε μα κοϋφεςε ςξμ ςίςλξ ςηπ Δοαρςηοιϊςηςαπ απϊ ςημ ξθϊμη ςξσ
ρπξσδαρςή. Σξ εικξμίδιξ ασςϊ αλλάζει μξοτή και γίμεςαι έμα κλειρςϊ βλέταοξ .
Δπιλέγξμςαπ ςξ πάλι η Δοαρςηοιϊςηςα γίμεςαι ξοαςή. Ασςϊ είμαι πξλϋ υοήριμξ αμ
θέλεςε μα δημιξσογήρεςε μια Δοαρςηοιϊςηςα ςημ ξπξία μα γμχρςξπξιήρεςε ρςξσπ
ρπξσδαρςέπ ραπ, μϊμξ λίγξ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ.
Σξ εικξμίδιξ αμθοχπάκι
αματέοεςαι ρςιπ ξμάδεπ. Όςαμ σπάουει ςξ εικξμίδιξ
δίπλα ρε μια Δοαρςηοιϊςηςα ασςϊ ρημαίμει ϊςι δεμ σπάουξσμ ξμάδεπ εογαρίαπ. Αμ
επιλένεςε ςξ εικξμίδιξ
ςϊςε ασςϊ παίομει ςη μξοτή
σπξδηλόμξμςαπ ϊςι πλέξμ
σπάουξσμ ξμάδεπ εογαρίαπ για ςη ρσγκεκοιμέμη Δοαρςηοιϊςηςα και μάλιρςα ασςέπ
είμαι ξοαςέπ. Κάμξμςαπ κλικ ρςξ εικξμίδιξ
ασςϊ παίομει ςη μξοτή
σπξδηλόμξμςαπ ϊςι πλέξμ ξι ξμάδεπ εογαρίαπ για ςη ρσγκεκοιμέμη Δοαρςηοιϊςηςα
είμαι νευχοιρςέπ και ϊυι ξοαςέπ.
Δπίρηπ, ρε κάθε πλαίριξ σπάουξσμ διάτξοεπ επιλξγέπ (
) πξσ
αματέοξμςαι ρε ασςϊ. Μϊμξ ςξ βαρικϊ πλαίριξ δεμ έυει επιλξγέπ γεγξμϊπ πξσ
ρημαίμει ϊςι δεμ μπξοείςε μα επέμβεςε.
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Δπιλέγξμςαπ ςξ εικξμίδιξ πλαίριξ
επιλέγεςε αμ θέλεςε μα εμταμίζεςαι ρςημ ξθϊμη
μϊμξ ασςή η εβδξμάδα ή η θεμαςική εμϊςηςα. Κάςχ απϊ ςξ πλαίριξ πξσ μέμει
εμταμέπ, σπάουει έμα drop down μεμξϋ με ςη βξήθεια ςξσ ξπξίξσ μπξοείςε μα
μεςαβείςε ρε άλλη εβδξμάδα ή θεμαςική εμϊςηςα. Αμ θέλεςε πάλι μα εμταμίζξμςαι
ϊλεπ ξι βδξμάδεπ ή ξι εμϊςηςεπ, επιλένςε ςξ εικξμίδιξ ςχμ πξλλαπλόμ πλαιρίχμ

.

Δπιλέγξμςαπ ςξ εικξμίδιξ ςηπ λάμπαπ
, αλλάζει ςξ υοόμα ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ
πλαιρίξσ και γίμεςαι πιξ έμςξμξ θέλξμςαπ έςρι μα ταμεοόρει ρςξμ υοήρςη ϊςι η
εβδξμάδα ή ςξ θέμα ασςξϋ ςξσ πλαιρίξσ είμαι ςξ ςοέυξμ.
Δπιλέγξμςαπ ςξ εικξμίδιξ μάςι
μπξοείςε μα κοϋφεςε ςημ εβδξμάδα ή ςημ εμϊςηςα
απϊ ςξμ ρπξσδαρςή. Σξ εικξμίδιξ ασςϊ αλλάζει μξοτή και γίμεςαι έμα κλειρςϊ
βλέταοξ . Δπιλέγξμςάπ ςξ πάλι η εβδξμάδα ή η εμϊςηςα γίμεςαι ξοαςή. Ασςϊ είμαι
πξλϋ υοήριμξ αμ δε θέλει ξ εκπαιδεσςήπ μα γμχρςξπξιήρει ρςξσπ ρπξσδαρςέπ ςιπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ επϊμεμηπ εβδξμάδαπ ή εμϊςηςαπ.
Παοακάςχ παοξσριάζξμςαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε
ρςημ πλαςτϊομα Αρϋγυοξμήπ Σηλεκπαιδεσρηπ ςξσ ΠΔ.

9.1 Δογαρίεπ (Assignment)
Δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξμ εκπαιδεσςή μα καθξοίρει μια εογαρία πξσ απαιςεί απϊ
ςξσπ ρπξσδαρςέπ μα δημιξσογήρξσμ έμα αουείξ και μα ςξ σπξβάλλξσμ. Ασςή η
δοαρςηοιϊςηςα πεοιλαμβάμει εσκξλίεπ βαθμξλϊγηρηπ. Τπάουξσμ ςέρρεοιπ
διατξοεςικέπ μξοτέπ εογαρίαπ.
o

o
o

o

Απξρςξλή αουείχμ Δογαρία: Ασςή η μξοτή εογαρίαπ απαιςεί απϊ ςξσπ
ρπξσδαρςέπ μα «αμεβάρξσμ» έμα ή πεοιρρϊςεοα αουεία. Οι εκπαιδεσςέπ
μπξοξϋμ μεςά μα βαθμξλξγήρξσμ και μα ρυξλιάρξσμ ςα αουεία πξσ
σπεβλήθηραμ απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ.
Online text Δογαρία: ε ασςή ςημ πεοίπςχρη ξι ρπξσδαρςέπ μπξοξϋμ μα
ειράγξσμ ςημ Δογαρία ςξσπ online υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ ποξκαθξοιρμέμξ
επενεογαρςή κειμέμξσ.
Απξρςξλή εμϊπ αουείξσ με ςημ απάμςηρη: Ασςή η μξοτή εογαρίαπ
υοηριμξπξιείςαι για ςημ απξρςξλή εμϊπ μϊμξ αουείξσ απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ.
Μξιάζει με ςημ μξοτή εογαρίαπ «Απξρςξλή αουείχμ» αλλά ποξρτέοει
λιγϊςεοεπ δσμαςϊςηςεπ.
Δοαρςηοιϊςηςα εκςϊπ ρϋμδερηπ: Ασςή η μξοτή εογαρίαπ είμαι υοήριμη ϊςαμ
η ζηςξϋμεμη εογαρία εκςελείςαι εκςϊπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ςξσ Moodle. Οι
ρπξσδαρςέπ μπξοξϋμ μα δξσμ ςημ πεοιγοατή ςηπ ζηςξϋμεμηπ εογαρίαπ αλλά
δεμ μπξοξϋμ μα «αμεβάρξσμ» κάπξιξ αουείξ ή μα κάμξσμ ξςιδήπξςε άλλξ.
Δμςξϋςξιπ, η βαθμξλϊγηρη γίμεςαι καμξμικά απϊ ςξμ εκπαιδεσςή.

9.2 σζήςηρη (Chat)
Η δοαρςηοιϊςηςα «σζήςηρη» επιςοέπει ςη δημιξσογία δχμαςίχμ σζήςηρηπ
(δχμάςιξ chat), μέρα ρςα ξπξία ξι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξϋμ μα ρσζηςξϋμ ρε
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ποαγμαςικϊ υοϊμξ ρςξ Διαδίκςσξ, με υοήρη γοαπςξϋ κειμέμξσ. Μπξοξϋμ μα
σπάουξσμ πξλλά δχμάςια σζήςηρηπ για έμα μάθημα πξσ μα ατξοξϋμ διάτξοα
θέμαςα. Ο εκπαιδεσςήπ μπξοεί μα ρσμξμιλήρει με ςξσπ ρπξσδαρςέπ ςξσ και ξι
ρπξσδαρςέπ μεςανϋ ςξσπ με ςημ ποξωπϊθερη μα βοίρκξμςαι και ασςξί ρςξ Διαδίκςσξ
και μα έυξσμ αμξικςϊ ςξ ίδιξ δχμάςιξ σζήςηρηπ.

