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ΔΞΤΠΝΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΟΤ MOODLE 

 

Πεξίιεςε 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ εξγαιεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη φρη ε αλαθήξπμή ηνπο ζε δηδαθηηθφ 

ζηφρν. Ζ αμηνπνίεζε ησλ LMS πζηεκάησλ ζηξέθεηαη πξνο ηελ πινπνίεζε απηήο 

αθξηβψο ηεο παξαδνρήο. θνπφο δειαδή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ε 

ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο βαζκίδεο. ε απηφ ην πιαίζην ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο eBook γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δηαζέζηκσλ plug-in ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο  Moodle. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα 

απφ ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

δηαζέζηκσλ plug in πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ νκαδνζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα. Με ηε κέζνδν απηή δηαζθαιίδεηαη 

ε δηακφξθσζε ελφο θαζνδεγεηηθνχ εγγξάθνπ, θαηάιιειν γηα θάζε εθπαηδεπηή, 

αθφκε θη αλ βξίζθεηαη ζε επίπεδν βαζηθνχ ρξήζηε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Moodle, plug in, εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο, εθπαηδεπηηθό ζελάξην. 

Abstract 

The best way to integrate new technologies in education is the recognition of their 

instrumental character and not the proclamation of their didactic aim. The use of LMS 

systems is directed towards the realization of this very assumption. The purpose of 

computer technology is the use of appropriate tools, designed to upgrade the 

education provided at all existing levels. Therefore, the aim of this thesis is to create 

an eBook for the demonstration of the most available plug-in for the learning platform 

Moodle. More specifically, by utilizing appropriate educational scenario and 

implementing different educational strategies, a detailed guidance document, is made 

for all available plug in. It’s main purpose is to ensure the creation of an eBook 

suitable for all trainers, even if they are in a basic user level. 

Keywords: Moodle, plug in, instructional strategies, educational scenario. 
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ΓΛΧΑΡΙ ΑΓΓΛΙΚΧΝ ΟΡΧΝ 

Αγψλεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Debate) 

Αλαδήηεζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ(Web Quest) 

Αλάπηπμε (Development) 

Αλαζηνραζκφο (Reflection) 

Αλαηξνθνδφηεζε (Feedback) 

Αλεμάξηεηε Μειέηε (Independent Study) 

Αμηνιφγεζε (Evaluation) 

Γλσζηηθνί Παξάγνληεο (Cognition) 

Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative assessment) 

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο  (peer review) 

Γηαδξαζηηθή Γηδαζθαιία (Interactive Instruction) 

Γηα δψζεο Μάζεκα (Face to Face) 

Γηδαθηηθέο ηξαηεγηθέο (Teaching Strategies) 

Γηεπαθέο (interface) 

Γηεξεχλεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Web Quest) 

Γνκέο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο (Cooperative Learning Strategies) 

Γξαζηεξηφηεηα (Task) 

Γξαζηεξηφηεηεο (Activities) 

Δπαγσγηθή θέςε (Inductive Thinking Learning) 

Δξκελεία Γεδνκέλσλ (Interpretation of Data) 

Δλλνηνινγηθφο Υάξηεο (Mind Map) 

Δλζπλαίζζεζε (Empathy) 

Δμ’ απνζηάζεσο (Distance Learning / Online) 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ (Problem Solving) 

Δθαξκνγή Αξρψλ (Application of Principles) 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (E - Learning) 

Θεζαπξφο Οξηζκψλ (Treasure of definitions) 

Καιέο Πξαθηηθέο (Best Practices) 

Καηαγξαθή Ζρνγξάθεζεο (Record Submission)  

Καηαηγηζκφο Ηδεψλ (Brain Storming) 

Κίλεηξα (Motivation) 

Κιάζεηο ελαξίσλ (Script Classes) 

Κιεηδί Δγγξαθήο (Enrolment Key) 

Κνηλσληθέο – πλεξγαηηθέο Γεμηφηεηεο (Cooperative Social Skills) 

Κνλζηξνπθηηβηζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο (Constructivist Learning) 

Κνπίδ (Quiz) 
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Κνπκπηά (Buttons) 

Λεμηθφ Λέμεσλ (Glossary) 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (Learning Objects) 

Μαζεζηαθέο Σερλνινγίεο (Learning Technologies) 

Μαζεηηθή Γεκνζηνγξαθία (Journals) 

Μελνχ Γηαρείξηζεο Ηζηνρψξνπ (Site Administration) 

Μελνχ Γηαρείξηζεο Μαζήκαηνο (Course Administration) 

Οκάδεο (Groups) 

Οκάδεο Δηδηθψλ (Expert Groups) 

Οκαδηθή Δξγαζία (Group Wok) 

Παηρλίδη Ρφισλ (Role Playing) 

Πεξηερφκελν (Content) 

Πεγέο (Resources) 

Πιαίζηα Κεηκέλνπ (Text) 

Πιαίζην ηεξίγκαηνο (Scaffolding) 

Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα (Adaptive Systems) 

Πξνζνκείσζε (Simulation) 

Πξνζνρή (Attention) 

Πξνυπάξρνπζεο Δκπεηξίεο (Past Experiences) 

Ππξακίδα (Snowball) 

Ρφινη (Roles) 

Ρνπκπξίθεο (Rubrics) 

ηάζεηο (Attitudes) 

ηφρνη (Goals) 

ηξαηεγηθέο (Strategies) 

πκκαζεηέο (Peers) 

πκκεηέρνληεο (Participants) 

πκπεξηθνξηζκφο (Behaviorism) 

πλδπαζηηθή Μάζεζε (Blended Learning) 

πλεξγαηηθά ελάξηα Μάζεζεο κε ππνζηήξημε Ζ/Τ (CSCL Scripts) 

πλεξγαηηθή Μάζεζε (Collaborative Learning) 

χζηεκα Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ (Information Processing System) 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ(LMS) 

ρεδηαζκφο (Design) 

ρέδην Δξγαζίαο(Project) 

χγθξνπζε (Conflict) 

Σειηθή αμηνιφγεζε (summative) 
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Σερληθή «χξε – Άθεζε»(Drag and Drop) 

Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελε Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή (Technology Mediated Instructional 

Strategy) 

Φχιια Καηαγξαθήο Μάζεζεο (learning logs) 

πληνκνγξαθίεο 

C: Confidence 

CSCL: Computer Supported Collaborative Learning 

LMS: Learning Management System 

R: Relevance 

TPS: Think Per Share 

ΣΠΔ: Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Σερλνινγηψλ 

https://billbas.wordpress.com/2008/09/30/%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-learning-logs/
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1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη εθαξκνγέο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ  πνπ βαζίδνληαη ζε αξρηηεθηνληθέο ππεξθεηκέλνπ 

θαη ππεξµέζσλ, θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ «αλνηρηή» θαη «επέιηθηε» κάζεζε (νθφο & Kron, 

2010).  Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο – Learning Management Systems (LMS) έρνπλ 

ζαλ ζηφρν ηνπο φρη ηε ζηείξα παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, αιιά ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ πνπ δξνπλ εληζρπηηθά ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηδφκελεο ζηελ 

επνηθνδνκηζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο, παξέρνπλ δηαδξαζηηθά θαη ζχγρξνλα πεξηβάιινληα, 

δηαζθαιίδνληαο ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ νξγάλσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: 

 Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ρσξίο λα απνβαίλεη 

ζε βάξνο ηεο επειημίαο, απαξαίηεηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία κφλν 

πξνβιέςηκε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. 

 Σελ ελεξγή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απέλαληη ζην πνιπάξηζκν πνιπκεζηθφ πιηθφ. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά 

ηελ αλάιεςε ξφισλ ζηνπο θφιπνπο κηαο νκάδαο. 

Καηαλννχκε ινηπφλ πσο θχξηνο ζηφρνο απφ ηε ρξήζε ησλ LMS πεξηβαιιφλησλ είλαη ε 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

θάλνληάο ηνλ πην αλεμάξηεην θαη απηφλνκν, δίλνληάο ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή . Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην έξρεηαη ε παξνχζα κειέηε λα εληζρχζεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζηε ρξήζε ηνπ Moodle κε 

ηε  δεκηνπξγία ελφο θαζνδεγεηηθνχ εγγξάθνπ αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ plug in. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην δεκηνπξγνχκελν εγρεηξίδην δε βαζίδεηαη ζηε 

ζηείξα απνηχπσζε ησλ κεζφδσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο, αιιά κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ,  θαζνξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ξνή πνπ 

αηηηνινγεί ηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ plug in. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνπκε ηε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αθφκε θαη απφ εθπαηδεπηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επίπεδν 

αξράξηνπ ρξήζηε σο πξνο ηελ δηαρείξηζε LMS πζηεκάησλ.   

1.1 ηόρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ κάζεζε πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νξγαλσκέλα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, πνπ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε δνκψλ ζθέςεο θαη 

λνεηηθψλ κνληέισλ θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. Ή αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θξίλνληαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία ζηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ δνκψλ 

ζθέςεο θαη θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κάζεζεο, ν 

εθπαηδεπηήο πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζηε ρξήζε γλσζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζαθψο νξηζκέλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε 

ηέηνησλ πεξηβαιιφλησλ κε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε πνιπάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ. 

Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα επνρή, είλαη ε αδπλακία 

αμηνπνίεζεο LMS πεξηβαιιφλησλ απφ εθπαηδεπηέο κε κηθξή ή θαη κεδεληθή εκπεηξία ζηηο 

λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Moodle, πνπ απνδίδεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο .γηα θάζε εθπαηδεπηή σο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο φισο ησλ 

δηαζέζηκσλ plug in. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πιαηθφξκαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

γίλεηαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Σν ζελάξην θαζνξίδεη ηα βήκαηα 

δηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπνπ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ 
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ζηξαηεγηθψλ πξαγκαηψλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ επξέσο αμηνπνηνχκελσλ plug in ηνπ Moodle 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

λνεκαηνδνηείηαη ε κέζνδνο ελεξγνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ παξνπζηαδφκελσλ ξπζκίζεσλ γηα 

ην κειινληηθφ αλαγλψζηε ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ ζηνρεπφκελε γξαθή εκπινπηηζκέλε κε 

θαηάιιειν θαζνδεγεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηέο νπνηαζδήπνηε 

βαζκίδαο , ρσξίο πξφηεξε εκπεηξία ζηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πιαηθνξκψλ, 

λα δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο κάζεκα κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν

 

1.2 Καηλνηνκία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Γλσξίδνληαο φηη ε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε θαη 

ππεξκεγέζεο δηαδηθαζία, θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε εχθνιεο θαη γξήγνξεο εθκάζεζεο 

ηεο βαζηθήο δηαρείξηζεο ηεο απφ εθπαηδεπηέο επηπέδνπ βαζηθνχ ρξήζηε, ε παξνχζα εξγαζία 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαζνδεγεηηθνχ εγγξάθνπ κε ζαθέο εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη 

ζρεδηαζκφ. Με ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ παξνπζηάδεη ηε ρξήζε, δηακφξθσζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ζεκαληηθψλ plug in ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο Moodle κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ 

ψζηε λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ ρξήζεο απηψλ.  

πλνςίδνληαο, ε θαηλνηνκία ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

 Γίλεηαη ζρεδηαζκφο πξφηππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Τγξνβηφηνπσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη ν ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κεγάινπ 

πιήζνπο εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

 Οη ζηξαηεγηθέο αμηνπνηνχληαη ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ Moodle θαη γίλεηαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ plug in. 

 Γεκηνπξγείηαη έγγξαθν παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη κε θαηαγξαθή ησλ 

βεκάησλ ζρεδηαζκνχ, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ξπζκίζεσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ plug –in, ε 

ρξήζε ησλ νπνίσλ αηηηνινγείηαη απφ ηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. Σν έγγξαθν εκπινπηίδεηαη κε θαηάιιεια screenshots ψζηε λα είλαη 

ζαθήο ε απφδνζε ησλ βεκάησλ. 

 Γίλεηαη κεηαηξνπή ηνπ εγγξάθνπ ζε αξρείν κνξθήο pdf θαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε flipping eBook ψζηε λα είλαη πην επράξηζην ζηελ 

αλάγλσζε γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

1.3 Οξγάλσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

ην πξψην Κεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ν ππξήλαο ηνπ ζέκαηνο, νη 

ζηφρνη ηνπ πλεπκαηηθνχ απηνχ εθπνλήκαηνο ,ηα ζεκεία πνπ επηθεληξψλεηαη ε θαηλνηνκία ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη ε κεζνδνινγία νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην θάλνπκε κηα εθηελή αλαθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο, 

εζηηάδνληαο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle. Κάλνπκε κηα κηθξή αλαδξνκή ζην ηξφπν 

αλάπηπμήο ηνπ θαη αλαθεξφκαζηε ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε ζχλζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ελνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ καο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην θάλνπκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη αλαιχνπκε ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα πνπ δεκηνπξγήζακε κε ην 

αληίζηνηρν θαζνδεγεηηθφ έγγξαθν θαη αλαθεξφκαζηε ηνλ ηξφπν κεηαηξνπήο ηνπ εγγξάθνπ ζε 

eBook.  
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2 E-Learning Platforms – Moodle (Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Environment) 

2.1 Ο ξόινο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο απνηεινχλ ηνλ θνινθψλα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

Ο ξφινο ηεο ηειεπηαίαο είλαη δηζππφζηαηνο. Απφ ηε κηα είλαη ε βάζε δεκηνπξγίαο 

νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εμ΄απνζηάζεσο καζεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ζπληειεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ δηα δψζεο καζεκάησλ.  

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο απνηεινχλ παθέηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην δηθηπαθφ 

δηακνηξαζκφ καζεζηαθνχ πιηθνχ – πεξηερνκέλνπ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη αίξνπλ ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο δηαζθαιίδνληαο κεγάιν βαζκφ 

ειεπζεξίαο ζηε ζχλζεζε θαη δηαρείξηζε καζεκάησλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε δηακφξθσζεο απνδνηηθψλ 

καζεκάησλ βαζίδνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή πνιπάξηζκνπ 

πιήζνπο εθπαηδεπηηθψλ ζεσξηψλ. ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο γλψζεο, ε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ε ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Οη ζπληζηψζεο πνπ ρξήδνπλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο σο ηελ θνξσλίδα ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο: 

1. Παξνρή ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο εκπινπηηζκέλεο κε πξνεγκέλνπο 

ηξφπνπο δηακνηξαζκνχ αξρείσλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη εθαξκνγψλ. 

2. Παξνρή εξγαιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηε δηαρείξηζε θαη κειέηε ησλ 

καζεζηαθψλ πφξσλ (κεραλέο αλαδήηεζεο, εξγαιεία ππνγξάκκηζεο, ζειηδνδείθηεο). 

3. Γηαρείξηζε καζεκάησλ εληζρπκέλε απφ εξγαιεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζθαιίδεη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ηάμεσλ. 

4. Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζήθεπζε, αλάθιεζε, θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ. 

5. Παξνρή εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

6. Γηαρείξηζε νξγάλσζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο κε ρξήζε εξγαιείσλ 

δηαρείξηζεο βαζκψλ, απνπζηψλ, ζηνηρείσλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Πην αλαιπηηθά γηα λα ρξήζνπκε έλα ΓΜ σο αμηφπηζην θαη παξαγσγηθφ σο πξνο ην ξφιν πνπ 

θαιείηαη λα επηηειέζεη ζα πξέπεη λα πιεξεί έλα ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ ζε επίπεδν 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαζχλδεζεο κε άιιεο εθαξκνγέο.  

Γηαρεηξηζηηθέο Ιθαλόηεηεο 

Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη καζεκάησλ. Γηακφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζνξηζκφο νκάδσλ ρξεζηψλ, έιεγρνο ιεηηνπξγηψλ 

ζπζηήκαηνο. 

Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο 

ηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κνηίβσλ θαζψο 

θαη ζηε δηακφξθσζε αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ εθπαηδεπηή 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ καζήκαηνο. 

Δύθνινο ρεδηαζκόο γηα ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ  

Δξγαιεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζρεδηαζηηθή δεηλφηεηα θαη ζπγγξαθηθή ηθαλφηεηα 

λα κελ επηζθηάδνληαη απφ ηελ αλάγθε εμνηθείσζεο κε πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

Δίλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπρξεζηία 
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Σν ΓΜ ζα πξέπεη λα έρεη έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην 

ρξήζηε ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 

Δξγαιεία Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηφζν κε ζχγρξνλν φζν θαη κε αζχγρξνλν ηξφπν γηα ηε 

δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο αμηνπηζηίαο 

ελφο ΓΜ. 

πκβαηόηεηα κε πξόηππα 

Κάζε ΓΜ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε δηεζλή πξφηππα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

Δπεθηαζηκόηεηα  

Ζ δηαξθήο αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ελφο ΓΜ γίλεηαη κε ηελ επέθηαζε 

ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ ή κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Γηαζύλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Ζ ζπλεξγαζία θαη δηαζχλδεζε κε εηεξνγελείο εθαξκνγέο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

αλνηθηψλ πξνηχπσλ δηαζχλδεζεο φπσο είλαη ε XML θαη ρξήζε web services. 

Γηαδξαζηηθόηεηα θαη Αιιειεπίδξαζε 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ ηνπ 

ΓΜ, ψζηε κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ λα απνζεθεχνληαη ηα κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα δηάδξαζεο γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

2.2 LCMS 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη ην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επσθειείηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γεδνκέλεο ηεο ξνπήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

πξνο ηελ δεκηνπξγία εμ’ απνζηάζεσο καζεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

αλαγθψλ ζε εμεηδίθεπζε θαη δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,  

αηηηνινγεί ηελ εηζαγσγή ηνπ E – Learning ζε πνιπάξηζκα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη  ε αμηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο πνπ ε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο αλάγεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο θαζφξηζε ηηο αξρέο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ E- Learning. πγθεθξηκέλα φξηζε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε 

ρξήζε πνιπκεζηθψλ ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθηχνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο 

θαη ηεο αληαιιαγήο γλψζεο απνκαθξπζκέλα. πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη ε ρξήζε 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο είλαη θπζηθφ επαθφινπζν φπσο πξνηάζζεηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σα LMS είλαη δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία νκαδνζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο απνγπκλσκέλα απφ 

νπνηαδήπνηε δαζθαινθεληξηθή λννηξνπία. Οη ξφινη ελαιιάζζνληαη, ν εθπαηδεπφκελνο δελ 

είλαη απιφο δέθηεο αιιά θαζνξίδεη ν ίδηνο, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ έθβαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

2.2.1 Ση είλαη ην LMS; 

Σν LMS είλαη ην αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ Learning Management System. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα πνπ δηαλέκεη θαη δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Αλήθεη ηελ θαηεγνξία 

ησλ web εθαξκνγψλ πνπ ηξέρεη ζε έλα δηαθνκηζηή (server), θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε 

πξφζβαζε ζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ελφο web browser. O δηαθνκηζηήο ελφο LMS, 

πηζαλφηαηα λα βξίζθεηαη ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, είηε ζην ηκήκα κηαο εηαηξείαο ή 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Οη ζπκβαιιφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα κνλάρα κε ηε ρξήζε κηαο ζχλδεζεο ζην internet. 

