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2.2.3 Θέμα 3 – Δραστηριότητες Μαθήματος 

 

Ο τρόπος που διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί τις δραστηριότητες είναι ακριβώς ο ίδιος με 

τον τρόπο που διαχειρίζονται τους πόρους: υπάρχει ένα κουμπί για την εκχώρηση πόρων και 

δραστηριοτήτων.  

 Ένας πρόσθετος πίνακας αναδύεται παρουσιάζοντας τον κατάλογο των πόρων και των 

δραστηριοτήτων που προσφέρει το Moodle και από τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός.   

Ομοίως με τους πόρους, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε δραστηριότητες, πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι η επεξεργασία είναι ενεργοποιημένη.  Στην κορυφή στη δεξιά πλευρά, 

πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση Επεξεργασίας (Turn editing on). 

 

Αν το μάθημα περιέχει ήδη δραστηριότητες που είχαν προστεθεί προηγουμένως, θα 

παρατηρήσετε ότι υπάρχουν κουμπιά επεξεργασίας που εμφανίζονται δίπλα σε πολλές από 

αυτές τις δραστηριότητες.  Μόλις προστεθούν οι δραστηριότητές σας, έχετε τη δυνατότητα 

να τις επεξεργαστείτε κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.  Κάνοντας κλικ στην επιλογή 

Επεξεργασία, είστε έτοιμοι να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, όπως την εσοχή της 

δραστηριότητας στη σελίδα μαθήματος ή την απόκρυψη της έτσι ώστε να μην είναι ορατή 

για τους μαθητές.  Είναι δυνατό να αντιγράψετε μια δραστηριότητα, να αντιστοιχίσετε 

ρόλους ή να την διαγράψετε. 

 

Στο κάτω μέρος κάθε ενότητας θα υπάρχει ένας σύνδεσμος με τη δυνατότητα να κάνετε κλικ 

πάνω του, με τίτλο Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource). Αφού 

κάνετε κλικ σε αυτό, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα δείχνει τις διάφορες 

δραστηριότητες και πόρους που μπορούν να προστεθούν, συμπεριλαμβανομένων των 

Εργασιών, των Φόρουμ, του Γλωσσάριου, των Κουίζ, των Ερευνών και πολλών άλλων 

επιλογών. 

Το Moodle παρέχει επίσης βοήθεια και οδηγίες στην πλατφόρμα.  Για καθεμιά από αυτές τις 

δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε ένα κλικ πάνω τους και να λάβετε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, στον πίνακα στην δεξιά πλευρά. 

Με αυτό τον τρόπο έχετε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές 

τις δραστηριότητες και να τις χρησιμοποιήσετε στο μάθημα σας. 
 