9.3 Δπιλξγέπ (Choice)
Με ςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξ εκπαιδεσςήπ θέςει μια εοόςηρη ρςξσπ ρπξσδαρςέπ και
καθξοίζει μια επιλξγή πξλλαπλόμ απαμςήρεχμ για μα δει ςημ άπξφή ςξσπ πάμχ ρε
έμα θέμα.

9.4 Ομάδα ρσζήςηρηπ (Forum)
Η δοαρςηοιϊςηςα «Ομάδα ρσζήςηρηπ» επιςοέπει ρσζηςήρειπ μεςανϋ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ ρε έμα μάθημα. Κάθε ρσμμεςέυχμ μπξοεί μα νεκιμήρει μια μέα
ρσζήςηρη και μπξοεί μα ρςείλει μημϋμαςα ρε ξπξιαδήπξςε Ομάδα ρσζήςηρηπ,
ετϊρξμ ςξσ επιςοέπεςαι η ποϊρβαρη ρε ασςή.
Σα μημϋμαςα πξσ απξρςέλλξμςαι ρε μια Ομάδα ρσζήςηρηπ μπξοξϋμ μα πεοιέυξσμ
ρσμημμέμα, μα δξμξϋμςαι με διάτξοξσπ ςοϊπξσπ και μα εμταμίζξμςαι ρε διάτξοεπ
μξοτέπ. Δπιπλέξμ, σπάουει η δσμαςϊςηςα βαθμξλϊγηρηπ ςχμ μημσμάςχμ μιαπ
Ομάδαπ ρσζήςηρηπ απϊ ςξμ εκπαιδεσςή ςξσ μαθήμαςξπ.

9.5 Πηγέπ πληοξτξοιώμ (Resource)
Οι Πηγέπ πληοξτξοιόμ είμαι πεοιευϊμεμξ ϊπχπ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ή πληοξτξοίεπ.
Θα μπξοξϋραμ μα είμαι ποξκαθξοιρμέμα αουεία τξοςχμέμα ρςξμ ενσπηοεςηςή ςξσ
μαθήμαςξπ, ρελίδεπ επενεογαρμέμεπ απεσθείαπ ρςξ Moodle ή ενχςεοικέπ
ιρςξρελίδεπ δημιξσογημέμεπ για μα απξςελξϋμ μέοξπ ςξσ μαθήμαςξπ.
Για μα κάμξσμε ξπξιαδήπξςε ποξρθήκη ποέπει μα είμαρςε ρε καςάρςαρη
επενεογαρίαπ. (Δπιλένςε «Δπενεογαρία» είςε απϊ ςξ block «Διαυείοιρη» είςε απϊ ςξ
επάμχ και δενιά μέοξπ ςηπ ξθϊμηπ ραπ). Η ξθϊμη ραπ αλλάζει και βοίρκεςαι πλέξμ
ρε καςάρςαρη επενεογαρίαπ. Μέρα ρε κάθε πλαίριξ ςξσ κεμςοικξϋ ςμήμαςξπ
βοίρκξμςαι δσξ drop down μεμξϋ πξσ ραπ βξηθξϋμ μα ποξρθέρεςε διάτξοεπ Πηγέπ
πληοξτξοιόμ ή ΔοαρςηοιϊςηςεπError! Reference source not found..
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Δικόμα 212 Ποξρθήκη πηγήπ πληοξτξοιώμ

Δπιλένςε, λξιπϊμ, ποξρθήκη Πηγήπ πληοξτξοιόμ ρςξ πλαίριξ πξσ θέλεςε μα κάμεςε
ςημ καςαυόοηρη (γεμικϊ πλαίριξ, εβδξμάδα ή θεμαςική εμϊςηςα) και ςημ Πηγή πξσ
θέλεςε μα καςαυχοήρεςε.
Απ δξϋμε κάθε μια απϊ ςιπ Πηγέπ πληοξτξοιόμ πξσ μπξοείςε μα ειράγεςε
νευχοιρςά.
Tξ «Βιβλίξ» απξςελεί έμα εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ αμαπςϋρρεςαι ρε πξλλαπλέπ
ρελίδεπ. Δίμαι ραμ μα διαβάζεςε έμα Βιβλίξ ρςξ Διαδίκςσξ. Σξ Βιβλίξ μπξοεί μα
υχοίζεςαι ρε κετάλαια και σπξκετάλαια. Οι ρπξσδαρςέπ μπξοξϋμ μϊμξ μα δξσμ ςξ
Βιβλίξ και ϊυι μα επέμβξσμ ρςη δημιξσογία ςξσ.
Η «Δςικέςα» μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ ςξπξθέςηρη κειμέμξσ ή γοατικόμ
αμάμερα ρςιπ άλλεπ Δοαρςηοιϊςηςεπ ή Πηγέπ πληοξτξοιόμ.
Η «ϋμθερη κειμέμξσ» είμαι μια απλή ρελίδα γοαμμέμη ρε απλϊ κείμεμξ. Τπάουξσμ
διάτξοα διαθέριμα είδη ςοξπξπξίηρηπ πξσ επιςοέπξσμ ςη μεςαςοξπή ςξσ απλξϋ
κειμέμξσ ρε καλξρυημαςιρμέμξ κείμεμξ ιρςξρελίδαπ, ϊπχπ ξ Ασςϊμαςξπ
υημαςιρμϊπ ςξσ Moodle και η Μξοτξπξίηρη HTML.
Με ςη «ϋμθερη ιρςξρελίδαπ» μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε μια ξλξκληοχμέμη
ιρςξρελίδα μέρα ρςξ Moodle. Ασςή η ρελίδα θα απξθηκεσθεί ρςη βάρη δεδξμέμχμ
και ϊυι χπ απλϊ αουείξ. Δδό σπάουει μεγάλη ελεσθεοία κιμήρεχμ, καθόπ μπξοείςε
μα υοηριμξπξιήρεςε ϊλεπ ςιπ επιλξγέπ πξσ σπάουξσμ ρςη γλόρρα HTML, καθόπ και
μα υοηριμξπξιήρεςε κόδικα Javascript.
Με ςη πηγή πληοξτξοιόμ «ϋμδερη με έμα αουείξ ή ιρςξρελίδα» μπξοείςε μα
ρσμδεθείςε με ξπξιαδήπξςε ιρςξρελίδα ή αουείξ ρε δημϊριξ δίκςσξ. Δπίρηπ, ραπ
επιςοέπει μα ρσμδεθείςε με ξπξιαδήπξςε ιρςξρελίδα ή αουείξ πξσ έυεςε «αμεβάρει»
ρςα αουεία ςξσ μαθήμαςϊπ ραπ απϊ ςξμ σπξλξγιρςή ραπ.
Η επιλξγή «Δμτάμιρη εμϊπ καςαλϊγξσ» μπξοεί μα εμταμίρει έμαμ ξλϊκληοξ
καςάλξγξ (και ςξσπ σπϊ-καςαλϊγξσπ) απϊ ςημ πεοιξυή ςχμ αουείχμ ςξσ μαθήμαςϊπ
ραπ. Οι ρπξσδαρςέπ μπξοξϋμ μα δξσμ ϊλα ασςά ςα αουεία.
Έμα IMS Content Package υοηριμξπξιείςαι για ςη μεςατξοά εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ
μεςανϋ διατξοεςικόμ σρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Μάθηρηπ (Learning Management
Systems). Δάμ παλαιϊςεοα υοηριμξπξιξϋραςε έμα διατξοεςικϊ ϋρςημα Διαυείοιρηπ
Μάθηρηπ μπξοείςε μα ενάγεςε ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ επιθσμείςε ρε μξοτή IMS
Content Package και μα ςξ ειράγεςε ρςξ Moodle με ςημ επιλξγή Ποϊρθερη εμϊπ IMS
Content Package.
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9.6 Κξσίζ (Quiz)
Ασςή η δοαρςηοιϊςηςα δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξμ εκπαιδεσςή μα δημιξσογήρει Κξσίζ,
πξσ μα πεοιέυξσμ εοχςήρειπ διατϊοχμ ςϋπχμ, ϊπχπ πξλλαπλήπ επιλξγήπ, ρχρςξϋλάθξσπ και εοχςήρειπ ρϋμςξμηπ απάμςηρηπ.
Ασςή η δοαρςηοιϊςηςα απξςελεί έμα μέρξ ανιξλϊγηρηπ ςηπ πξοείαπ ςχμ
ρπξσδαρςόμ ρςξ μάθημα πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι και βαθμξλξγείςαι ασςϊμαςα. Σξ
Κξσίζ είμαι διαθέριμξ για κάπξιξ υοξμικϊ διάρςημα καςά ςξ ξπξίξ ξι ρπξσδαρςέπ θα
ποέπει μα ςξ σπξβάλλξσμ.