Σα LMSs δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηή ηε επρέξεηα ρξήζεο θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε web καζεκάησλ, φπνπ κνλάρα νη εγγεγξακκέλνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

πξφζβαζε. Σα εξγαιεία απηά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ καζεκάησλ 

κηαο θαη παξέρνπλ πιεζψξα ελεξγεηψλ (γηα παξάδεηγκα: δηακνηξαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

έλαξμε online ζπδεηήζεσλ θαη δηαιφγσλ, δεκηνπξγία αζθήζεσλ, παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο, 

θνηλνπνίεζε βαζκνινγηψλ, θ.ά.). 
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2.2.2 Γηαηί λα θάλεη θάπνηνο ρξήζε ελόο LMS; 

Σα δηα δψζεο καζήκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Πάξαπηα κε ηε ρξήζε ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εξγαιείσλ αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ κφλν εθηθηέο 

δελ ήηαλ ζε παξειζνληηθνχο ρξφλνπο. Έρεη δηακνξθσζεί έλα επξχ πεδίν έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ζεηηθψλ επηξξνψλ ησλ δηα δψζεο 

καζεκάησλ, κε απηψλ ηεο online εθπαίδεπζεο. Απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ησλ δχν κνξθψλ 

κάζεζεο είλαη ηα ιεγφκελα hybrid courses (πβξηδηθά καζήκαηα) θαη blended learning 

(ζπλδπαζηηθή κάζεζε). 

Έλα hybrid course παξέρεη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη απφ ηα δχν είδε κάζεζεο. 

Φαληαζηείηε ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ κπνξείηε λα έρεηε φηαλ αλεβάδεηε ην πξνο κειέηε 

πιηθφ ζε έλα δηαδηθηπαθφ ρψξν, πξνζβάζηκν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηζρπξνπνηψληαο ην 

ζπκκεηνρηθφ ηνπο ξφιν ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην δηα δψζεο κάζεκα πνπ έπεηαη. 

Οη online ζπδεηήζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ 

βήκα, εθθξάδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε κεγαιχηεξε επρέξεηα απφ φηη ζηα πιαίζηα κηαο 

θαλνληθήο ηάμεο. Πνιινί απφ απηνχο είλαη απξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλέο 

ζπδεηήζεηο ζηε face to face επηθνηλσλία παξαθηλνχκελνη απφ αηζζήκαηα ληξνπήο, 

αβεβαηφηεηαο ή αλαζθάιεηαο πξνεξρφκελεο απφ γισζζηθά δεηήκαηα (αξθεηνί δελ είλαη 

γεγελείο ή παξνπζηάδνπλ θάπνην πξφβιεκα ζηελ νκηιία ηνπο). πκπεξαζκαηηθά απνηειεί 

κεγάιε αλαθνχθηζε γηα απηνχο λα έρνπλ ην ρξφλν λα ζπλζέζνπλ ή λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο ζε έλα δηαδηθηπαθφ δηάινγν, νδεγψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαηαγξαθή 

κεγάιεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ απηήο ηεο πξαθηηθήο.

 

2.3 Ση είλαη ην Moodle; 

To Moodle είλαη έλα Αλνηρηνχ Κψδηθα, χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, LMS (Learning 

Management System). Ζ ρξήζε ηνπ είλαη δηζππφζηαηε. Αμηνπνηείηαη ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ζε ζπλζήθεο απνκαθξπζκέλεο κάζεζεο, φζν θαη γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηα δψζεο εθπαίδεπζεο (face to face). 

Ζ ιέμε Moodle παξνπζηάδεη δχν μερσξηζηέο εξκελείεο. Ζ πξψηε αληηζηνηρεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αθξσλπκίνπ: Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment (Αξζξσηφ Αληηθεηκελνζηξαθέο Πεξηβάιινλ Μάζεζεο). Ζ δεχηεξε αληηζηνηρεί 

ζε ξήκα πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πξνζσπηθνχ ειηγκνχ ζηελ πινπνίεζε θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ κέζνδν πνπ εμππεξεηεί ηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν, νδεγψληαο ζε 

κνλνπάηηα δηνξαηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Σν Moodle είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Martin Dougiamas. Γελλήζεθε ζηελ πφιε Perth ηεο 

Απζηξαιίαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζην ρψξν ηεο 

επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Σν πξνπηπρηαθφ ηνπ δίπισκα αλήθεη ζην πεδίν ηεο Δπηζηήκεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (Computer Science and Education). Ζ δηδαθηνξηθή ηνπ 

δηαηξηβή κε ηίηιν «The use of Open Source software to support a social constructionist 

epistemology of teaching and learning with in Internet-based communities of reflective 

inquiry» (Η ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλσληθνύ 

θνλζηξνπθηηβηζκνύ ζηελ επηζηεκνινγία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κέζα από ηελ 

αληαλαθιαζηηθή έξεπλα δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ), απνηέιεζε ην πξεινχδην ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ πξναλαθεξζέλ LMS. Πην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν ηνπ πάλσ ζην ειεχζεξν αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, βαζίζηεθε ζηελ απνγνήηεπζή ηνπ απφ ην έσο 

ηφηε ππάξρνλ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ρξήζεο, σζψληαο ηνλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Moodle. ήκεξα 

είλαη ν lead developer ηνπ Moodle.Org θαη Executive Director ηνπ Moodle Pty Ltd. Σα 

παξνληηθά εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αλαθνξψλ 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηεο δηθηχσζεο γηα ηελ ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

θαζψο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο θαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. 
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2.3.1 Ση θάλεη ην Moodle λα μερσξίδεη; 

Οη ζπληζηψζεο πνπ θάλνπλ ην Moodle λα πιενλεθηεί πνηθίιινπλ. Οη θπξηφηεξεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

o Βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, φπνπ βαζηθή αξρή είλαη φηη ε γλψζε δε 

δνκείηαη απφ ην άηνκν αιιά απφ θνηλσληθέο νκάδεο εληζρχνληαο ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

o Ζ θνηλφηεηα ηνπ Moodle (Moodle community) είλαη πνιχ κεγάιε, παξέρνληαο βνήζεηα 

θαη θαηαηνπίδνληαο ζην κέγηζην βαζκφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη administrators. 

o Τπάξρεη δηαξθήο δηφξζσζε ησλ ιαζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. 

o Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πξνέξρνληαη απφ φιν ηνλ θφζκν θάλνληαο ηε δηαδξαζηηθφηεηα ην 

θχξην εθφδην αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηεο γλψζεο. 

Σν Moodle είλαη εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα αλνηρηνχ πεγαίνπ θψδηθα. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα LMSs έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο δελ απαηηείηαη λα 

πιεξψζνπλ ηίπνηα γηα ηε ρξήζε ηνπ ζην δηαθνκηζηή ηνπο. Γελ ππνρξενχηαη θαλείο λα 

πιεξψζεη γηα αλαβαζκίζεηο ή γηα θάπνηα άδεηα ρξήζεο. Καλείο δε ζε ππνρξεψλεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ραξαθηεξηζηηθά πνπ δε ρξεηάδεζαη, νχηε ζε πεξηνξίδεη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ κπνξείο λα έρεηο. Αθφκε θαη αλ ν δεκηνπξγφο, ηνπ Martin Dougiamas, επηιέμεη 

λα ζηακαηήζεη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Moodle, ππάξρεη κηα εηδηθή 

θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ζα δηαηεξήζεη ην έξγν ελ εμειίμεη.

2.3.2 Θεσξία Κνλζηξνπθηηβηζκνύ θαη Moodle 

Σν παηδαγσγηθφ ππφβαζξν ηνπ Martin Dougiamas είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ σο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππξήλα δηακφξθσζεο ηνπ Moodle. H 

επηινγή απηή ραξαθηεξίδεηαη επαλαζηαηηθή, αθνχ ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα LMSs, ν 

ηειενινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Moodle είλαη καζεηνθεληξηθφο θαη πξαγκαηψλεηαη κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ έσο ηφηε θηινζνθία δεκηνπξγίαο 

πεξηβαιιφλησλ εξγαιεηαθήο δνκήο απνγπκλσκέλεο απφ νπνηαδήπνηε κνξθήο παηδαγσγηθήο 

αξρήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ελ ιφγν LMS βξίζθεη αληίθξηζκα ζε ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

 1ε βαζηθή αξρή: Δπνηθνδνκεηηζκόο – Κνλζηξνπθηηβηζκόο (constructivism) 

Ζ ζεκειηαθή απηή αξρή ππξνδνηεί ηελ παξαδνρή φηη ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη 

ζεκαζία δελ είλαη ε αληηθεηκεληθή γλψζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ έμσ θφζκν, αιιά ε 

πξνζσπηθή εξκελεία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε φζα κπνξεί ν ίδηνο λα αληηιεθζεί. Αλ ηα λέα 

δεδνκέλα έρνπλ λφεκα ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα λνεηηθή δνκή ηνπ, ηφηε ε λέα 

πιεξνθνξία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δνκή (Piaget). Ππξήλαο δειαδή είλαη ε κάζεζε κέζσ 

θαηαλφεζεο θαη εκπεηξίαο. 

 2ε
 βαζηθή αξρή: Καηαζθεπηζκόο (Constructionism)  

Κχξηνο ηζρπξηζκφο ηεο αξρήο απηήο είλαη φηη ε κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή φηαλ 

ην θαηαζθεπαζηηθφ καο εθπφλεκα έρεη σο απνδέθηεο ην εκπεηξηθφ θαη γλσζηηθφ πεδίν άιισλ 

ζπκβαιιφκελσλ. Ζ πξνζσπηθή κάζεζε εληζρχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ζε κηα παξαγσγηθή πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο 

θαη κεηάδνζήο ηεο ζε ηξίηνπο.  