Εργασίες  
 
Οι εργασίες αποτελούν σημαντικό μέρος των περισσότερων μαθημάτων.  Επιτρέπουν στους 
μαθητές την ευκαιρία να καταδείξουν την κατανόησή τους για το περιεχόμενο.  Επιτρέπουν 
στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με το πόσο καλά 
μαθαίνουν οι μαθητές τους, καθώς και την ευκαιρία να δώσουν στους μαθητές 
ανατροφοδότηση σχετικά με τη εκμάθησή τους. 
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Για να προσθέσετε μια εργασία, πρέπει πρώτα να Ενεργοποιήσετε την επεξεργασία.  Στο 
τέλος κάθε ενότητας θα δείτε το κουμπί Προσθήκη μιας δραστηριότητας ή ενός πόρου που 
θα ανοίξει έναν πίνακα, από τον οποίον θα μπορέσετε να κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή 
Εργασία. 
Οι εργασίες πρέπει να ονομάζονται και να περιγράφονται προαιρετικά με κείμενο που 
μπορείτε να εισάγετε στην περιοχή περιγραφής. 
Αν και είναι προαιρετική, μια περιγραφή είναι κάπως απαραίτητη, επειδή δίνει στους 
μαθητές τις οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν, να διαβάσουν, να παρακολουθήσουν και να 
μάθουν για να ολοκληρώσουν την εργασία. 
Η περιοχή κειμένου, όπως ακριβώς και η Σελίδα πόρων, μπορεί να συμπληρωθεί με 
συνδέσμους, βίντεο, κείμενο και μια ολόκληρη σειρά πόρων που πρέπει να μελετήσουν οι 
μαθητές πριν γράψουν την έκθεση που θα υποβάλουν στον εκπαιδευτικό. 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να προσθέσουν πρόσθετα αρχεία.  Έτσι, εάν θέλουν να 
ανεβάσουν μια εργασία ή να ανεβάσουν πόρους στους οποίους οι μαθητές πρέπει να 
ανατρέξουν για την εργασία, θα μπορούσαν να το κάνουν. 
Υπάρχει επίσης μια δέσμη ρυθμίσεων για τις εργασίες σας.  Το πρώτο είναι για τη 
διαθεσιμότητα και μας επιτρέπει να ορίσουμε μια ημερομηνία υποβολής όπου οι μαθητές 
θα μπορούν να αρχίσουν την υποβολή της εργασίας τους. 
Μετά από αυτό είναι η ημερομηνία λήξης (due date), ακολουθούμενη από μια ημερομηνία 
διακοπής (cut-off date).  Η ημερομηνία αποκοπής είναι μια περίοδος κατά την οποία οι 
μαθητές δεν θα μπορούν πλέον να την υποβάλουν. Εάν δεν θέλετε μια ημερομηνία 
διακοπής, επειδή θέλετε οι μαθητές να παραδώσουν την εργασία, ακόμα και αν έχουν 
ξεπεράσει την ημερομηνία υποβολής, απλά αφήστε κενό το κουτί ελέγχου.  Αν δεν 
επιθυμείτε ημερομηνία υποβολής ή ημερομηνία λήξης, μπορείτε επίσης να καταργήσετε την 
επιλογή. 
Πιο κάτω από τις ημερομηνίες, υπάρχουν οι τύποι υποβολής.  Πολύ σημαντικό είναι να 
μάθετε εάν θέλουν οι μαθητές σας να ολοκληρώσουν την εργασία στο πρόγραμμα 
επεξεργασίας κειμένου στην πλατφόρμα Moodle ή αν προτιμούν να μεταφορτώσουν ένα 
αρχείο. 
Αν θέλετε οι μαθητές να την ολοκληρώσουν μέσα στον επεξεργαστή κειμένου, πρέπει να 
κάνετε κλικ στη επιλογή Κείμενο στο διαδίκτυο (Online text).  Η Υποβολή Αρχείων (File 
submission) είναι η επιλογή για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μεταφορτώσουν τη 
δουλειά τους σε ξεχωριστό αρχείο.  Για αυτήν την επιλογή, υπάρχουν δύο σχετικές επιλογές: 
ο αριθμός των αρχείων που έχουν μεταφορτωθεί και το μέγεθος της υποβολής.  Έχετε την 
ευκαιρία να ορίσετε όριο λέξεων για τις εκθέσεις τους. 
Κάτω από τις ρυθμίσεις υποβολής (Submission settings), μπορείτε πρώτα να ζητήσετε από 
τους μαθητές να κάνουν κλικ σε ένα κουμπί υποβολής.  Μπορεί να οριστεί σε Ναι ή Όχι.  
Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα έχουν απεριόριστες προσπάθειες.  Μπορείτε να επιλέξετε 
αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις Ομάδες και να δώσετε στους μαθητές τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν εργασίες σε ομάδες.  Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις που θα σας 
επιτρέψουν να γνωρίζετε πότε έχουν υποβληθεί οι εργασίες και μπορείτε επίσης να έχετε 
μια ειδοποίηση που να σας ενημερώνει για τυχόν καθυστερημένες υποβολές.  Για βαθμούς, 
μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε αυτό να είναι πόντοι, κλίμακα ή να μην βαθμολογείται.  
Μπορείτε να ορίσουμε κλίμακα για τους βαθμούς, για παράδειγμα 1-10 ή 1-100. 
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Τέλος, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι ορατό στους μαθητές αν 
είναι έτοιμο να προβληθεί.  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και 
επιστροφή στο μάθημα. 
 