9.7 Έοεσμα (Survey)
Η δοαρςηοιϊςηςα «Έοεσμα» παοέυει έμαμ αοιθμϊ ελεγμέμχμ Δοεσμόμ πξσ είμαι
υοήριμεπ ρςημ ανιξλϊγηρη και εμίρυσρη ςηπ μάθηρηπ ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ
Διαδικςϋξσ.
Οι εκπαιδεσςέπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ςημ Έοεσμα για μα ρσλλένει δεδξμέμα
απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ ςξσπ, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα ςξσπ βξηθήρξσμ μα μάθξσμ
καλϋςεοα ςημ ςάνη ςξσπ αλλά και ςξμ ςοϊπξ πξσ διδάρκξσμ.

9.8 Λενικό (Glossary)
Με ςη υοήρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ασςήπ μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε και μα
διαςηοήρεςε έμαμ καςάλξγξ ξοιρμόμ, ϊπχπ έμα Λενικϊ.
Δίμαι ετικςϊ μα δημιξσογηθξϋμ ασςϊμαςα ρϋμδερμξι ρε ασςξϋπ ςξσπ ξοιρμξϋπ μέρα
απϊ ςα μαθήμαςα. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι κάθε τξοά πξσ μια λένη ςξσ Λενικξϋ
εμταμίζεςαι ρε κάπξιξ ρημείξ ςξσ μαθήμαςξπ, ασςϊμαςα θα μεςαςοέπεςαι ρε
ρϋμδερμξ πξσ θα ξδηγεί ρςημ επενήγηρη ςξσ ϊοξσ ρςξ Λενικϊ (π.υ Έμμξια Α).
Σξ κάθε μάθημα μπξοεί μα έυει έμα ποχςεϋξμ και πξλλά δεσςεοεϋξμςα Λενικά.

9.9 Ημεοξλόγιξ (Calendar)
Ο εκπαιδεσςήπ ζηςά απϊ ςξμ ρπξσδαρςή μα ρκετςεί πάμχ ρ' έμα ρσγκεκοιμέμξ θέμα
και μα επενεογαρςεί και μα ςελειξπξιήρει ςημ απάμςηρή ςξσ με ςξμ καιοϊ. Ασςή η
απάμςηρη είμαι απϊοοηςη και μϊμξ ξ εκπαιδεσςήπ μπξοεί μα ςη δει, ξ ξπξίξπ μπξοεί
μα δόρει απαμςήρειπ και μα βαθμξλξγήρει κάθε Δοαρςηοιϊςηςα. σμήθχπ είμαι
καλϊ μα γίμεςαι μια ςέςξια Δοαρςηοιϊςηςα κάθε εβδξμάδα.

9.10 Δογαρςήοιξ (Workshop)
Σξ Δογαρςήοιξ είμαι έμα είδξπ ανιξλϊγηρηπ με μια ςεοάρςια γκάμα επιλξγόμ.
Δπιςοέπει ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα ανιξλξγήρξσμ ςιπ μεςανϋ ςξσπ εογαρίεπ. Δπίρηπ,
ρσμςξμίζει ςη ρσλλξγή και καςαμξμή ασςόμ ςχμ εκςιμήρεχμ με διάτξοξσπ
ςοϊπξσπ.
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9.11 Δμόςηςα (Lesson)
Η δοαρςηοιϊςηςα «Δμϊςηςα» έυει ρςϊυξ ςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ με έμαμ
εσέλικςξ ςοϊπξ πξσ μα ποξκαλεί ςξ εμδιατέοξμ. Η κάθε Δμϊςηςα απξςελείςαι απϊ
πξλλέπ ρελίδεπ. Κάθε ρελίδα, πέοα απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ (κείμεμξ, γοατικά) απϊ ςξ
ξπξίξ απξςελείςαι, μπξοεί μα έυει και μία εοόςηρη ρςξ ςέλξπ.
Αμάλξγα με ςημ επιλξγή ςηπ απάμςηρηπ ςξσ ρπξσδαρςή, η πλξήγηρη είςε θα
ρσμευίρει ρςημ επϊμεμη ρελίδα (αμ ξ ρπξσδαρςήπ απάμςηρε ρχρςά), είςε θα
επιρςοέφει πίρχ ρε μια ποξηγξϋμεμη ρελίδα ή ρε μια άλλη ρελίδα (αμ απάμςηρε
λαμθαρμέμα). Η πλξήγηρη μέρχ ςηπ Δμϊςηςαπ μπξοεί μα είμαι απλή ή ρϋμθεςη και
καθξοίζεςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςή.

9.12 Διάλξγξπ (Lesson)
Η δοαρςηοιϊςηςα «Διάλξγξπ» παοέυει μια απλή μέθξδξ επικξιμχμίαπ μεςανϋ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ (ρπξσδαρςόμ και εκπαιδεσςόμ).
Έμαπ ρπξσδαρςήπ μπξοεί μα αμξίνει έμα διάλξγξ με έμαμ ξμϊςιμϊ ςξσ ή με έμαμ
εκπαιδεσςή και αμςίρςξιυα έμαπ εκπαιδεσςήπ μπξοεί μα αμξίνει διάλξγξ με έμαμ
εκπαιδεσςή ή με έμα ρπξσδαρςή.

9.13 Wikis
Η δοαρςηοιϊςηςα ασςή επιςοέπει ςη ρσλλξγική ρσγγοατή εγγοάτχμ,
σπξρςηοίζξμςαπ έςρι ςη ρσμεογαςική μάθηρη. ε γεμικέπ γοαμμέπ δεμ γίμεςαι
ποξηγξϋμεμξπ έλεγυξπ ποιμ γίμξσμ δεκςέπ ξι ςοξπξπξιήρειπ ςχμ μελόμ ςηπ
ρσγγοατικήπ ξμάδαπ. Οι παλαιϊςεοεπ εκδϊρειπ ςχμ εγγοάτχμ δεμ ρβήμξμςαι πξςέ
και μπξοξϋμ μα αμαζηςηθξϋμ.

9.14 Scorm (Shareable Content Object Reference Model)
Σξ SCORM απξςελεί ρϋρςημα υοήρηπ μαθηριακξϋ πεοιευξμέμξσ πξσ βοίρκεςαι ρςξ
Διαδίκςσξ χπ αμςικείμεμξ εκμάθηρηπ ρςη βάρη εμϊπ κξιμξϋ ςευμικξϋ πλαιρίξσ για elearning.
Σξ πακέςξ SCORM είμαι ρϋμξλξ πεοιευξμέμχμ ρςξ δίκςσξ πξσ ακξλξσθεί ςξ ρϋρςημα
ασςϊ. Σα πακέςα SCORM πεοιλαμβάμξσμ ρσμήθχπ ιρςξρελίδεπ, γοατικά,
ποξγοάμμαςα Javascript, παοξσριάρειπ και ξςιδήπξςε λειςξσογεί ρε έμαμ web
browser.
Η δοαρςηοιϊςηςα «SCORM» επιςοέπει ςημ εϋκξλη «τϊοςχρη» εμϊπ πακέςξσ SCORM
όρςε μα καςαρςεί ςμήμα ςχμ μαθημάςχμ.