 3ε
 βαζηθή αξρή: Κνηλσληθόο Κνλζηξνπθηηβηζκόο – Δπνηθνδνκεηηζκόο (social 

constructivism) 

Θεκειηαθή ζπληζηψζα ηεο παξνχζαο αξρήο είλαη ε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο σο κηα θνηλσληθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ γλψζε δε δνκείηαη απφ ην άηνκν αιιά απφ θνηλσληθέο νκάδεο, φπνπ κε ηε 

κνξθή κηθξψλ θνηλσληψλ, ζέηνληαη θνηλέο αληηιήςεηο θαη ηδέεο. Ζ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε κηα 

νκάδα ζπλεπάγεηαη ηε δηαξθή πξνζπάζεηα έληαμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φια ηα επίπεδα 

ζπλεξγαζίαο. 
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1. Υσξηζηή πκπεξηθνξά (separate behavior): Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα 

παξακείλεη αληηθεηκεληθφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη, ηείλνληαο λα είλαη 

επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ. Ζ ππεξάζπηζε ησλ ηδεψλ ηνπ εδξεχεη ζηε 

ινγηθή, αλαθαιχπηνληαο ηα θελά ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ. 

2. πλδεδεκέλε πκπεξηθνξά (empathic behavior): Αλαθέξεηαη ζηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο πνπ απνδέρεηαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, πξνζπαζψληαο λα αθνχζεη θαη 

δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαλφεζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξεηηθήο 

νπηηθήο απφ ηε δηθή ηνπ. 

3. Γνκεκέλε πκπεξηθνξά (constructed behavior): Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα πηνζεηεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο, αλάινγα κε 

ηηο ηζρχνπζεο πεξηζηάζεηο θαη δνκέο. 

2.4 ρεδηαζηηθά Πξόηππα Μαζήκαηνο (Course Design Patterns) 

Σα ρεδηαζηηθά Πξφηππα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ  αλάγθε επίιπζεο επαλαιακβαλφκελσλ 

πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνχ θνηλνχ ππνβάζξνπ θαη ζπληζησζψλ ζχλζεζεο. Ο φξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζην ρψξν ηεο αξρηηεθηνληθήο, πνιχ ζχληνκα φκσο βξήθε εθαξκνγή 

ζην ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ. ηα Δθπαηδεπηηθά ρεδηαζηηθά Πξφηππα ε ιεηηνπξγία είλαη φκνηα 

κε απηή νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζηηθνχ κνηίβνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ ηρλπιάηεζε ηεο 

δηαδξνκήο πξνο ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ ζε θνηλά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε πιεζψξα 

καζεκάησλ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηχπνπο καζεκάησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε: 

 Δηζήγεζε (Introductory survey course): Πξφθεηηαη γηα δηαιέμεηο κεγάινπ ζπλήζσο 

κεγέζνπο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο, 

ιεμηιφγην θαη ζεκειηψδεηο ηδέεο. 

 Μαζήκαηα Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (Skills development course): Σα καζήκαηα απηά 

ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ηδεψλ πνπ εηζάγνληαη ζηα 

αξρηθά καζήκαηα. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη πεξηβάιινληα ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία απηή. Παξά ηνλ εθηελή δηάινγν πάλσ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ππξήλαο ησλ 

καζεκάησλ απηψλ είλαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο πξνο ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

 Μαζήκαηα Θεσξεηηθήο Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Theory / discussion 

course): ε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν νη εθπαηδεπφκελνη αλακέλεηαη λα εθαξκφζνπλ 

θξηηηθφ πλεχκα απέλαληη ζηε ζεσξία θαη ζηελ έξεπλα. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή είλαη 

δεπηεξεχνπζα κπξνζηά ζηελ αλάιπζε ηεο ίδηαο ηεο ζεσξίαο. 

 Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Capstone Course): Πξφθεηηαη γηα ηε δηακφξθσζε γξαπηήο 

εξγαζίαο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αζξνηζηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή 

θαηάιιεινπ ζρεδηαζηηθνχ πξνηχπνπ ζηνρεχνληαο ζηελ αθνινπζηαθή νξγάλσζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ν εθάζηνηε εθπαηδεπφκελνο.  

Όια ηα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζε έλα θαη κφλν ζπκπέξαζκα. Σν Moodle δηεπθνιχλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ εθηελή εθαξκνγή ζπλδπαζηηθψλ θαη κε πξνηχπσλ 

δηδαζθαιίαο. 
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3 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ  

Η παροφςα μελζτθ ςτθρίηεται ςτθ κεωρία του κονςτρουκτιβιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ 
δθμιουργίασ ςυνεργατικών περιβαλλόντων μάκθςθσ, ώςτε να είναι εφικτι θ ςυμμετοχικι 
διαδικαςία. Άλλωςτε θ κεμελιώδθσ αρχι του Moodle εκπλθρώνει το χαρακτιρα τθσ μζςα 
από τισ αρχζσ των φιλοςοφικών ρευμάτων του κονςτρουκτιβιςμοφ (κοινωνικόσ, 
διαλλακτικόσ, ριηοςπαςτικότεροσ κονςτρουκτιβιςμόσ).    

Βαςίηεται δθλαδι ςτθ δθμιουργία περιβαλλόντων που διαςφαλίηουν ότι αν τα νζα 
δεδομζνα ζχουν νόθμα ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα νοθτικι δομι τότε θ νζα πλθροφορία 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ δομι. Αντίκετα δε γίνεται απορρόφθςθ ιδεών μζςω μιασ 
επαναλαμβανόμενθσ ρουτίνασ αλλά οι εκπαιδευόμενοι κατευκφνονται προσ τθν επινόθςθ 
των ιδεών τουσ. 

υμπεραςματικά θ παραπάνω κεωρία αποτελεί τον κορμό ςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ 
ςχεδιαςμοφ. Για τθ διαμόρφωςθ των ενοτιτων ενόσ μακιματοσ ςυχνά χρθςιμοποιοφμε ωσ 
πλαίςια ςτιριξθσ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ, κατάλλθλεσ για τθν υλοποίθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. 

τθν παροφςα εργαςία γίνεται εφαρμογι ενόσ ςυνόλου εκπαιδευτικών ςτρατθγικών για τθ 
διαμόρφωςθ του τεχνολογικά υποςτθριηόμενου εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Παρακάτω 
αναφζρουμε τισ αρχζσ και τισ φάςεισ των ςτρατθγικών αυτών.

3.1 Η Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή Καηαηγηζκόο Ιδεώλ (Brain Storming) 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξνηξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζέκα απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

(Δηθφλα 1). Με ηελ νινθιήξσζε  ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ παξνρή ζπλερφκελσλ ηδεψλ. Καηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ ηδεψλ ηνπο δελ αζθείηαη αμηνιφγεζε , γεγνλφο ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ γηα 

ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ ηεο 

ζπκκεηνρηθήο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηδεψλ νη εθπαηδεπφκελνη πξνζαξκφδνπλ ηε γλψζε 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαηαλνψληαο πιήξσο ηε λέα γλψζε (Hernandez-Leo 

et al.,2005). 

3.1.1 Φάζεηο Δθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο Καηαηγηζκόο Ιδεώλ 

 Φάζε 1: Καηαηγηζκόο Ιδεώλ από ηνλ εθπαηδεπηή: 

1. Παξνπζίαζε Θέκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

2. Καζνξηζκφο νκάδσλ (κηθξέο ζε πιήζνο καζεηψλ) 



 

19 
 

3. Καηαηγηζκφο Ηδεψλ 

4. Καηαγξαθή επηκέξνπο ηδεψλ – απαληήζεσλ 

5. Σειηθή εμέηαζε θαη απφδνζε δηεπθξηλήζεσλ απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

 Φάζε 2: πδήηεζε εληόο ηεο ηάμεο: 

1. Παξνπζίαζε επί κέξνπο ηδεψλ απφ ηηο ζρεκαηηδφκελεο νκάδεο 

2. Γηάινγνο θαη αλάιπζε απηψλ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέιε 

φισλ ησλ νκάδσλ. 

3.2 Η Δθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή Think Pair Share 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο νκαδηθήο εξγαζίαο (Kagan, 1994) φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη σο κέιε 

κηαο κηθξήο νκάδαο, θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα κνηξαζηνχλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο  

(Δηθφλα 2). Πην ζπγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη έλα εξψηεκα ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο 

δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ην ζθεθηνχλ αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηχμνπλ 

δηάινγν ρσξηζκέλνη ζε δπάδεο. Αθνχ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, έλα άηνκν απφ θάζε δπάδα αλαθνηλψλεη ην απφζηαγκα ηνπ δηαιφγνπ ζην 

ζχλνιν ηεο ηάμεο (Eggen, Kauchak, 2001). 