Δημιουργία μιας Τράπεζας Ερωτήσεων 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 
ερωτήσεις αξιολόγησης και να τις αποθηκεύει στην τράπεζα ερωτήσεων, έτσι ώστε να 
μπορεί εύκολα να ενσωματώσει αυτές τις ερωτήσεις σε διαγωνίσματα και κουίζ.  Μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση στην τράπεζα ερωτήσεων στο Μπλοκ Διαχείρισης (Administration Block) 
στο αριστερό μέρος (η διαμόρφωση των μπλοκ εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο 
διαχειριστής έχει ορίσει τη σελίδα του μαθήματος). 
Στο μπλοκ Διαχειριστή υπάρχει ένα κουμπί που ονομάζεται Τράπεζα ερωτήσεων (Question 
bank). 
Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να επιλέξετε μια κατηγορία, δηλαδή εάν 
θέλετε να είστε σε μια γενική τράπεζα ερωτήσεων ή μια συγκεκριμένη για το μάθημά σας.  
Στη συνέχεια μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να δείχνετε το κείμενο ερωτήσεων στη 
λίστα ερωτήσεων, εάν μπορείτε να δείξετε τις ερωτήσεις από τις υποκατηγορίες και αν 
μπορείτε επίσης να δείξετε παλιές ερωτήσεις. 
Στην αρχή, ωστόσο, δεν υπάρχουν ερωτήσεις στην τράπεζα ερωτήσεων: πρέπει να την 
συμπληρώσετε δημιουργώντας ερωτήσεις. 
Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ερώτησης 
(Create a new question).  Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού με όλους τους διαφορετικούς 
τύπους ερωτήσεων αξιολόγησης που μπορείτε να δημιουργήσετε. Συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων ερωτήσεων υπολογισμού, στις οποίες θα χρησιμοποιούσατε αριθμούς.  
Υπάρχουν αποσπάσματα ερωτήσεων, δοκίμια, αντιστοίχιση, ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών και πολλά άλλα.  Τώρα, για οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, εάν κάνετε κλικ 
στον τύπο, θα σας δώσει μια περιγραφή στη δεξιά πλευρά.  Έτσι και πάλι, το Moodle είναι 
πολύ χρήσιμο για να εξηγήσει τι είναι καθένας από αυτούς τους τύπους ερωτήσεων. 
Για όλους τους τύπους ερωτήσεων, υπάρχουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να 
μελετήσετε. 
Η προεπιλεγμένη κατηγορία προσθέτει τις νέες ερωτήσεις στην τράπεζα ερωτήσεων για το 
μάθημα σας.  Πρέπει επίσης να δημιουργήσετε όνομα ερωτήσεων. 
Αυτό θα βοηθήσει πραγματικά στην τράπεζα ερωτήσεων όταν θέλετε να πάτε βρείτε μια 
ερώτηση για να συμπεριληφθεί σε ένα κουίζ ή διαγώνισμα.  Στη συνέχεια, στο κείμενο της 
ερώτησης, πρέπει να θέσετε τις οδηγίες για την ερώτηση.  Για παράδειγμα του τύπου 
ερώτησης, φανταστείτε την προσθήκη Επιλογή των λέξεων που λείπουν (Select missing 
words).  
Στην περιοχή κατεύθυνσης πρέπει να εισαγάγετε το κείμενο της ερώτησης.  Καθώς πρόκειται 
για μια ερώτηση τύπου ‘γεμίστε τα κενά’ ("fill-in-the-blank"), το κείμενο θα έχει κενά όπου 
οι μαθητές θα τοποθετήσουν λέξεις τις οποίες μπορούν να επιλέξουν.   Οι λέξεις που πρέπει 
να εισαχθούν πρέπει να γραφτούν κάτω από την Επιλογή 1, Επιλογή 2 και Επιλογή 3 
(υποθέτοντας ότι το κείμενο ερώτησης έχει τρεις κενές περιοχές). 
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Τώρα πρέπει να πείτε στο Moodle τις σωστές θέσεις για τις τρεις επιλογές.  Για να γίνει αυτό 
στο κείμενο ερώτησης αντί των κενών πρέπει να προσθέσετε [[1]] αν εννοούμε ότι η Επιλογή 
1 είναι η σωστή λέξη για αυτή τη θέση.  Το ίδιο κάνουμε προσθέτοντας [[2]] για τη θέση 2 
επιλογής και [[3]] για τη θέση 3 επιλογής. 
Περαιτέρω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες πριν αποθηκεύσετε την ερώτησή σας. 
Κάτω από πολλαπλές δοκιμές, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε ή όχι οι μαθητές να έχουν 
μια δεύτερη ευκαιρία να τοποθετήσουν το στοιχείο στη σωστή θέση.  Και μπορείτε ακόμη 
και να το κάνετε έτσι ώστε να έχουν ένα ορισμένο αριθμό πόντων που θα αφαιρούνται αν 
χρειαστούν μια δεύτερη ευκαιρία.  Για παράδειγμα, μπορείτε να θέσετε 33,33 πόντους, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ποινή αν χρειαστούν μια δεύτερη ευκαιρία.  
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια υπόδειξη. 
Όταν γίνουν τα πιο πάνω, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση αλλαγών".  Έτσι, 
δημιουργείται η ερώτηση. 
Μπορείτε να το εξετάσετε και να δοκιμάσετε οι ίδιοι το κουίζ. 
Σε αυτό το σημείο προσθέστε μια ερώτηση στην Τράπεζα Ερωτήσεων.  Προσθέτοντας ένα 
ολόκληρο σύνολο ερωτήσεων μπορείτε να δημιουργήσετε κουίζ για να αξιολογήσετε την 
προετοιμασία των μαθητών. 
 