9.15 Απξσριξλόγιξ (Attendance)
κξπϊπ ςξσ Απξσριξλξγίξσ είμαι η καςαυόοηρη παοξσριόμ ρε κάπξια ρσμεδοία ή
καςά ςημ επίρκεφη ςηπ ιρςξρελίδαπ. Η καςαυόοηρη μπξοεί μα γίμει με δϋξ ςοϊπξσπ
είςε μηυαμικά απϊ ςξμ εκπαιδεσςή είςε ασςϊμαςα με βάρη ςη ρσμμεςξυή ςξσ
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ρπξσδαρςή ρε κάπξια Δοαρςηοιϊςηςα ρε διάρςημα 24 χοόμ μέρχ ςχμ Log files.
Τπάουει η δσμαςϊςηςα μα ποξρδιξοίρεςε ςξ είδξπ καςαμέςοηρηπ ςχμ απξσριόμ πξσ
ερείπ ποξςιμάςε, μα κάμεςε, δηλαδή, ςξ ποξρχπικϊ ραπ Απξσριξλϊγιξ. Δπιπλέξμ,
μπξοείςε μα ξοίρεςε πξλλαπλά Απξσριξλϊγια, δηλαδή καςαμέςοηρη απξσριόμ με
διατξοεςικϊ ςοϊπξ αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ραπ. Δίμαι, μάλιρςα, δσμαςϊ μα
ρσρυεςίρεςε ςξμ αοιθμϊ ςχμ παοξσριόμ με ςη βαθμξλξγία ςξσ ρπξσδαρςή.
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10 Blocks
Καςά ςημ διάοκεια πξσ η ξθϊμη είμαι ρε καςάρςαρη επενεογαρίαπ σπάουει έμα μέξ
block με ςξμ ςίςλξ «Blocks» με ςη βξήθεια ςξσ ξπξίξσ μπξοείςε μα ποξρθέρεςε μέα
blocks ρςη ρελίδα ή μα επαματέοεςε ασςά πξσ έυεςε διαγοάφει απϊ ςξ πεοιβάλλξμ
ςξσ μαθήμαςϊπ ραπ.

Δικόμα 22 Block «Blocks»

Απ δξϋμε ςόοα αμαλσςικϊςεοα ςα blocks πξσ παοξσριάζξμςαι και μπξοείςε μα
υοηριμξπξιήρεςε ρςα μαθήμαςα.

10.1 Block «σμμεςέυξμςεπ»
ςξ block «σμμεςέυξμςεπ» μπξοείςε μα εμημεοχθείςε για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ
ρσγκεκοιμέμξ μάθημα. Παοξσριάζεςαι ςξ ποξτίλ και η Δοαρςηοιϊςηςά ςξσπ. Δπίρηπ,
σπάουει η επιλξγή για απξρςξλή email και ποξρχπικξϋ μημϋμαςξπ.
Δπιλέγξμςαπ «σμμεςέυξμςεπ» απϊ ςξ αμςίρςξιυξ Error! Reference source not
found.Error! Reference source not found.εμταμίζεςαι μια ρελίδα με ςξσπ
ρσμμεςέυξμςεπ ασςξϋ ςξσ μαθήμαςξπ με διάτξοεπ πληοξτξοίεπError! Reference
source not found.Error! Reference source not found..

Δικόμα 23 block σμμεςέυξμςεπ
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Δικόμα 24 σμμεςέυξμςεπ

Απϊ ςξ drop down μεμξϋ «Σα μαθήμαςά μξσ» Error! Reference source not
found.μπξοείςε μα δείςε ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ απϊ κάθε μάθημα ρςξ ξπξίξ
διδάρκεςε.
Απϊ ςξ drop down μεμξϋ «Καμία ρϋμδερη για πεοιρρϊςεοξ απϊ» μπξοείςε μα
πεοιξοίρεςε ςη λίρςα ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ πξσ βλέπεςε υοηριμξπξιόμςαπ χπ
κοιςήοιξ ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ πέοαρε απϊ ςϊςε πξσ ξ ρσμμεςέυξμςαπ
ρσμδέθηκε ρςξ μάθημα για ςελεσςαία τξοά.
Απϊ ςξ drop down μεμξϋ «Σοέυχμ οϊλξπ» μπξοείςε μα πεοιξοίρεςε ςη λίρςα ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ πξσ βλέπεςε επιλέγξμςαπ κάπξιξ οϊλξ (Teacher, Student, κ.α.).
ςη λίρςα ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ θα εμταμιρςξϋμ μϊμξ ϊρξι αμήκξσμ ρςξ οϊλξ πξσ
επιλέναςε.
Απϊ ςξ drop down μεμξϋ «Λίρςα Φοηρςόμ» μπξοείςε μα επιλένεςε αμ θέλεςε μα
εμταμίζεςαι η λίρςα ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ρσμξπςική ή ρε λεπςξμεοή μξοτή.
ςη ρσμξπςική μξοτή, δίμξμςαι πληοξτξοίεπ για ςημ πϊλη, ςη υόοα και ςημ
ςελεσςαία ποϊρβαρη ςξσ ρσμμεςέυξμςα ρςξμ δικςσακϊ ςϊπξ. Η ρειοά εμτάμιρηπ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ δεμ είμαι αλταβηςική, αλλά επιλέγξμςαπ ςξμ ςίςλξ ςηπ κάθε
πληοξτξοίαπ γίμεςαι ξμαδξπξίηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. Δπίρηπ, ραπ δίμεςαι η
δσμαςϊςηςα μα ρςείλεςε email και μήμσμα ρε ϊπξιξσπ ρσμμεςέυξμςεπ θέλεςε
επιλέγξμςαπ ςξ κξσςάκι δίπλα απϊ ςξ ϊμξμα ςξσπ και ρςη ρσμέυεια απϊ ςξ drop
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down μεμξϋ πξσ βοίρκεςαι
«Ποξρθήκη/απξρςξλή email».

ρςξ

κάςχ

μέοξπ

ςηπ

ξθϊμηπ

μα

επιλένεςε

ςη λεπςξμεοή μξοτή πέοα απϊ ςξμ ςϊπξ και ςημ ςελεσςαία ποϊρβαρη, εμταμίζεςαι
ξ λξγαοιαρμϊπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ, καθόπ και διάτξοεπ επιλξγέπ για κάθε
ρσμμεςέυξμςα.
Κάμξμςαπ κλικ ρςξ ϊμξμα κάπξιξσ απϊ ςξσπ ρπξσδαρςέπ (αμ έυεςε επιλένει
ρσμξπςική μξοτή) ή κάμξμςαπ κλικ ρςξ πλήοεπ ποξτίλ κάπξιξσ ρπξσδαρςή (αμ
έυεςε επιλένει λεπςξμεοή μξοτή) εμταμίζεςαι μια ρελίδα με ςξ πλήοεπ ποξτίλ ςξσ
ρπξσδαρςή. Σξ πλήοεπ ποξτίλ κάθε ρπξσδαρςή πεοιλαμβάμει ςέρρεοιπ καοςέλεπ.
ςξ ρημείξ ασςϊ θα ποέπει μα διεσκοιμιρςεί ϊςι κάθε υοήρςηπ μπξοεί μα
επενεογαρςεί μϊμξ ςξ δικϊ ςξσ ποξτίλ, εμό μπξοεί μα δει, αλλά ϊυι μα
επενεογαρςεί, ςξ ποξτίλ ξπξιξσδήπξςε άλλξσ υοήρςη, κάμξμςαπ κλικ ρςξ ϊμξμά
ςξσ.

Δικόμα 25 Ποξτίλ ρσμμεςέυξμςα

ςημ καοςέλα ποξτίλ, θα βοείςε αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ για ςξ ρπξσδαρςή. ςη
ίδια καοςέλα, ραπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα με ςξ κξσμπί «Ακϋοχρη ςηπ εγγοατήπ μξσ»
μα διαγοάφεςε ςξμ ρσγκεκοιμέμξ ρπξσδαρςή απϊ ςξ μάθημά ραπ. Ακϊμη, με ςξ
κξσμπί «Απξρςξλή μημϋμαςξπ» μπξοείςε μα ρςείλεςε ρε ασςϊμ έμα μήμσμα, ςξ ξπξίξ
θα παοαλάβει και μέρχ email και με έμα ποξρχπικϊ μήμσμα μέρχ ςξσ Moodle.
ςημ καοςέλα «Δημξριεϋρειπ ξμάδαπ ρσζηςήρεχπ» μπξοείςε μα δείςε ςα μημϋμαςα
ςα ξπξία έυει ρςείλει ξ ρπξσδαρςήπ ρςιπ διάτξοεπ ρσζηςήρειπ ςξσ μαθήμαςξπ και ςιπ
ρσζηςήρειπ ςιπ ξπξίεπ έυει εκκιμήρει ξ ίδιξπ ξ ρπξσδαρςήπ.
ςημ καοςέλα «Αματξοέπ δοαρςηοιξςήςχμ» έυεςε ρςη διάθερή ραπ διάτξοεπ
επιλξγέπ πξσ πεοιγοάτξσμ λεπςξμεοόπ ςη Δοαρςηοιϊςηςα ςχμ ρπξσδαρςόμError!
Reference source not found..