3.2.1 Φάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο Think Pair Share 

 Φάζε 1: Αηνκηθόο ηνραζκόο (Think) 

1. Γλσζηνπνίεζε ηνπ εξσηήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο 

2. ηνραζκφο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο απφ θάζε εθπαηδεπφκελν αηνκηθά  

 Φάζε 2: πδήηεζε αλά δεύγε (Pair) 

1. Καζνξηζκφο ησλ δεπγαξηψλ 

2. Γηάινγνο θαη αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα 

3. Καηαγξαθή ηδεψλ -  δηαθνξεηηθψλ ή κε νπηηθψλ 

 Φάζε 3: Γηακνηξαζκόο Ιδεώλ (Share) 

1. Παξνπζίαζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ηδεψλ ηεο θάζε νκάδαο απφ έλα εθ ησλ δχν 

ζπκβαιιφκελσλ κειψλ 

υηιτθςθ και ανάλυςθ ςτθν τάξθ από το ςφνολο των μακθτών.
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3.3 Η Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή Αλαδήηεζε ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Web 

Quest) 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα θαηεπζπλφκελεο δηεξεχλεζεο (Μαηζαγγούρας, 2001, 

Βοζνιάδοσ, 2005 ) θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

αμηνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξίαο (Παπανικολάοσ και Γρηγοριάδοσ, 

2005). Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο είλαη ε ίδηα ε πιεξνθνξία ( 

Δηθφλα 3). Οη εθπαηδεπφκελνη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

παξά ζηελ εχξεζή απηήο, εληζρχνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πάλσ 

ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε (Brown – Yoder, 1999). Βαζηθή πεγή γηα ηελ εχξεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ην Γηαδίθηπν. 

3.3.1 Φάζεηο ηεο ηξαηεγηθή Αλαδήηεζε ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό 

 Φάζε 1: Δηζαγσγή 

Δηζαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην βαζηθφ πξνο εμέηαζε ζέκα θαη ζην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ. θνπφο είλαη ν εθπαηδεπηήο λα εηζάγεη ην ζέκα 

κε «ειθπζηηθφ ηξφπν», ψζηε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Φάζε 2: Δξγαζία 

Κνηλνπνηείηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ θαη νξίδεηαη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη 

λα πινπνηήζνπλ. 

 Φάζε 3: Βήκαηα – Γηαδηθαζίεο 

Γίλεηαη αλάιπζε ηεο κεζφδνπ πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, απαξίζκεζε 

πξνηεηλφκελσλ πεγψλ πξνο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ γηα ηε δφκεζε θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Φάζε 4: Αμηνιόγεζε  

το ςτάδιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ αξιολόγθςθσ για τθν υλοποίθςθ των 
προςδοκώμενων ςτόχων του μακιματοσ. 
 Φάζε 5: πκπέξαζκα 

Πρόκειται για το απόςταγμα των αποκτθκζντων δεξιοτιτων και γνώςεων των 

εκπαιδευομζνων, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, από το ςφνολο 

των δραςτθριοτιτων που εκπονικθκαν. 
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3.4 Η Δθπαηδεπηηθή Σερληθή Θεζαπξόο Οξηζκώλ 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή απηή ηερληθή βαζίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζέκαηνο γχξσ απφ θάπνηεο ιέμεηο 

θιεηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνο κειέηε ζέκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο, 

δίλνληαο έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαιεί ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

«θαξηέιεο» ιέμεσλ ζηηο νπνίεο θαη κπνξνχλ λα πξνηξέμνπλ  φπνηε νη ίδηνη ην ζεσξήζνπλ 

απαξαίηεην. Κξίλεηαη ηδηαίηεξα δφθηκε ε εθαξκνγή ηεο ζε άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αθνχ κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα ηαπηίζνπλ έλλνηεο θαη ιέμεηο κε εηθφλεο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο απνζεηήξην πιηθνχ. 

3.4.1 Πεξηγξαθή ηεο Σερληθήο Θεζαπξόο Οξηζκώλ 

 Φάζε 1: Δηζαγσγή 

Ειςαγωγι των εκπαιδευομζνων ςτο προσ εξζταςθ κζμα δίνοντασ ζμφαςθ ςτα βαςικά 
δομικά του ςτοιχεία. 
 Φάζε 2: Αλάιπζε Δλλνηώλ 

Ανάλυςθ των εννοιών και ςυηιτθςθ για τθν κατανόθςι τουσ. 
 Φάζε 3: Βήκαηα – Γηαδηθαζίεο 

Οδθγίεσ από τον εκπαιδευτικό για τθ δθμιουργία ενόσ λεξικοφ λζξεων με ταυτόχρονθ 
αναηιτθςθ και προςωπικι διατφπωςθ αυτών με βάςθ τθν κατανόθςθ του κάκε 
εκπαιδευόμενου. υχνά ηθτείται θ παράλλθλθ χριςθ εικόνων για καλφτερθ κατανόθςθ. 
 Φάζε 4: Αμηνιόγεζε θαη επηινγή νξζόηεξσλ δηαηππσκέλσλ ελλνηώλ 

Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει τισ πιο δόκιμεσ διατυπώςεισ δίνοντασ τθν τελικι μορφι του 
λεξικοφ των οριςμών.  Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμβουλευτοφν το 
εκπόνθμα αυτό, όποτε το επικυμοφν, προσ διευκόλυνςι τουσ ςτθ μετζπειτα 
πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων. 

3.5 Η Δθπαηδεπηηθή Σερληθή Αλεμάξηεηε Μειέηε 

 

Πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθή πνπ  ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ καζεηψλ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ γηα απηνβειηίσζε. 

3.5.1 Φάζεηο Σεο Δθπαηδεπηηθήο Σερληθήο Αλεμάξηεηε Μειέηεο(Independent Study) 

 Φάζε 1: Παξνπζίαζε 
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Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην ππφ εμέηαζε ζέκα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξαζέηνληαο 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. 

 Φάζε 2: Γηεθπεξαίσζε Βεκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ φπσο έρνπλ 

δνκεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή κε θχξην ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο. Ζ πινπνίεζε 

απηή κπνξεί λα γίλεη είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε κε ηε κνξθή νκαδηθνχ ραξαθηήξα (ζε 

δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο )  

 Φάζε 3: Αμηνιόγεζε  

Παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ην δηδάζθνληα θαη ζε πηζαλή πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο 

παξνρή επηπξφζζεηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε επαλάιεςε ησλ θάζεσλ 2 θαη 3. 

3.6 Η Δθπαηδεπηηθή Σερληθή ηεο Γηάιεμεο 

 

Γηα λα κπνξέζεη ε δηάιεμε λα έρεη θαιφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη ν νκηιεηήο λα γλσξίδεη θαιά 

ην ζέκα γηα ην νπνίν κηιάεη, λα έρεη νξγαλψζεη ηα ζέκαηά ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα ηνλ παξαθνινπζήζνπλ θαη λα παξαθηλεί ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ κε 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Αλ ε δηάιεμε απνκαθξπλζεί απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ή δελ θαηαθέξεη λα ηνπο εμάςεη ην  ελδηαθέξνλ, ηφηε γίλεηαη βαξεηή θαη δελ 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα παξαθνινχζεζε θαη αλαζηνραζκφ (reflection) εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ.  

Όπσο θαη ε άκεζε δηδαζθαιία, πξφθεηηαη γηα κηα δαζθαινθεληξηθή κέζνδν. Ο νκηιεηήο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αληνρέο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ 

καζεζηαθή ηνπο εηνηκφηεηα. Μαθξφζπξηνη κνλφινγνη επηηείλνπλ ηνλ παζεηηθφ ξφιν ησλ 

καζεηψλ, πνπ αλαδεηνχλ δηεμφδνπο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνδηνξγαλψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία. (billbas.wordpress.com) 

Γπζηπρψο ην πεξηερφκελν ηεο δηάιεμεο είλαη πνιχ εχθνιν λα μεραζηεί, επεηδή ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ είλαη ειάρηζην. 

3.6.1 Φάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο Σερληθήο ηεο Γηάιεμεο. 

 Φάζε 1: Παξνπζίαζε ζέκαηνο 

Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα δψζεη ηελ πεξίιεςε ή ηα θχξηα ζεκεία ελφο ζέκαηνο πνπ πξφθεηηαη 

λα δηδάμεη ή πνπ ήδε έρεη δηδάμεη, πξνθνξηθά, γξαπηά ή κε νπηηθή αλαπαξάζηαζε.  

 Φάζε 2: Γηαζθάιηζε ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

Πξαγκαηνπνίεζε δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ πξνο ηνπο καζεηέο γηα λα ηνπο παξαθηλήζεη 

ην ελδηαθέξνλ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο. 
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3.7 Η Δθπαηδεπηηθή Σερληθή ηνπ Ννεηηθνύ Υάξηε (Mind Map) 

 

Οη  λνεηηθνί  ράξηεο  αζρνινχληαη  γεληθά  κε  κία  θχξηα  ηδέα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

εηθνλνγξαθηθφ ηξφπν απνηχπσζεο ζην ραξηί. Οη λνεηηθνί ράξηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  Γηα λα νξγαλψζνπλ ηδέεο, λα 

θξαηεζνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα νξγαλσζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζέκαηνο (Russel, 2008)».  

Ολνκάζηεθε  έηζη  επεηδή  αληηθαηνπηξίδεη  ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν λνπο: πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη κε πνιχ νξγαλσκέλν ηξφπν, απφ  ην  ζχλνιν  πξνο  ην  κέξνο  θαη  

αληίζηξνθα.  Βαζίδεηαη  ζηα  ζχγρξνλα  επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία αλ 

έλα θείκελν κειεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αλαρζεί ζε θχξηεο ηδέεο, κπνξνχκε πνιχ 

θαιχηεξα λα ην ζπκφκαζηε, απ’ φηη αλ πξνζπαζήζνπκε λα ην κάζνπκε κε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη θαηά ιέμε. 

3.7.1 Φάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο Σερληθήο Ννεηηθόο ράξηεο 

1. Γεκηνπξγία ζρεδίνπ θαη θαζνξηζκφο ησλ πξννπηηθψλ γηα ηελ αλάιπζε κηαο πεξηνρήο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα θηηάμνπλ έλα ζρέδην γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ 

ράξηε, ζρεηηθά µε ην ηη ελδηαθέξνληαη λα παξνπζηάζνπλ, πνηα ζεκεία ζέινπλ λα 

θηηάμνπλ, ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα ζεκεία, 

πνηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πξέπεη λα επηηχρνπλ. 

2. Καζνξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ ελλνηψλ. Γηα ηε ζσζηή θαηαλφεζε ζε θάηη, βαζηθφ ξφιν 

παίδνπλ νη έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα βξίδθνληαη ζε ζέζε λα 

εληνπίδνπλ µφλνη ηνπο ηηο θχξηεο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζε βηβιία, δηαιέμεηο ή 

δεπηεξεχνληα πιηθά.  

3. Γεκηνπξγία, θαζνξηζκφο θαη δηακφξθσζε θφκβσλ. Γηα θάζε έλλνηα πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζην πξνεγνχκελν βήκα, δεκηνπξγνχκε θαη νλνκάδνπκε έλαλ θφκβν. ηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεληαη εηθφλεο, επεμεγεκαηηθά θείκελα θαη ζπλψλπκα θαηάιιεια γηα θάζε θφκβν. 

4. Γεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Αθνχ έρνπλ θαζνξηζηεί νη έλλνηεο ελφο 

ηνκέα, ην επφκελν βήκα είλαη ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ.. Οη έλλνηεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο µε πνιινχο ηξφπνπο, αλάινγα µε ην θείκελν ζην νπνίν βξίζθνληαη. 

5.  Δπέθηαζε ηνπ ράξηε. Ζ δηαδηθαζία ζχλδεζεο ζπλερίδεηαη ζε φινπο ή ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο ηνπ ράξηε. Καζψο πξνρσξνχλ νη ζπλδέζεηο, λένη θφκβνη ή 

έλλνηεο πξνζηίζεληαη ζην ράξηε γηα λα εμεγήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππάξρνπζεο έλλνηεο. Ζ 

δπλαηφηεηα αχμεζεο ζπλερίδεηαη κέρξη λα αηζζαλζεί ν ρξήζηεο φηη ε πεξηνρή πνπ ζέιεη 

λα πεξηγξάςεη επεμεγείηαη επαξθψο απφ ην ράξηε θαη αληηθαηνπηξίδεη σο έλα βαζκφ ηε 

θπζηθή απφθηεζε γλψζεο. 

6. Οη καζεηέο ζπλερίδνπλ ηε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία δελ πξέπεη λα ηειεηψζεη κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε εξγαζία. Ο θαζέλαο πνπ δεκηνπξγεί έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ρξεηάδεηαη 

λα θάλεη ζπλερή αλαζθφπεζε ηνπ ράξηε γηα λα βιέπεη ηελ εμέιημή ηνπ, θαηά πφζν 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη, ηη αιιαγέο ρξεηάδνληαη, θαηά πφζν απαληψληαι οι ερωτιςεισ 
πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. Δθφζνλ νη καζεηέο ηειεηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαιφ είλαη λα 

θάλνπλ κηα θξηηηθή ζρεηηθά µε ην ηη έκαζαλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη απεηθφληζε ελλνηψλ, απφ ηε ζπλεξγαζία µε 
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άιινπο, εθθξάδνληαο νπζηαζηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο 

γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. 

3.8 Η Δθπαηδεπηηθή Σερληθή Think Aloud 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα δείμεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

κηα κεζνδνινγία νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο θαη απφδνζεο ηεο ηφζν ιεθηηθά φζν θαη γξαπηά. 

3.8.1 Φάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο Σερληθήο Think Aloud 

1. Παξνπζίαζε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο απφ εθπαηδεπηηθφ. 

2. Γηαηχπσζε πξνζσπηθήο εθηίκεζεο θαη νπηηθήο κε ηαπηφρξνλε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ 

θαη απαληήζεσλ γηα ηελ επηηπρή απφδνζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο γηα ηελ 

επίιπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

3. Γηακφξθσζε εξγαζίαο κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη παηψληαο ζηα ρλάξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα απνηππψζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ηεθκεξίσζε πξνο ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο. 

3.9 Η εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή Φύιια Καηαγξαθήο Μάζεζεο (learning logs) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ζχληνκνπ θαη ζπρλνχ ζρνιηαζκνχ ηνπ καζεηή πάλσ ζηελ αηνκηθή 

ηνπ πνξεία κάζεζεο. Οη καζεηέο θαηά ην θιείζηκν ελφο καζήκαηνο ή κηαο ελφηεηαο 

θαηαγξάθνπλ ζε θχιια κάζεζεο ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα καδί κε πεξηερφκελν ή 

δηαδηθαζίεο πνπ γλψξηζαλ θαη εθάξκνζαλ θαη έηζη ηα ζπλεηδεηνπνηνχλ θαιχηεξα. Ο 

αλαζηνραζκφο (reflection) βνεζάεη ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαζηζηψληαο 

νξαηά πξφηππα ζηελ κάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Tα θχιια θαηαγξαθήο κάζεζεο είλαη πην αληηθεηκεληθά θαη απξφζσπα. Μπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απφ δηάθνξα καζήκαηα. πλήζσο νη καζεηέο απαληνχλ ζε 

εξσηήκαηα, φπσο ηη δηδάρζεθαλ ή έκαζαλ ζην κάζεκα, ηη βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ θαη ηη απνξίεο 

ηνπο γελληνχληαη, πνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα γλψζε θαη πψο κπνξνχλ λα ηε 

ζπλδέζνπλ κε απηά πνπ ήδε μέξνπλ. 

https://billbas.wordpress.com/2008/09/30/%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-learning-logs/
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ θαηαγξαθψλ γίλεηαη ζε ζχληνκν δηάζηεκα (3-5 ιεπηά γηα θάζε καζεηή), 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα. Οη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ γηα θάζε καζεηή επηηξέπεη λα αθνπζηνχλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο. 

3.10 Η Δθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή Μαζεηηθή Γεκνζηνγξαθία (Journals) 

 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε γξαθή νη καζεηέο γλσξίδνπλ λέεο ηδέεο, ζρνιηάδνπλ θαη 

αλαδεηθλχνπλ ζέκαηα πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθθξάδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή. 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη είδνπο δεκνζηνγξαθία ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηελ ηάμε ηνπ. Ζ γξαθηθή χιε κπνξεί λα πνηθίιιεη (ειεθηξνληθή ή θιαζηθή κνξθή κε θχιια 

πνπ πξνζηίζεληαη θαη αθαηξνχληαη εχθνια). Θα πξέπεη λα δείμεη ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα 

κνληέιν θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ηάμε γηα λα γξάςνπλ κηα παξαδεηγκαηηθή απάληεζε, 

ψζηε νη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ πψο ζα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο.  

Ζ καζεηηθή δεκνζηνγξαθία κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο: α) πξνζσπηθή (νη καζεηέο 

γξάθνπλ ειεχζεξα γηα ην ηη ληψζνπλ, ηη ζθέπηνληαη θαη γηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ), β) 

δηαινγηθή (ν καζεηήο θάλεη δηάινγν ζε γξαπηή κνξθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή ηνλ 

δηδάζθνληα, ζρνιηάδνληαο θαη δερφκελνο ζρφιηα), γ) θξηηηθή (ν καζεηήο ζρνιηάδεη 

αλαγλψζκαηά ηνπ, ηα αμηνινγεί, ζέηεη εξσηήκαηα), δ) επηζηεκνληθή (ν καζεηήο θαηαγξάθεη 

παξαηεξήζεηο θαη δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα απφ ηα επηζηεκνληθά καζήκαηα πνπ δηδάζθεηαη, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα, δεδνκέλα πάλσ ζε πεηξάκαηα θαη 

εμεξεπλήζεηο), ε) καζεκαηηθή (ν καζεηήο εθθξάδεη ζθέςεηο πάλσ ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

πξνβιήκαηα, θαηαθηψληαο έηζη καζεκαηηθέο έλλνηεο), ζη) θαιιηηερληθή (ν καζεηήο ζπιιέγεη 

πιηθφ πεγψλ θαη εξεπλψλ θαη πεηξακαηίδεηαη ζε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο).Ο δηδάζθσλ ζα 

πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ καζεηή, αμηνινγψληαο 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο θαη εξσηήκαηα, πξνβιέςεηο θαη 

ππνζέζεηο, αλαθνξέο ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη αλαζηνραζκφ. 

3.11 Η Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε (Self – Regulated 

Learning) 

 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθθίλεζε ηεο δηεξγαζίαο κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη κε ηαπηφρξνλν πξνζσπηθφ έιεγρν ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. πκβάιιεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ , δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ κεηά ηελ 
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απφθηεζή ηνπο κπνξνχλ απφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ λα κεηαθεξζνχλ ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν (Boakerts - 1999). 

Οη εξεπλεηέο πνπ πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλα ζαθή νξηζκφ γηα ηελ απηνξξπζκηδφκελε 

κάζεζε ρσξίδνληαη ζε ηξείο νκάδεο: 

 Ζ πξψηε νκάδα νξίδεη ηελ απηνξξχζκηζε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί 

ζηξαηεγηθέο δξάζεο ή επξχηαηα κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Vauras, Rauhanumni, 

Kinnunen& Lepola, 1999; Rheinberg et.al, 2000;) 

 Ζ δεχηεξε νκάδα νξίδεη ηελ απηνξξχζκηζε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί 

κφλν κεηαγλσζηηθέο θαη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Schoenfeld, 1992). Χο γλσζηηθέο 

ραξαθηεξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο απνκλεκφλεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο ηεο 

γλψζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη 

καζεηέο (Boekaerts, 1999). 

 Ζ Σξίηε νκάδα ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ κε ηηο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζπληζηψζεο ηεο κάζεζεο (Pintrich, 1999). Έρεη απνδεηρηεί απφ 

εξεπλεηηθέο κειέηεο φηη ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Rheinberg et. Al, 2000). 