 
Δημιουργία Κουίζ 
 
Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών αποτελεί σημαντικό μέρος των περισσότερων 
μαθημάτων.  Στο Moodle οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να 
μοιράζονται τα κουίζ μέσα στο μάθημα τους.  Για να δημιουργήσετε ένα κουίζ, πρέπει πρώτα 
να βεβαιωθείτε ότι η επεξεργασία είναι ενεργοποιημένη.  Στη συνέχεια, πρέπει να 
περιηγηθείτε στην ενότητα που θέλετε να συμπεριλάβετε το κουίζ.  Περνώντας στο κάτω 
μέρος αυτής της ενότητας μπορείτε να πατήσουμε το κουμπί Προσθήκη μιας 
δραστηριότητας ή ενός πόρου.  Από εδώ, επιλέξτε Κουίζ και κάντε διπλό κλικ. 
Δεν πρόκειται να συμπεριλάβετε τίποτα ακόμα, αλλά ξανά, απλά να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις 
και το πλαίσιο.  Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τίτλο και μια περιγραφή.  
Μπορείτε να επιλέξετε την Χρονομέτρηση εάν υπάρχει κάποιος χρόνος που θέλετε το κουίζ 
να είναι διαθέσιμο στους μαθητές ή κάποια συγκεκριμένη στιγμή που θα κλείσει, και δεν θα 
είναι πια προσβάσιμο. 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα Χρονικό όριο, αν θέλετε οι μαθητές να έχουν, για 
παράδειγμα, 20 λεπτά για να το ολοκληρώσουν.  Είναι επίσης σημαντικό να αποφασίσετε τι 
θέλετε να συμβεί όταν λήξει ο χρόνος.  Με άλλα λόγια, Ανοικτές απόπειρες, να Υποβάλλονται 
αυτόματα μετά από μια περίοδο χάριτος ή οι προσπάθειες πρέπει να Υποβάλλονται πριν 
λήξει η ώρα ή δεν θα μετρηθούν. 
Στη συνέχεια, για το βαθμό, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να το θέσετε σε μια 
κατηγορία, αν θέλετε οι μαθητές να έχουν πολλαπλές προσπάθειες στο κουίζ και αν έχουν, 
πώς θα το βαθμολογήσετε (Υψηλότερη βαθμολογία, Μέση βαθμολογία, Πρώτη ή Τελευταία 
προσπάθεια). 
Για τη διάταξη, μπορείτε να αποφασίσετε να έχετε κάθε ερώτηση σε μια νέα σελίδα ή μια 
σειρά ερωτήσεων στην ίδια σελίδα. 
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Έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα.  
Τώρα, εδώ έχετε τη Δομή του Κουίζ, αλλά δεν έχετε εισάγει ακόμα ερωτήσεις.  Αν κάνετε 
κλικ σε αυτό, μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις που προσθέσατε στη δομή, όπως ένα χρονικό 
όριο 20 λεπτών.  Λέει επίσης εδώ ότι δεν έχουν προστεθεί ακόμη ερωτήσεις, επομένως θα 
κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κουίζ. 
Όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ, αλλά στη δεξιά πλευρά, επιτρέπεται να 
κάνετε κλικ στο Προσθήκη και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μεταξύ Νέα ερώτηση, μια 