41

Ποακςική Δκπαίδεσρη
Δκπαιδεσςικόμ Πληοξτξοικήπ

Τπηοερία αρϋγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ

Δικόμα 26 Αματξοέπ δοαρςηοιξςήςχμ – Outline report

Δπιλέγξμςαπ «Outline report», βλέπεςε με μια γοήγξοη μαςιά ςιπ δοάρειπ ρςιπ
ξπξίεπ πήοε μέοξπ ξ ρσγκεκοιμέμξπ ρπξσδαρςήπ. Δπιλέγξμςαπ «Πλήοηπ αματξοά»
θα δείςε πεοιρρϊςεοεπ λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με κάθε δοάρη ςξσ ρπξσδαρςή. ςα
«ημεοιμά αουεία καςαγοατήπ» θα βοείςε έμα διάγοαμμα ςχμ ρημεοιμόμ
επιρκέφεχμ ςξσ ρπξσδαρςή και μια λίρςα με ςιπ ςελεσςαίεπ δοάρειπ ςξσ ρςξ
μάθημα. Δπιλέγξμςαπ «ϊλεπ ξι αματξοέπ» εμταμίζεςαι μια λίρςα με ϊλεπ ςιπ
επιρκέφειπ και ςιπ δοάρειπ ςξσ ρπξσδαρςή. Σέλξπ, ρςημ επιλξγή «βαθμξί» θα βοείςε
ϊλξσπ ςξσπ βαθμξϋπ ςξσ ρπξσδαρςή ρςξ μάθημά ραπ.
ςξ block «σμμεςέυξμςεπ» εκςϊπ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μπξοείςε μα δείςε και ςξ
ποξρχπικϊ ραπ ποξτίλ και μα ςξ ςοξπξπξιήρεςε. Δπιλέγξμςαπ ςημ καοςέλα
«Δπενεογαρία ςξσ ποξτίλ» εμταμίζεςαι η τϊομα με ςα ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία πξσ
ρσμπληοόραςε για μα εγγοατείςε. Δδό ςόοα μπξοείςε μα κάμεςε ςοξπξπξιήρειπ και
μα ςιπ απξθηκεϋρεςε παςόμςαπ ρςξ κξσμπί «Σοξπξπξίηρη ςξσ ποξτίλ».
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ςημ καοςέλα «Blog» μπξοείςε μα δείςε ςα blogs πξσ έυει δημιξσογήρει ξ
ρσμμεςέυξμςαπ πξσ έυεςε επιλένειError! Reference source not found.. Δπιπλέξμ,
έυεςε ςη δσμαςϊςηςα μα δημιξσογήρεςε και μα επενεογαρςείςε ςα δικά ραπ blogs.
Για ςη δημιξσογία blog, θα ποέπει μα κάμεςε κλικ πάμχ ρςξ ξμξμαςεπόμσμϊ ραπ και
ρςη ρσμέυεια μα επιλένεςε ςημ καοςέλα «blog».
Για μα ποξρθέρεςε μια μέα εγγοατή ρςξ blog, θα ποέπει μα κάμεςε κλικ ρςξ
ρϋμδερμξ «Ποϊρθερε μέα εγγοατή», ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ςϊρξ ρςξ κεμςοικϊ ςμήμα
ςηπ ρελίδαπ ςηπ Δικϊμαπ, ϊρξ και ρςξ Blog μεμξϋ (Blog Menu). Δπιλέγξμςαπ
«Ποϊρθερε μέα εγγοατή» εμταμίζεςαι η τϊομα Error! Reference source not
found.ρςημ ξπξία θα ποέπει μα ρσμπληοόρεςε ςα αμςίρςξιυα πεδία.

10.2 Block «Δοαρςηοιόςηςεπ»
ςξ block «Δοαρςηοιϊςηςεπ» μπξοείςε μα διαυειοιρςείςε ςιπ διάτξοεπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ςξ μάθημα ασςϊ, ϊπχπ Chats, Ομάδεπ ρσζηςήρεχμ,
Λενικά, Κξσίζ, Ημεοξλϊγια, Δογαρςήοια, Δογαρίεπ, Δπιλξγέπ, Δμϊςηςεπ, Διαλϊγξσπ,
Βάρειπ δεδξμέμχμ, Έοεσμεπ, Wikis, Scorms, και Attendances (παοξσριξλϊγια).
Δπιλέγξμςαπ ςημ κάθε Δοαρςηοιϊςηςα εμταμίζεςαι μια λίρςα με ϊλεπ ςιπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ ασςξϋ ςξσ είδξσπ πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί ρςξ μάθημα ασςϊ. Ποιμ
ακϊμα κάμεςε κάπξια ειραγχγή ρςξ μάθημα, ρςξ block ασςϊ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ
εμταμίζξμςαι μϊμξ ξι «Ομάδεπ ρσζηςήρεχμ», ϊπξσ πεοιέυεςαι η «Ομάδα
ρσζηςήρεχμ ειδήρεχμ». Κάθε μέα Δοαρςηοιϊςηςα πξσ δημιξσογείςε ασςϊμαςα
καςαγοάτεςαι ρςξ block ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. Δπιλέγξμςαπ πάλι ςξμ ςίςλξ κάπξιαπ
Δοαρςηοιϊςηςαπ μεςατέοερςε ρςξ πεοιβάλλξμ ςηπ Δοαρςηοιϊςηςαπ ασςήπ.

Δικόμα 27 Block «Δοαρςηοιόςηςεπ» μεςά ςη δημιξσογία ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ μαθήμαςξπ

10.3 Block «Αμαζήςηρη ρςα Υόοξσμ»
ςξ block «Αμαζήςηρη ρςα Υϊοξσμ» Error! Reference source not found.με ςη
υοήρη λένεχμ κλειδιόμ μπξοείςε μα κάμεςε αμαζήςηρη ρςιπ ξμάδεπ ρσζηςήρεχμ.
Μπξοείςε μα κάμεςε αμαζήςηρη για ςξ θέμα πξσ θέλεςε με ςη υοήρη πξλλόμ λένεχμ
κάθε τξοά.
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Δικόμα 28 Block «Αμαζήςηρη ρςα Υόοξσμ»

10.4 Block «Σα Μαθήμαςά μξσ»
Απϊ ςξ block «Σα μαθήμαςά μξσ» Error! Reference source not found.μπξοείςε μα
μεςατεοθείςε ρςξ πεοιβάλλξμ κάπξιξσ άλλξσ μαθήμαςϊπ ραπ ή μπξοείςε μα
μεςατεοθείςε ρςημ κεμςοική ρελίδα ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ επιλέγξμςαπ «Όλα ςα
μαθήμαςα». ε ασςή ςη ρελίδα μπξοείςε μα κάμε ποξρθήκη μέξσ μαθήμαςξπ ή
αμαζήςηρη κάπξιξσ σπάουξμςξπ.

Δικόμα 29 Block «Σα Μαθήμαςά μξσ»

10.5 Block «Σελεσςαία Νέα»
ε κάθε μάθημα ρσμπεοιλαμβάμεςαι μία ποξκαθξοιρμέμη ξμάδα ρσζηςήρεχμ, η
ξμάδα ρσζηςήρεχμ ειδήρεχμ, η ξπξία πεοιλαμβάμει ςα μέα ςξσ μαθήμαςξπ. Σα
μημϋμαςα πξσ δημξριεϋξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα, εμταμίζξμςαι ρςξ block
«Σελεσςαία μέα»Error! Reference source not found.. Αμςίρςοξτα, ϊ,ςι θέμα
ποξρςίθεςαι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ block, απξςελεί μέοξπ ςηπ ξμάδαπ ρσζηςήρεχμ
ειδήρεχμ.

Δικόμα 30 Block «Σελεσςαία μέα»
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10.6 Block «Δπικείμεμα Γεγξμόςα»
Σξ block «Δπικείμεμα γεγξμϊςα» Error! Reference source not found.είμαι
ξσριαρςικά μια λίρςα με ςα γεγξμϊςα πξσ ποϊκειςαι μα ρσμβξϋμ ρςξ ποξρευέπ
μέλλξμ. Σξ block ασςϊ δίμει επίρηπ ςη δσμαςϊςηςα μα μεςατεοθείςε ρςξ ημεοξλϊγιξ,
ϊπξσ πάλι εμταμίζξμςαι ςα μελλξμςικά γεγξμϊςα, ή μα ποξρθέρεςε έμα μέξ
γεγξμϊπ.