3.12 Φάζεηο Απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

1. Πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφο ηεο πνξείαο ηεο κάζεζεο ε νπνία αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ, ηε ζηνρνζεζία θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

2. Τινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

3. Πξφθεηηαη γηα ηε θάζε απηνζηνραζκνχ θαη απηναμηνιφγεζεο ε νπνία αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηηο εληζρχζεηο ή πνηλέο πνπ 

επηβάιιεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ.

 

3.13 Η Δθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή πδεηήζεηο (debating) 

 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν αληηπαξαβνιήο βάζεη θαλφλσλ επηρεηξεκάησλ δχν ζπγθξνπφκελσλ 

αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ δχν αληηηηζέκελεο απφςεηο πάλσ ζην ίδην δήηεκα. Σν 

αθξναηήξην θξίλεη ηελ πεηζηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ απηψλ θαη απνθαζίδεη πνηνο είλαη ν 

ληθεηήο.  

Ο ζθνπφο ηέηνησλ ζπδεηήζεσλ, πνπ ελδείθλπληαη ζε κεγαιχηεξεο καζεηηθέο ειηθίεο, είλαη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο φζν θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ γεγνλφησλ πνπ δηδάζθνληαη. Σέηνηεο 

ζηξαηεγηθέο εμαζθνχλ δεμηφηεηεο πξνζνρήο, αθξφαζεο, νκηιίαο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

επηηξέπνπλ ζηνπο  καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζνπλ (δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

απφ νκφηηκνπο – peer review) θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. 

https://billbas.wordpress.com/2008/10/02/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-debating/
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Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πείζεη ηνπο καζεηέο φηη ε δνκεκέλε ζπδήηεζε θαη ε 

ππνζηήξημε κε επηρεηξήκαηα ησλ αλαθαηλφκελσλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ είλαη ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο αλάδεημεο ηνπ ζέκαηνο.  

Σέηνηεο ζπδεηήζεηο βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (formative assessment) ή ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

(summative). Μπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπδήηεζεο θαη ηελ πνηφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο (αλάιπζε, αηηηνιφγεζε, ηεθκεξίσζε, 

νξγάλσζε, αλαζθεπή θαη παξάδνζε). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηέηνησλ ζπδεηήζεσλ 

πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα νη θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (rubrics). 

(πεγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/debates/index.html) 

3.14 Η εθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ 

 

Ζ  Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο (Problem Solving) είλαη κηα κέζνδνο έκκεζεο δηδαζθαιίαο. Οη 

καζεηέο, αθνχ γλσξίζνπλ φιεο ηηο βαζηθέο πηπρέο ελφο πξνβιήκαηνο, αλαδεηνχλ κέζα απφ 

πνιιέο θαη πνηθίιεο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο εθείλε πνπ ηεθκεξησκέλα είλαη ε πξνζθνξφηεξε. 

Με ηε κέζνδν απηή επηρεηξείηαη αξρηθά θαιφο νξηζκφο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ δελ έρεη 

πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν επίιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα δηεπθξηλίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνπο καζεηέο ιχζεηο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο, δηαηππψλνπλ θαη αλαιχνπλ ην πξφβιεκα, νξίδνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη πξνρσξνχλ ζηελ επίιπζή ηνπ. 

Αξρηθά θαηαγξάθνπλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο κνξθέο 

εκθάληζεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί 

πθίζηαηαη ην πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα νξίδνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επίιπζή ηνπ θαη αλάινγα 

κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ κπνξνχλ λα ηα εληάμνπλ ζε θαηεγνξίεο φπσο α) ηη πξέπεη θαη β) 

ηη ζέισ. Αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ κε πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

ζπκθσλεζέληα θξηηήξηα. Απφ απηά νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηειηθά έλα ζρέδην δξάζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

πλνπηηθά ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή απνηειείηαη απφ έμη ζηάδηα: 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

3. Δπηινγή ζηξαηεγηθήο επίιπζεο 

4. Δθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

5. Δθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

6. Αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο 

(Πεγή: https://billbas.wordpress.com/category82-instructional-strategies/page/3/) 

http://www.saskdebate.com/pdf/06%20judges%20guide%20condensed.pdf
http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/debates/rubic.pdf
http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/debates/index.html
https://billbas.wordpress.com/category82-instructional-strategies/page/3/
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3.15 Η εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή Γηαδξαζηηθή Γηδαζθαιία 

 

Πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

(interaction) αλάκεζα ζε ζπκκαζεηέο (peers) θαη δηδάζθνληεο. Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

λνεηηθέο (νξγάλσζε ζθέςεσλ, ινγηθά επηρεηξήκαηα), αληηιεπηηθέο (παξαηήξεζε, αθξφαζε) 

θαη θνηλσληθέο (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηθαλέο παξεκβάζεηο) δεμηφηεηεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζπλδπάδεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαζνξίδεη ην πεξίγξακκα ηνπ ζέκαηνο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ θαη ηηο ηερληθέο αληαιιαγήο απφςεσλ. Ζ 

δπλακηθή ησλ ζρεκαηηδφκελσλ νκάδσλ θαη ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο.(Πεγή: 
https://billbas.wordpress.com/)

 

3.16 Σν εθπαηδεπηηθό κνληέιν Δπαγσγηθήο ζθέςεο (Inductive Thinking 

Learning) 

 

Σν κνληέιν απηφ ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία θαηεγνξηνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη ζρεκαηηζκνχ 

ελλνηψλ. ηνπο καζεηέο παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ηα νπνία θαινχληαη λα ηα νξγαλψζνπλ ζε 

ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα, γεληθεχνληαο θαη δηαηππψλνληαο ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο θαη 

εξκελείεο. 

ηηο ζηξαηεγηθέο  ηεο επαγσγηθήο ζθέςεο πεξηιακβάλνληαη ν ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ (concept 

formation), ε εξκελεία δεδνκέλσλ (interpretation of data) θαη ε εθαξκνγή αξρψλ (application 

of principles). 
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ηνλ ζρεκαηηζκφ ελλνηψλ πεξηιακβάλνληαη α) ε αλαγλψξηζε θαη απαξίζκεζε δεδνκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε έλα ζέκα β) ε νκαδνπνίεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη γ) ε δηαηχπσζε ηίηισλ γηα 

ηηο θαηεγνξίεο. 

 ηελ εξκελεία δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο β) ζπζρεηηζκφο θαηεγνξηψλ θαη ζρέζεηο αηηίαο-απνηειέζκαηνο θαη γ) ε 

δεκηνπξγία ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθεχζεσλ.  

ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πεξηιακβάλνληαη: α) ε πξφβιεςε ζπλεπεηψλ θαη ε αλάιπζε ηεο 

θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαζχξνληαο ζρεηηθή γλψζε β) ε εξκελεία θαη ππνζηήξημε ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη ππνζέζεσλ θαη γ) ε επαιήζεπζε ησλ πξνβιέςεσλ. (Πεγή: 
https://billbas.wordpress.com/category82-instructional-strategies/page/7/ ) 

3.17 Η Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή πγγξαθή Πιεξνθνξηαθνύ Κεηκέλνπ 

 

Έρνληαο γλσξίζεη δηάθνξεο πεγέο θαη έληππν πιηθφ νη καζεηέο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηδέεο θαη απφςεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφ θείκελν πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ελεκέξσζε.  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε θείκελα απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο 

ηνκείο, ψζηε λα γλσξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ ηδεψλ ηνπο. Σν ζέκα 

ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ, πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλή εκπεηξία ησλ καζεηψλ, ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο ή θάπνην ζέκα ελφο καζήκαηνο. Αθνχ ν δηδάζθσλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο καζεηέο ζηνλ 

θαζνξηζκφ απαηηήζεσλ ηνπ ζέκαηνο, αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ (brainstorming) θαη 

θαηαγξαθή-θαηεγνξηνπνίεζε ηδεψλ θαη γλψζεσλ γχξσ απφ ην ζέκα. Οη  εθπαηδεπφκελνη 

θαηαγξάθνπλ ζε ζεηξά ηηο βαζηθέο ηδέεο, ηηο νπνίεο ππνζηεξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηεο. Πξηλ απφ 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ εγγξάθνπ δεκηνπξγνχλ έλα πξνζρέδην ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Σν 

ηειηθφ θείκελν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλεο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ιφγνπ ηνπο απφ ην θνηλφ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα νξγαλψλνπλ 

θαη λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, αιιά θαη ηελ γλψζε δνκψλ 

θεηκέλσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε. 

Βαζηθά κνληέια νξγάλσζεο επεμεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα είλαη παξνπζίαζε 

παξαδεηγκάησλ, ε ρξνληθή αθνινπζία γεγνλφησλ, ε ζχγθξηζε ζεκάησλ, ε παξνπζίαζε αηηηψλ 

θαη απνηειεζκάησλ ελφο θαηλνκέλνπ ή ελφο πξνβιήκαηνο θαη ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ. 