Τράπεζα ερωτήσεων ή μια Τυχαία ερώτηση.  Αν και έχετε προετοιμάσει μια τράπεζα 
ερωτήσεων  για να επιλέξετε, εδώ θα επιλέξετε όμως μια νέα ερώτηση. 
Θα επιλέξετε Πολλαπλών Επιλογών.  Θα κάνετε κλικ στο Προσθήκη.  Σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε αυτήν την ερώτηση.  Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε εδώ μια ερώτηση 
από το μηδέν. 
Αν το κάνετε αυτό, θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τις ερωτήσεις σας επειδή κάθε μία από 
αυτές θα αποθηκευτεί στην τράπεζα ερωτήσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
σε αυτές αργότερα.  Θα θέλετε να είστε σε θέση να τις αναγνωρίσετε όταν βλέπετε τα 
ονόματα τους. 
Παρακάτω, μπορείτε να θέσετε το κείμενο ερώτησης.  Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να 
είναι με Μία σωστή απάντηση ή εάν επιτρέπονται Πολλαπλές απαντήσεις. 
Μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να Αναδιοργανώσετε/ανακατέψετε τις επιλογές και 
πώς θέλετε να Αριθμήσετε τις επιλογές: Γράμματα ή Ρωμαϊκά ψηφία.  Στη συνέχεια, 
προσθέτετε Επιλογές όπου κάποιες μπορεί να είναι σωστές και άλλες λάθος (σε περίπτωση 
πολλαπλών επιλογών) ή μια σωστή και όλες οι άλλες λάθος (σε περίπτωση μιας σωστής 
απάντησης). 
Αν μια επιλογή είναι λάθος, πρέπει να επιλέξετε Κανένα (None) ως βαθμό.  Για σωστές 
επιλογές πρέπει να το βαθμολογήσετε ως 100%. 
Έχετε την επιλογή να δώσετε μερική πίστωση, οπότε αν υπήρχε μια απάντηση που 
θεωρήσατε καλή, αλλά δεν άξιζε πλήρη πίστωση, θα μπορούσατε να εκδώσετε μερική 
πίστωση. 
Θα μπορούσατε επίσης να δώσετε Ανατροφοδότηση για ερωτήσεις.  Σε περίπτωση 
λανθασμένης απάντησης, μπορείτε να δώσετε μια υπόδειξη ως ανατροφοδότηση. 
Επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών όταν τελειώσετε. 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορείτε να προσθέσετε μια ερώτηση από την τράπεζα 
ερωτήσεων. 
Αν πατήσετε εδώ, θα σας φέρει στην τράπεζα ερωτήσεων σας, συμπεριλαμβανομένων των 
ερωτήσεων που έχετε ήδη καταχωρίσει.  Μπορείτε επίσης να σύρετε τα ερωτήματά σας για 
να τα αναδιατάξετε. 
Όταν τελειώσετε, απλά κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. 
Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο μάθημα, και να κάνετε κλικ στο κουίζ για να δείτε ΄΄ότι 
μπορείτε να επιχειρήσετε να το κάνετε.  
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσπαθήστε τώρα", θα εμφανιστούν οι ερωτήσεις σας. 
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Διαχείριση ενός Φόρουμ  
 