Δικόμα 313 Block «Δπικείμεμα γεγξμόςα»

10.7 Block «Ποόρταςη Δοαρςηοιόςηςα»
ςξ block «Ποϊρταςη Δοαρςηοιϊςηςα» Error! Reference source not
found.μπξοείςε μα δείςε ςι έυει αλλάνει ρςξ μάθημα απϊ ςημ ςελεσςαία ραπ ρϋμδερη
και μεςά. Με άλλα λϊγια μα δείςε ςιπ πιξ ποϊρταςεπ Δοαρςηοιϊςηςεπ απϊ ςημ
ςελεσςαία ραπ ρϋμδερη.

Δικόμα 32 Block «Ποόρταςη Δοαρςηοιόςηςα»

10.8 Block «Ημεοξλόγιξ»
ςξ block «Ημεοξλϊγιξ» Error! Reference source not found.έυεςε ςη δσμαςϊςηςα
μα ποξρθέρεςε έμα μέξ γεγξμϊπ. Δπιλένςε απϊ ςξ block Ημεοξλϊγιξ ςξμ μήμα πξσ
θέλεςε υοηριμξπξιόμςαπ ςα βελάκια
Error! Reference source not found.. ςη
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ρσμέυεια παςήρςε πάμχ ρςξ ϊμξμα ςξσ μήμα και θα εμταμιρςεί μια μέα ξθϊμη ϊπξσ
εμταμίζει ςξ Hμεοξλϊγιξ ρςξ κεμςοικϊ ςμήμα ςηπ ρελίδαπ.

Δικόμα 33 Block «Ημεοξλόγιξ»

Δπιλένςε ςξ κξσμπί «Νέξ Γεγξμϊπ» πξσ βοίρκεςαι πάμχ δενιά και θα ραπ ζηςηθεί μα
επιλένεςε ςι είδξσπ γεγξμϊπ θέλεςε μα δημιξσογήρεςε. Μπξοείςε μα επιλένεςε
αμάμερα ρε ποξρχπικϊ γεγξμϊπ, γεγξμϊπ μαθήμαςξπ ή γεγξμϊπ ξμάδαπ αμ έυεςε
υχοίρει ςξσπ ρπξσδαρςέπ ραπ ρε ξμάδεπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα. Έμα
ποξρχπικϊ γεγξμϊπ είμαι ξοαςϊ μϊμξ ρε εράπ, εμό ξι άλλξι δϋξ ςϋπξι γεγξμϊςχμ
είμαι ξοαςξί ρε ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςξσ μαθήμαςξπ. Αμάλξγα με ςξμ ςϋπξ
γεγξμϊςξπ πξσ θα επιλένεςε μα ποξρθέρεςε θα υοηριμξπξιηθεί διατξοεςικϊ υοόμα
για ςξ μαοκάοιρμα ςηπ ημεοξμημίαπ ρςημ ξπξία θα ποξρθέρεςε ςξ γεγξμϊπ. Ατξϋ
επιλέναςε ςξμ ςϋπξ γεγξμϊςξπ, εμταμίζεςαι μια μέα τϊομα ρςημ ξπξία δίμεςε έμα
ρϋμςξμξ και πεοιεκςικϊ ϊμξμα για ςξ γεγξμϊπ, ςημ πεοιγοατή ςξσ γεγξμϊςξπ και
επιλέγεςε ημέοα ποαγμαςξπξίηρηπ ςξσ γεγξμϊςξπ, διάοκεια και επαμαλήφειπ ςξσ
ίδιξσ γεγξμϊςξπ. Error! Reference source not found.Δπιλέγξμςαπ «Απξθήκεσρη
αλλαγόμ» ςξ γεγξμϊπ εμταμίζεςαι ρςξ Ημεοξλϊγιξ.

10.9 Block «Δμόςηςεπ»
ςξ block «Δμϊςηςεπ» Error! Reference source not found.ξ εκπαιδεσςήπ βλέπει
αοιθμηςικά ςιπ εβδξμάδεπ ή ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ και επιλέγξμςαπ
κάπξια απϊ ασςέπ μεςατέοεςαι ασςϊμαςα ρςξ πεοιβάλλξμ ςηπ. Σξ block ασςϊ
βξηθάει ρςημ εϋκξλη μεςακίμηρη ςξσ εκπαιδεσςή μέρα ρςξ μάθημα ρςημ πεοίπςχρη
πξσ ςξ μάθημα απξςελείςαι απϊ πξλλέπ εβδξμάδεπ ή θεμαςικέπ εμϊςηςεπ.

Δικόμα 34 Block «Δμόςηςεπ»

10.10 Block «σμδεδεμέμξι Φοήρςεπ»
ςξ block «σμδεδεμέμξι Φοήρςεπ» μπξοείςε μα δείςε πξιξι ρσμμεςέυξμςεπ
βοίρκξμςαμ ςα ςελεσςαία 5 λεπςά μέρα ρςξ μάθημα.
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Δικόμα 35 Block «σμδεδεμέμξι Φοήρςεπ»

10.11 Block «ύμξφη Μαθήμαςξπ»
ςξ block «ϋμξφη μαθήμαςξπ» μπξοείςε μα δείςε ςημ πεοίληφη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ
έυεςε ξοίρει. Αμ θέλεςε μα κάμεςε κάπξια ςοξπξπξίηρη, επιλένςε ςξ εικξμίδιξ
επενεογαρίαπ ετϊρξμ βοίρκερςε ρε καςάρςαρη επενεογαρίαπ.

Δικόμα 36 Block «ύμξφη μαθήμαςξπ»

10.12 Block «Μημύμαςα»
ςξ block «Μημϋμαςα» μπξοείςε μα βλέπεςε ςα μημϋμαςα πξσ ραπ ρςέλμξσμ άλλξι
υοήρςεπ. Error! Reference source not found.

Δικόμα 37 Block «Μημύμαςα»

Κάμξμςαπ κλικ ρςξ ρϋμδερμξ «Μημϋμαςα» αμξίγει έμα μέξ παοάθσοξ με ςοειπ
καοςέλεπ. ςημ καοςέλα επατέπ εμταμίζεςαι μια λίρςα με ςιπ επατέπ πξσ ερείπ
έυεςε ποξρθέρει. ςημ καοςέλα «Αμαζήςηρη» θα βοείςε άλλη μία υοήριμη
λειςξσογία. Φοηριμξπξιόμςαπ λένειπ κλειδιά μπξοείςε μα αμαζηςήρεςε εϋκξλα και
γοήγξοα μημϋμαςα πξσ έυεςε αμςαλλάνει ρςξ παοελθϊμ. Σέλξπ, ρςημ καοςέλα
«Ρσθμίρειπ» μπξοείςε μα ξοίρεςε επιλξγέπ ρυεςικέπ με ςημ σπηοερία αμςαλλαγήπ
μημσμάςχμ. Μημ νευμάςε κάθε τξοά μα απξθηκεϋεςε ςιπ μέεπ οσθμίρειπ.
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10.13 Block «Διαυείοιρη»
Όλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη γεμική διαυείοιρη ςξσ μαθήμαςξπ βοίρκξμςαι ρςξ
block «Διαυείοιρη». Δδό μπξοείςε μα κάμεςε υοήρη μιαπ απϊ ςιπ επιλξγέπ:
Δπενεογαρία, Ρσθμίρειπ μαθήμαςξπ, Αμάθερη οϊλχμ, Ομάδεπ, Αμςίγοατξ
αρταλείαπ, Δπαματξοά, Διραγχγή, Αουικέπ οσθμίρειπ, Αματξοέπ, Δοχςήρειπ,
Κλίμακεπ, Αουεία, Βαθμξί, και ακϋοχρη ςηπ εγγοατήπ μξσ. Οι επιλξγέπ ασςέπ
επιςοέπξσμ ςημ καλϋςεοη διαυείοιρη ςξσ μαθήμαςξπ ποξρτέοξμςαπ εσκξλίεπ ρςξμ
εκπαιδεσςή. Παοακάςχ θα αμαλϋρξσμε ασςέπ ςιπ επιλξγέπ.

