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1 – Περίληψη 
 

Ενότητα 1: Moodle 

Περιγραφή ενότητας 
Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να 
καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν 
την έννοια της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εκμάθησης, τα 
χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τη χρήση της.  Θα 
εξηγήσει ότι η πλατφόρμα Moodle είναι το πιο 
δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο παράδειγμα 
της ΗΠΕ.  
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τη διάταξη μιας 
σελίδας Moodle, τις επιλογές προσαρμογής της, τον 
επεξεργαστή κειμένου για την προσθήκη εκμάθησης και 
όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσει ένα νέο 
μάθημα.  
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν επίσης με τα 
εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα Moodle για τη 
διάρθρωση και την οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε 
συνεκτικές ομάδες και τμήματα.  
Στη συνέχεια θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους 
στη χρήση των πόρων για να εμπλουτίσουν το 
μαθησιακό περιεχόμενο με ελκυστικά και σημαντικά 
επιπρόσθετα συνημμένα για να ενδυναμώσουν τη 
μαθησιακή εμπειρία. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με κάθε είδους 
πόρους που μπορούν να ενσωματώσουν το απλό 
κείμενο του μαθήματος, θα μάθουν πώς να 
χρησιμοποιούν ετικέτες και πώς οργανώνουν πόρους σε 
σελίδες, μπλοκ και πώς να τις ομαδοποιούν σε 
φακέλους. 
Στη συνέχεια, θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους 
στη χρήση των δραστηριοτήτων για να αναθέσουν 
εργασίες σε μαθητές, να λάβουν ανατροφοδότηση, να 
αξιολογήσουν την προετοιμασία των μαθητών. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με κάθε είδους 
δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην 
κατανόηση αυτών που διδάσκονται με το απλό κείμενο 
του μαθήματος και των πόρων που παρέχονται.  Οι 
εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν 
τράπεζες ερωτήσεων, να αναθέτουν εργασίες, να 
δημιουργούν κουίζ, να διαχειρίζονται ένα φόρουμ, να 
προσθέτουν έρευνες, να ορίζουν ένα γλωσσάριο.  
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Τέλος, θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στα 
εργαλεία που παρέχονται από το Moodle για τη 
διαχείριση των συμμετεχόντων στο μάθημα. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να εγγράφουν τους 
σπουδαστές, να αλλάζουν δικαιώματα, να στέλνουν 
μηνύματα ή ενημερωτικά δελτία στους μαθητές.  Οι 
εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τη διαχείριση του 
βιβλίου και την ομαδοποίηση των μαθητών. 

Προβλεπόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα1 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα πρέπει να 

είστε σε θέση να: 

• καταλάβετε τι είναι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Εκμάθησης 

• εξοικειωθείτε με το περιβάλλον του Moodle 

• προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού 

• Χρησιμοποιήσετε τον επεξεργαστή κειμένου 

• χρησιμοποιήσετε την in-line βοήθεια του Moodle 

• δημιουργήσετε ένα μάθημα 

• Προσαρμόσετε τμήματα μαθημάτων 

• προσθέσετε περιεχόμενο σε ένα μάθημα 

• εξοικειωθείτε με τους πόρους του Moodle 

• χρησιμοποιείτε αρχεία και διευθύνσεις URL 

• χρησιμοποιείτε ετικέτες 

• δημιουργήσετε σελίδες και βιβλία 

• οργανώνετε πόρους σε φακέλους 

• εξοικειωθείτε με εργασίες 

• δημιουργήσετε τράπεζα ερωτήσεων 

• δημιουργήσετε κουίζ 

• διαχειρίζεστε ένα φόρουμ 

• δημιουργήσετε επιλογές και έρευνες 

• ορίσετε ένα γλωσσάριο 

• εγγράφετε μαθητές 

• στείλετε μηνύματα 

• γνωρίσετε φοιτητές στο διαδίκτυο 

• διαχειρίζεστε ομάδες 

• εργάζεστε με βιβλία βαθμολογίας 

• Κατηγοριοποιήσετε το βιβλίο βαθμολογίας 

Δραστηριότητες Εκμάθησης 
• διερεύνηση 4 υποχρεωτικών και 8 προαιρετικών 

υλικών ανάγνωσης 

 
1 Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν το τι θα πρέπει να είναι σε θέση ο εκπαιδευόμενος να 

κάνει μετά από τη συμμετοχή αυτής της ενότητας.  Χρησιμοποιήστε ένα ρήμα (ή το πολύ δύο) για κάθε 
αποτέλεσμα.  (Βλ. Πρόγραμμα σπουδών και κάντε τροποποιήσεις που θεωρείτε απαραίτητες) 
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•  να κάνετε 10 ασκήσεις  

• Να περάσετε 4  διαγωνίσματα, περιέχουν 11 

ερωτήσεις 

Διάρκεια Ο συνολικός φόρτος εργασίας είναι 290 λεπτά 

συμπεριλαμβανομένων: 

• 250 λεπτά για να εξερευνήσετε το υποχρεωτικό 

υλικό ανάγνωσης 

• 40 λεπτά για ασκήσεις 
 