Οι συζητήσεις στην τάξη είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακούν οι μαθητές στη 
μάθηση.  Εκτός από συζητήσεις στην τάξη, οι συζητήσεις στο διαδίκτυο είναι σημαντικές και 
απαιτούν διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων.  Δεν είναι σπάνιο να βλέπετε έναν ήσυχο μαθητή 
να μιλάει περισσότερο σε μια ηλεκτρονική συζήτηση ή να μαθητές να εργάζονται στις 
ικανότητές τους στη γραφή ενώ βρίσκονται σε μια ηλεκτρονική συζήτηση.  Το Moodle σάς 
επιτρέπει να δημιουργείτε διαδικτυακές συζητήσεις μέσω της δραστηριότητας του Φόρουμ.  
Πρώτον, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία.  Είναι πιθανό να προσθέσετε 
ένα φόρουμ σε οποιαδήποτε ενότητα της σελίδας σας, οπότε πρέπει να κάνετε κλικ στην 
επιλογή Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου από το τμήμα που θέλετε να εμφανίζετε: θα 
εμφανιστεί η συνήθης ομάδα Πόρων και Δραστηριοτήτων και θα πρέπει να επιλέξετε το 
Φόρουμ. 
Στην κορυφή, πρέπει να δώσετε ένα όνομα στο Φόρουμ σας.  Στη συνέχεια, μπορείτε να 
βάλετε και μια Περιγραφή.  Αυτό δεν είναι το σημείο στο οποίο θα θέσετε την πραγματική 
ερώτηση της συζήτησης.  Η Περιγραφή απλά περιγράφει το Φόρουμ. 
Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο Φόρουμ.  Υπάρχουν διάφοροι τύποι: 

• Μια απλή συζήτηση 

στην οποία ο εκπαιδευτικός θα αναρτήσει μια ερώτηση, και οι μαθητές μπορούν να 

ανταποκριθούν σε αυτή. 

• Κάθε άτομο δημοσιεύει μία συζήτηση 

στην οποία ο εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να δημοσιεύσει μια 

συζήτηση. 

• Φόρουμ Q και A 

στην οποία οι μαθητές απαντούν σε μια ερώτηση και τους ζητείτε να υποβάλουν την 

απάντησή τους πριν δουν τις απαντήσεις άλλων μαθητών. 

• Τυπικό φόρουμ που εμφανίζεται σε μορφή που μοιάζει με μπλογκ. 

• Τυπικό φόρουμ για γενική χρήση 

που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει μια συζήτηση ανά πάσα στιγμή. 

Μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε οι μαθητές να μπορούν να προσθέτουν συνημμένα, και 
αν ναι, πόσα μπορούν να προσθέσουν και ποιο μέγεθος. 
Μπορείτε να προβάλετε έναν αριθμό λέξεων, έτσι ώστε οι μαθητές να τον έχουν υπόψη τους. 
Οι συνδρομές και η παρακολούθηση επιτρέπουν στους μαθητές να εγγραφούν στο Φόρουμ, 
καθώς επίσης και σε έναν εκπαιδευτικό να παρακολουθεί ποιος τις διαβάζει. Κάτω από τους 
βαθμούς, μπορείτε να ορίσετε την κατηγορία στην οποία θα θέλατε να είναι, εάν θέλετε να 
το βαθμολογήσετε. 
Αν το κάνετε, θα ανοίξουν οι Αξιολογήσεις.  Εδώ είναι όπου σας επιτρέπει να αποφασίσετε 
πώς θέλετε να αξιολογήσετε αυτό το φόρουμ.  Αν το αφήσετε σε Καμία βαθμολογία, οι 
μαθητές συμμετέχουν απλά στη συζήτηση χωρίς να ανησυχούν για ένα βαθμό. 
 
 



The European Commission support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

 

 

 
Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα για να ανοίξει η συζήτηση καθώς και να 
τερματιστεί.  Και πάλι, μπορείτε να κάνετε την ώρα ορατή στους μαθητές ή να την 
αποκρύψετε.  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και εμφάνιση.  Όταν 
το κάνετε αυτό, θα δείτε το στοιχείο του Φόρουμ σας, αλλά εδώ πρέπει να προσθέσετε το 
κείμενο ή την ερώτηση.  Σκεφτείτε ότι προσθέσατε ένα φόρουμ Q και A και κάνατε κλικ στην 
επιλογή Προσθήκη νέας ερώτησης.  Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να 
πληκτρολογήσετε μια ερώτηση. 
Αφού γίνει, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε ένα συνημμένο.  Τέλος, κάντε κλικ στη 
επιλογή Δημοσίευση στο φόρουμ, ώστε η ανάρτησή σας να προστεθεί με επιτυχία.  Στα 
επόμενα 30 λεπτά μπορείτε ακόμα να το επεξεργαστείτε και να κάνετε αλλαγές, έπειτα θα 
δημοσιευτεί. 
Κάνοντας κλικ σε αυτό το Φόρουμ, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια δημοσίευση 
και το άνοιγμα της, ζητά την ερώτηση που έχετε δημοσιεύσει. 
 