Δικόμα 38 Block «Διαυείοιρη»

48

Ποακςική Δκπαίδεσρη
Δκπαιδεσςικόμ Πληοξτξοικήπ

Τπηοερία αρϋγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ

11 Ποόρθεςεπ Τπηοερίεπ

11.1 Ομάδεπ
Μπξοείςε μα ξογαμόρεςε ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςξσπ μαθήμαςϊπ ραπ ρε ξμάδεπ. Για
μα γίμει ασςϊ επιλένςε «Ομάδεπ» απϊ ςξ block «Διαυείοιρη» και ρςη ρσμέυεια
«Create group» ςη τϊομα πξσ εμταμίζεςαι θα ποέπει μα ξοίρεςε για ςημ ξμάδα έμα
ϊμξμα και αμ θέλεςε μα δόρεςε μια ρϋμςξμη πεοιγοατή. Για μα ξλξκληοχθεί η
δημιξσογία ςηπ ξμάδαπ παςήρςε «create group» ρςξ ςέλξπ ςηπ ρελίδαπ. Και ρςη
ρσμέυεια μπξοείςε μα ποξρθέρεςε μέλη ρςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα επιλέγξμςαπ
«Add/remove users»Error! Reference source not found..

Δικόμα 39 Ποξρθήκη/διαγοατή υοηρςώμ από ςημ ξμάδα

11.2 Αμςίγοατξ αρταλείαπ
κξπϊπ ςξσ αμςιγοάτξσ αρταλείαπ είμαι μα καςαγοάτει ςιπ εμέογειέπ ραπ, όρςε ρε
πεοίπςχρη πεοιπλξκήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ μα είμαι δσμαςή η επαματξοά ςξσ
μαθήμαςξπ ρςημ καςάρςαρη ςξσ αμςιγοάτξσ αρταλείαπ. Ακϊμα μια υοηριμϊςηςα ςξσ
αμςιγοάτξσ αρταλείαπ είμαι ϊςι μπξοείςε μα ςξ υοηριμξπξιήρεςε αμ θέλεςε μα
δημιξσογήρεςε για παοάδειγμα έμα μέξ μάθημα με ςξμ ίδιξ κξομϊ. Δίμαι πξλϋ
υοήριμξ μα δημιξσογείςε ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα αμςίγοατα αρταλείαπ,
ειδικά κάθε τξοά πξσ κάμεςε ποξρθήκεπ ρςξ μάθημά ραπ ή ςοξπξπξιήρειπ.
Παςόμςαπ ρςξ ρϋμδερμξ «Αμςίγοατξ αρτάλειαπ» απϊ ςξ block «Διαυείοιρη»,
εμταμίζεςαι μία λίρςα απϊ ςημ ξπξία επιλέγεςε πξια αμςικείμεμα ςξσ μαθήμαςξπ
θέλεςε μα αμςιγοατξϋμError! Reference source not found.. Έπειςα παςάςε ςξ
κξσμπί «σμέυεια». Δμταμίζεςαι μία λίρςα επιβεβαίχρηπ για ςα αμςικείμεμα πξσ θα
αμςιγοατξϋμ καθόπ και έμα πεδίξ ρςξ ξπξίξ μπξοείςε μα ρσμπληοόρεςε ςξ ϊμξμα
ςξσ αουείξσ ποξπ απξθήκεσρη. σμευίζξμςαπ εμταμίζεςαι έμα μήμσμα ϊςι ςξ
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αμςίγοατξ αρταλείαπ ξλξκληοόθηκε επιςσυόπ, και καςαγοάτξμςαι ξι πληοξτξοίεπ
πξσ πεοιέυει. Δπιλέγξμςαπ πάλι «σμέυεια», μεςατέοερςε ρςη ρελίδα ςχμ αουείχμ
ρςημ καςηγξοία «backup» ϊπξσ και βοίρκεςαι ςξ αουείξ ςξσ αμςίγοατξσ
αρταλείαπError! Reference source not found..

Δικόμα 40 Σξ αμςίγοατξ αρταλείαπ ρςξ τάκελξ backupdata

11.3 Δπαματξοά
κξπϊπ ςηπ επαματξοάπ είμαι μα επαματέοει ςξ μάθημα ρε μια ποξηγξϋμεμη
καςάρςαρη. Η καςάρςαρη ασςή εναοςάςαι απϊ ςξ πξιξ αουείξ αμςίγοατξσ
αρταλείαπ θα επιλένεςε.

11.4 Διραγχγή
Δπιλέγξμςαπ «Διραγχγή» απϊ ςξ block «Διαυείοιρη», ξ εκπαιδεσςήπ, ετϊρξμ
διαθέςει και άλλξ μάθημα ρςημ Πλαςτϊομα, μπξοεί μα ειράγει ρςξ παοϊμ μάθημα
Δοαρςηοιϊςηςεπ ή πεοιευϊμεμξ πξσ έυει δημιξσογήρει ρε άλλξ μάθημά ςξσ ρςημ
Πλαςτϊομα. Δπιπλέξμ, μπξοεί μα δημιξσογήρει ξμάδεπ ρπξσδαρςόμ ρςξ μάθημα
τξοςόμξμςαπ έμα καςάλληλα διαμξοτχμέμξ αουείξ πξσ ςιπ πεοιγοάτειError!
Reference source not found..

11.5 Αουικέπ οσθμίρειπ
Η επιλξγή ασςή ραπ επιςοέπει μα διαγοάφεςε ςα δεδξμέμα ςχμ υοηρςόμ (π.υ.
γεγξμϊςα, αουεία, υοήρςεπ κ.α) απϊ ςξ μάθημά ραπ διαςηοόμςαπ ςασςϊυοξμα ϊλεπ
ςιπ αουικέπ οσθμίρειπ ςξσ μαθήμαςϊπ ραπ καθόπ και ϊλεπ ςιπ Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ
έυεςε ποξρθέρει ρε ασςϊ.

11.6 Αματξοέπ
Η επιλξγή ασςή δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξμ εκπαιδεσςή μα ελέγυει ςιπ κιμήρειπ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ μάθημά ςξσ ςιπ ςελεσςαίεπ μέοεπ.
Δπιλέγξμςαπ «Αματξοέπ» απϊ ςξ block «Διαυείοιρη» μπξοείςε μα πεοιξοίρεςε ςξ
πλήθξπ ςχμ αματξοόμ πξσ θα ραπ παοξσριαρςξϋμ υοηριμξπξιόμςαπ ςα ενήπ
κοιςήοια: ςξ μάθημα παοακξλξϋθηρηπ, ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, ςημ ημεοξμημία
ποϊρβαρηπ, ςιπ Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςείυαμ ξι ρσμμεςέυξμςεπ και ςιπ
ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ πξσ ασςξί έκαμαμ. Δπιπλέξμ, μπξοείςε αμ θέλεςε μα
απξθηκεϋρεςε ςιπ αματξοέπ και μα επιλένεςε ρε πξια μξοτή ασςέπ θα
απξθηκεσςξϋμ.
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Δικόμα 414 Αματξοέπ

Διατξοεςικά επιλέγξμςαπ «Αματξοά Δοαρςηοιϊςηςαπ» εμταμίζεςαι μια μέα ρελίδα
με ςοειπ ρςήλεπ ϊπξσ σπάουξσμ ϊλεπ ξι Δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ, ξ
ρσμξλικϊπ αοιθμϊπ ςχμ επιρκέφεχμ ρε κάθε μια Δοαρςηοιϊςηςα και η ημεοξμημία
ςηπ ςελεσςαίαπ ποϊρβαρηπ ρε κάθε Δοαρςηοιϊςηςα.