Δημιουργία επιλογών και ερευνών 
 
Στην πλατφόρμα Moodle υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να λάβουν πληροφορίες από μαθητές.  Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών, καθώς και στην καλύτερη γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών, 
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση σχέσεων και επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την 
εμπειρία εκμάθησης των μαθητών. 
Η Επιλογή και η Έρευνα είναι οι δραστηριότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.  Αν 
θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα Επιλογής, μπορείτε να ανοίξετε τους πίνακες 
δραστηριότητας με τον συνήθη τρόπο και να επιλέξετε Επιλογή.  Θα σας ζητηθεί να 
αναφέρετε την επιλογή που θέλετε να δώσετε στους μαθητές. 
Για παράδειγμα "Πόσο βέβαιοι είστε για την παραπάνω ενότητα;" 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την Περιγραφή, κάτι που θα είναι χρήσιμο εάν θέλετε να 
προσθέσετε κάποιο πλαίσιο στην ερώτηση.  Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε οι απαντήσεις 
σας να εμφανίζονται οριζόντια ή κάθετα. 
Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε κάποιες επιλογές, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
ενημερώσουν τις επιλογές τους.  Αν για παράδειγμα τους επιτρέπεται να δώσουν 
περισσότερες από μία απαντήσεις για μια ερώτηση, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να 
περιορίσετε τον αριθμό των απαντήσεων. 
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 1: εδώ θα δώσετε την πρώτη επιλογή στους μαθητές 
σας, για παράδειγμα Πολύ Σίγουρος, Αρκετά Σίγουρος, Δεν ξέρω ή Καθόλου Σίγουρος. 
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαθεσιμότητα, για να προσαρμόσετε τις ώρες που θα 
είναι ανοιχτή αυτή η επιλογή.  Είναι δυνατόν να περιορίσετε την ημερομηνία που μπορούν 
να αρχίσουν να απαντούν και μια ημερομηνία που πρέπει να έχουν δώσει τη τελική τους 
απάντηση.  Τα Αποτελέσματα είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα κάτω από το Επιλογή, γιατί 
πρέπει να αποφασίσετε τι θα συμβεί όταν οι μαθητές κάνουν τις επιλογές τους. 

• Να μην δημοσιεύονται τα αποτελέσματα στους μαθητές 

• Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μαθητές μετά την απάντησή τους 

• Εμφάνιση αποτελεσμάτων στους μαθητές μόνο μετά την ολοκλήρωση της επιλογής 

• Να παρουσιάζονται πάντα τα αποτελέσματα στους μαθητές 
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Για την προστασία της ιδιωτικότητας των αποτελεσμάτων μπορείτε να τα δημοσιεύσετε 
ανώνυμα ή να τα δημοσιεύσετε με τα ονόματα των μαθητών.  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ 
στην επιλογή Αποθήκευση και εμφάνιση, για να δείξει πως θα εμφανίζεται η Επιλογή. 
 
Ένας άλλος τρόπος για να λάβετε ανατροφοδότηση από τους μαθητές είναι μέσω της χρήσης 
των Ερευνών. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν δημιουργούν τις έρευνες.  Οι έρευνες είναι προ-συμπληρωμένες από 
το Moodle και περιέχει μερικές γνωστές έρευνες. 
Κάντε ένα κλικ στην επιλογή Προσθήκη μιας δραστηριότητας ή πόρου και επιλέξτε Έρευνα.  
Όπως πάντα, μια Έρευνα χρειάζεται ένα όνομα και εδώ πρόκειται να της δώσετε τον τίτλο 
του μαθήματος σας και τότε να επιλέξετε τον Τύπο Έρευνας που είναι η προ-συμπληρωμένη 
έρευνα που προσφέρει η πλατφόρμα Moodle.  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ: 

• Η έρευνα για τις στάσεις των μαθητών για τη Σκέψη και τη Μάθηση (The Attitudes to 

Thinking and Learning Survey) 

• Κρίσιμα περιστατικά (Critical Incidents) 

• Η Έρευνα για την Εκπαιδευτική Περιβαλλοντική Εκμάθηση (The Constructivist Online 

Learning Environment Survey) 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και εμφάνιση. 
Παρατηρείτε ότι η έρευνα αυτή ήταν προσυμπληρωμένη, επομένως οι ερωτήσεις είναι ήδη 
εδώ.  Σκοπός αυτής της έρευνας, όπως λέει εδώ, είναι να αξιολογήσει τη στάση των μαθητών 
σας απέναντι στη σκέψη και τη μάθηση, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε 
μια αίσθηση για τους μαθητές σας και τις σκέψεις ή τις απόψεις τους προς τη μάθηση. 
Μια άλλη έρευνα είναι η Έρευνα για την Εκπαιδευτική Περιβαλλοντική Εκμάθηση (COLLES), 
σκοπός της οποίας είναι να καταλάβει πόσο καλά η διαδικτυακή παράδοση επιτρέπει στον 
μαθητή να μάθει.  Έτσι, αυτό είναι που θα θέλετε να δώσετε στους μαθητές αφότου 
ολοκληρώσουν ένα μέρος του μαθήματος, ή έχουν λάβει ανατροφοδότηση για το την πορεία 
τους στο μάθημα. 
 
Ορισμός Γλωσσάριου  
 
Για να διεξάγετε ποιοτική έρευνα σχετικά με ένα θέμα, είναι σημαντικό να είστε 
εξοικειωμένοι με το σχετικό λεξιλόγιο.  Στο Moodle υπάρχει ένας καλός πόρος που 
ονομάζεται Γλωσσάρι που μπορείτε να ενσωματώσετε στο μάθημα σας.  Μπορείτε να 
προσθέσετε ένα διαφορετικό Γλωσσάριο σε οποιαδήποτε ενότητα της σελίδας σας, διότι 
μπορείτε να προσθέσετε ένα Γλωσσάρι ως οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.  Ως συνήθως, 
πρέπει να ονομάσετε το γλωσσάρι σας και να προσθέσετε μια περιγραφή, αν θέλετε.  Κάτω 
από τις Καταχωρίσεις (Entries) υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρετε: 
 

• Πρέπει τα μηνύματά σας να εγκριθούν αυτόματα ή θέλετε να τα διαχειρίζεστε. 

• Αν θέλετε να επιτρέπεται πάντα η επεξεργασία.  

• Αντιγραφή των καταχωρίσεων Ναι ή Όχι.  

• Αν θα επιτρέπονται τα σχόλια ή όχι. 
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Στη συνέχεια, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις σχετικά με την εμφάνιση, τη βαθμολόγηση και 

την αξιολόγηση του Γλωσσάριου σας.  Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει το 

Γλωσσάριο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. 

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και εμφάνιση και έπειτα 

δημιουργείται το γλωσσάρι σας.  Ωστόσο, σε αυτό το σημείο δεν υπάρχουν όροι στο 

γλωσσάρι σας ακόμα. Για να προσθέσετε έναν όρο, απλά κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη 

νέας καταχώρησης.  Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε στη Έννοια (Concept) και τον 

Ορισμό (Definition). 

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα συνημμένο για να αφήσετε τους μαθητές να δουν μια 

εικόνα ή ένα βίντεο που αντιπροσωπεύει αυτόν τον όρο.  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην 

επιλογή Αποθήκευση αλλαγών. 

Τώρα έχετε την πρώτη σας καταχώριση.  Αφού έχετε έναν μεγάλο αριθμό όρων, θα 

μπορέσετε να τα διαχωρίσετε με αλφαβητική σειρά ή να τα βρείτε στην κορυφή. 
 