Δικόμα 42 Αματξοά Δοαρςηοιόςηςαπ

ΔπιπλέξμError! Reference source not found. μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε μια
αματξοά παοακξλξϋθηρηπ. Αουικά επιλένςε ςημ «Δμϊςηςα Δοαρςηοιϊςηςαπ» για ςημ
ξπξία επιθσμείςε μα εςξιμάρεςε μια αματξοά (π.υ. Δμϊςηςα Δοαρςηοιϊςηςαπ: Κξσίζ,
Ομάδαπ ρσζήςηρηπ, Έοεσμαπ κςλ.). Μϊμξ ξι Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ έυξσμ ποξβλετθεί
για ςξ μάθημα θα είμαι διαθέριμεπ. ςη ρσμέυεια, επιλένςε ςη υοξμική πεοίξδξ πξσ
θα καλϋπςει η αματξοά, αμ η αματξοά θα ρυεςίζεςαι με Δοαρςηοιϊςηςα
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«Διδάρκξμςα», «Υξιςηςή», ή «Δπιρκέπςη» και ςέλξπ αμ η αματξοά θα πεοιέυει
«Ποξβξλέπ», «Μημϋμαςα» ή και ςα δϋξ «Όλεπ ξι εμέογειεπ». Ο ξοιρμϊπ ςχμ
Ποξβξλόμ και ςχμ Μημσμάςχμ είμαι διατξοεςικϊπ για κάθε Δμϊςηςα
δοαρςηοιξςήςχμ.

Δικόμα 43 Παοάδειγμα αματξοάπ παοακξλξύθηρηπ

Σέλξπ, ρςα «ςαςιρςικά» (αμ ξ διαυειοιρςήπ ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ έυει εμεογξπξιήρει
ςη ρσγκεκοιμέμη δσμαςϊςηςα) μπξοείςε μα δείςε έμα ρϋμξλξ απϊ γοατικά και
πίμακεπ πξσ ραπ παοξσριάζξσμ ρσμξλικά ςημ κιμηςικϊςηςα (αοιθμϊπ κλικ) ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ ρε διάτξοα ςμήμαςα ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ.

11.7 Δοχςήρειπ
ςημ επιλξγή ασςή θα βοείςε ϊλεπ ςιπ εοχςήρειπ πξσ δημιξσογείςε για μα
υοηριμξπξιήρεςε ρςα Κξσίζ ραπError! Reference source not found..

Δικόμα 44 Δοχςήρειπ

11.8 Κλίμακεπ
Οι εκπαιδεσςέπ έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα δημιξσογήρξσμ μέεπ κλίμακεπ για ςη
βαθμξλϊγηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. Καλϊ είμαι μα δξθεί ρςη μέα κλίμακα έμα ϊμξμα
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καςαμξηςϊ απϊ ςη ρςιγμή πξσ ασςϊ θα εμταμίζεςαι ρςη λίρςα επιλξγήπ κλίμακαπ. Ο
καθξοιρμϊπ ςηπ κλίμακαπ γίμεςαι με μια διαςαγμέμη λίρςα ςιμόμ, ξι ξπξίεπ
κσμαίμξμςαι απϊ ςξ αομηςικϊ χπ ςξ θεςικϊ και είμαι υχοιρμέμεπ με κϊμμαςα.
Δπίρηπ, ςιπ κλίμακεπ ποέπει μα ρσμξδεϋρει μια καλή πεοιγοατή η ξπξία μα
αματέοει πόπ η κλίμακα ασςή μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί.
Δπιλέγξμςαπ «Κλίμακεπ» απϊ ςξ μεμξϋ «Δοαρςηοιϊςηςεπ» εμταμίζεςαι μια λίρςα με
ςιπ ήδη σπάουξσρεπ κλίμακεπError! Reference source not found.. Για μα δείςε ςημ
πεοιγοατή ςηπ κλίμακαπ επιλένςε ςξμ ςίςλξ ςηπ και έμα μέξ παοάθσοξ θα
εμταμιρςεί.
Για μα ποξρθέρεςε ςη δική ραπ κλίμακα επιλένςε ςξ κξσμπί «Ποξρθήκη μιαπ
κλίμακαπ».

Δικόμα 45 Κλίμακεπ

ςη μέα ξθϊμη πξσ εμταμίζεςαι ρσμπληοόρςε ςα πεδία δίμξμςαπ έμα καςαμξηςϊ
ϊμξμα για ςημ κλίμακά ραπ, ςη δξμή ςηπ κλίμακαπ ϊπχπ αματέοθηκε
ποξηγξσμέμχπ, και ςημ πεοιγοατή ραπ και επιλένςε «Απξθήκεσρη Αλλαγόμ». Η
κλίμακά ραπ ποξρςέθηκε ρςη λίρςα. Για μα κάμεςε ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ επιλένςε ςξ
εικξμίδιξ ςηπ επενεογαρίαπ
, εμό, αμ θέλεςε μα διαγοάφεςε ςημ κλίμακα,
επιλένςε ςξ εικξμίδιξ ςηπ διαγοατήπ

.

11.9 Αουεία
Δπιλέγξμςαπ «Αουεία» απϊ ςξ block «Διαυείοιρη», εμταμίζεςαι μια λίρςα με ϊλα ςα
αουεία πξσ ατξοξϋμ ςξ μάθημα ασςϊ, ςα ξπξία μπξοείςε μα μεςξμξμάρεςε, μα
διαγοάφεςε, μα μεςακιμήρεςε ρε κάπξιξ άλλξ τάκελξ και μα δημιξσογήρεςε
ρσμπιερμέμξ αουείξ Error! Reference source not found..
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Δικόμα 46 Δπενεογαρία αουείχμ και τακέλχμ ςξσ μαθήμαςξπ

Δπίρηπ, για μα γίμεςαι καλϋςεοα η ξμαδξπξίηρη ςχμ αουείχμ ραπ μπξοείςε μα
δημιξσογήρεςε έμα τάκελξ επιλέγξμςαπ «Δημιξσογία τακέλξσ». ςξ πεδίξ πξσ
εμταμίζεςαι γοάτεςε ςξ ϊμξμα πξσ θέλεςε μα δόρεςε ρςξ τάκελξ και επιλέγεςε
«Δημιξσογία». Για μα «τξοςόρεςε» έμα μέξ αουείξ επιλένςε «Απξρςξλή εμϊπ
αουείξσ», ατξϋ ποόςα έυεςε επιλένει ςξ τάκελξ ρςξμ ξπξίξ θέλεςε μα τξοςόρεςε
ςξ αουείξ. Δπιλένςε «Browse» για μα βοείςε ςξ αουείξ ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ και
ατξϋ ςξ επιλένεςε επιλένςε «Απξρςξλή ςξσ αουείξσ»Error! Reference source not
found.. Σξ μέγιρςξ μέγεθξπ πξσ μπξοεί μα έυει είμαι 2 Mb.

11.10 Βαθμξί
Για μα μπξοέρεςε μα ελέγνεςε ςιπ βαθμξλξγίεπ ςχμ ρπξσδαρςόμ για κάθε
Δοαρςηοιϊςηςα, μα βαθμξλξγήρεςε ςιπ Δοαρςηοιϊςηςεπ και μα δείςε ςξ ρσμξλικϊ
βαθμϊ κάθε ρπξσδαρςή επιλένςε «Βαθμξί» ρςξ μεμξϋ «Διαυείοιρη». Δμταμίζεςαι μια
λίρςα με ϊλξσπ ςξσπ ρπξσδαρςέπ και ταίμεςαι η ϋπαονη ή ϊυι βαθμξλξγίαπ ρςιπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ Error! Reference source not found.. Για μα
βαθμξλξγήρεςε μια Δοαρςηοιϊςηςα επιλένςε ςξμ ςίςλξ ςηπ. Ο ρσμξλικϊπ βαθμϊπ πξσ
έυει πάοει μέυοι ςόοα ξ ρπξσδαρςήπ ταίμεςαι ρςξ ςέλξπ ϊλχμ ςχμ
δοαρςηοιξςήςχμ. Μπξοείςε ακϊμα μα κάμεςε απξθήκεσρη ςηπ βαθμξλξγίαπ ϊλχμ
ςχμ ρπξσδαρςόμ ρε μξοτή σπξλξγιρςικξϋ τϋλξσ ή απξθήκεσρη ρε μξοτή απλξϋ
κειμέμξσ.
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Δικόμα 47 (block) Βαθμξί

11.11 Βάρη Δεδξμέμχμ
Η Δοαρςηοιϊςηςα ασςή επιςοέπει ρςξμ εκπαιδεσςή και ρςξσπ ρπξσδαρςέπ ςξσ μα
δημιξσογήρξσμ μια Bάρη δεδξμέμχμ και μα καςαυχοήρξσμ ρε ασςή διατϊοχμ
ειδόμ πληοξτξοίεπ, δεδξμέμα και αουεία.
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