Δίλαη ρξήζηκν νη καζεηέο πξψηα λα έρνπλ επθαηξίεο λα εθθξάδνληαη πξνθνξηθά θαη κεηά λα 

πξνρσξνχλ ζηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ. (Πεγή: 

billbas.wordpress.com/category/ζηξαηεγηθέο-δηδαζθαιίαο-instructional-strategies/page/6/) 

https://billbas.wordpress.com/2008/09/19/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/
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4 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Moodle θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ plug in κέζα απφ ην 

δεκηνπξγνχκελν εγρεηξίδην ρξήζεο, βαζηζηήθακε ζε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, 

φπσο δφζεθε απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. Σν ζελάξην απηφ έρεη σο ζεκαηηθφ ππξήλα ην 

Πεξηβάιινλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πγξνβηφηνπσλ κέζα απφ ηε κειέηε 

πεξίπησζεο ηνπ πγξνβηφηνπνπ ηεο Βηζησλίδαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζηελ πξνζπάζεηα εθπφλεζεο ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξηδίσλ, ε ζεκαηηθή ελφηεηα 

λα κελ ππάγεηαη ζε έλα εμεηδηθεπκέλν γλσζηηθφ ηνκέα, ψζηε ε εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο λα 

είλαη πην θαηαλνεηή ζηνλ αλαγλψζηε. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ην γλσζηηθφ ζελάξην ζην νπνίν βαζίζηεθε ν εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο. 

4.1 Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο 

4.1.1 Θέκα 

ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο βξίζθεηαη ε ιηκλνζάιαζζα ηεο 

Βηζησλίδαο – Πφξην Λάγνο, έλαο πγξνβηφηνπνο κε δηεζλή ζεκαζία θαη έλαο απφ ηνπο έληεθα 

πγξνβηφηνπνπο ηεο Διιάδαο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηεζλή ζπλζήθε RAMSAR. Οη 

καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πγξνβηφηνπνπ γεληθά θαη ηνλ πγξνβηφηνπν 

ηνπ Πφξην Λάγνο εηδηθφηεξα. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο αηφκσλ σο πξνο ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο. Γειαδή λα κειεηήζνπλ ην ζέκα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πγξνβηφηνπνπ απφ ηελ νπηηθή ελφο Δπηζηήκνλα-Πεξηβαιινληνιφγνπ 

(π.ρ. απφ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βηζησλίδαο θαη ελφο εθπξφζσπνπ 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (π.ρ. απφ ην  Γήκν Αβδήξσλ). 

4.2  Πεξηγξαθή 

Οη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα κειεηήζνπλ πιηθφ πνπ ζα ηνπο δψζεη ν θαζεγεηήο ζρεηηθά κε 

ηνπο πγξνβηφηνπνπο. Σα πιηθφ απηφ ζα αθνξά ζην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

πγξνβηφηνπνπ απφ πνιιαπιέο νπηηθέο. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ζεηξά απφ 

αζθήζεηο απηφ-αμηνιφγεζεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ. Ο 

θαζεγεηήο ζα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ ησλ αζθήζεσλ. 

ην ηέινο ν θαζέλαο αθνινπζψληαο δηθέο ηνπ δηαδξνκέο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν, ζα 

ζπιιέμεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ  πγξνβηφηνπν ηνπ Πφξην Λάγνο θαη ζα θηηάμεη κία εξγαζία 

ζρεηηθά κε απηφλ. Ο θαζεγεηήο ζα αμηνινγήζεη ηφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ, φζν θαη ηελ ηειηθή εξγαζία.  

4.2.1 ηόρνη 

1. Να κάζνπλ νη καζεηέο φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο (π.ρ. ηη είλαη 

έλαο πγξνβηφηνπνο; πψο πξνζηαηεχεηαη;  πνηεο είλαη νη απεηιέο ησλ πγξνηφπσλ;) 

2. Να κάζνπλ νη καζεηέο ηη είλαη ε ζπλζήθε Ramsar 

3. Να κάζνπλ νη καζεηέο φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ πγξνβηφηνπν ηνπ Πφξην 

Λάγνο (π.ρ. πνχ βξίζθεηαη; ηη απεηιέο αληηκεησπίδεη;) 

4. Να απνθηήζνπλ κία εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

πγξνβηφηνπνπ απφ πνιιαπιέο νπηηθέο. 

4.2.2 Πξναπαηηνύκελα 

1. Να γλσξίδνπλ νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην internet θαη λα 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (θείκελα, εηθφλεο, video) θαη ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή 

2. Να γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ γηα ηε 

ζχληαμε ησλ εξγαζηψλ 

3. Να γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη λα έρνπλ πξνζσπηθφ 

ινγαξηαζκφ e-mail, γηα ηελ απνζηνιή ησλ εξγαζηψλ ζηνλ θαζεγεηή 
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4.2.3 Πξναπαηηνύκελα γηα ηνπο καζεηέο 

1. Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο ππεξκεζηθφ πιηθφ ζε κνξθή flipping e-book  γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ πγξνβηφηνπνπ απφ ηελ νπηηθή ελφο Δπηζηήκνλα-Πεξηβαιινληνιφγνπ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα  απφ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βηζησλίδαο  

2. Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο έλα video- απφζπαζκα ζπλέληεπμεο ζηελ ηειεφξαζε- ελφο 

εθπξφζσπνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην  Γήκν Αβδήξσλ). 

3. Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμνπλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο  

a. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ξάλζεο – Τιηθφ γηα ηνπο πγξνηφπνπο: 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html 

b. Τγξφηνπνη ηεο Διιάδαο (αμίεο - θίλδπλνη - πξνζηαζία): 

http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html 

c. πλζήθε Ramsar – Τγξφηνπνη - Σνπξηζκφο: 

http://www.ramsar.org/about/about_sustainabletourism.htm  

d. Σχπνη πγξνηφπσλ: http://www.lethsd.ab.ca/mmh/grade5/wetlands/page6.htm  

e. Παλίδα πγξνηφπσλ:  

http://www.sanctuary.org.nz/restoration/wetlands/wetland_fauna.html  

f. Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν Έδεζζαο – Τιηθφ ζρεηηθφ κε ηνπο πγξφηνπνπο (ρισξίδα, παλίδα, 

θίλδπλνη, απεηιέο): http://kpe-edess.pel.sch.gr/ygrotopos.htm 

g. Οξληζνινγηθήο Δηαηξεία: http://www.ornithologiki.gr/ 

4. Να θάλνπλ νη καζεηέο έλα ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο. Θα ηνπο δεηεζεί λα απαληήζνπλ ζε 

κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αλάπηπμεο ή αληηζηνίρεζεο, ζρεηηθά κε ην 

πιηθφ πνπ κειέηεζαλ παξαπάλσ.  

5. Να κειεηήζνπλ ηα βήκαηα θαη ηηο νδεγίεο δεκηνπξγίαο αηνκηθήο εξγαζίαο/παξνπζίαζεο 

κε ζέκα «Οη πγξνβηφηνπνη» 

6. Να ζπληάμνπλ ειεθηξνληθά σο GoogleDocs νη καζεηέο ηελ αηνκηθή εξγαζία/παξνπζίαζε 

κε ζέκα «Οη πγξνβηφηνπνη».  

4.2.4 Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή 

1. Να δψζεη ην πεξίγξακκα ηεο άζθεζεο 

2. Να ζπιιέμεη θαη λα ειέγμεη ηηο ηειηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, πνπ ζα έρεη ζπιιέμεη κέζσ 

GoogleDocs 

3. Να ζπληάμεη κία έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα θάζε καζεηή αμηνπνηψληαο κία ξνπκπξίθα θαη 

λα ηνπο ηελ απνζηείιεη ειεθηξνληθά σο GoogleDocs 

4.2.5 Ρνή – ρεδηαζκόο Γξαζηεξηνηήησλ 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κε φπνην ηξφπν επηζπκεί, αξθεί φκσο λα 

αθνινπζήζεη ηε ζεηξά πνπ πξνηείλεηαη. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα επηιέμεη λα θηηάμεη κία 

ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα γηα ην καζεηή πνπ λα αθνξά ηε κειέηε πιηθνχ θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε κειέηε πιηθνχ απφ ηελ νπηηθή ελφο 

πεξηβαιινληνιφγνπ θαη ελφο εθπξνζψπνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο αληί λα πινπνηήζεη δχν 

απιέο δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε κία ελέξγεηα κειέηεο πιηθνχ. Γελ κπνξεί φκσο λα δεηήζεη 

απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ έθζεζε/παξνπζίαζε πξνηνχ κειεηήζνπλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο νδεγίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ 

ζα ηνπο δψζεη ν θαζεγεηήο, κε απψηεξν ζθνπφ λα κάζνπλ φζα πην πνιιά ζηνηρεία κπνξνχλ 

γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο. Σν πιηθφ ζα είλαη ζε κνξθή flipping e-book θαη ζε κνξθή video. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο νινθιεξψλνληαη, φηαλ ην απνθαζίζεη ν θάζε καζεηήο. 

 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κε ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο, αλαδεηψληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πγξνβηφηνπνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή νινθιεξψλεηαη φηαλ ην 

απνθαζίζεη ν θάζε καζεηήο.  

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html
http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html
http://www.lethsd.ab.ca/mmh/grade5/wetlands/page6.htm
http://www.sanctuary.org.nz/restoration/wetlands/wetland_fauna.html
http://kpe-edess.pel.sch.gr/ygrotopos.htm
http://www.ornithologiki.gr/
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ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα θάλνπλ έλα ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθά κε ην υλικό που μελζτθςαν παραπάνω. Κάκε μακθτισ πρζπει να ολοκλθρώςει το 
τεςτ μόνοσ του, και κα  ζχει αυτόματθ ανατροφοδότθςθ από το ςφςτθμα. Σο τεςτ 
ολοκλθρώνεται ςε 1 ώρα και 20λεπτά. Για να προχωριςουν ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα 
πρζπει να ζχουν ςυγκεντρώςει βακμό πάνω από 65% διαφορετικά επιςτρζφουν ςτθ μελζτθ 
του υλικοφ από τθν αρχι.  

Σζλοσ, χρθςιμοποιώντασ όλο το μακθςιακό υλικό που μελζτθςαν, οι μακθτζσ κα πρζπει να 
φτιάξουν μία εργαςία/παρουςίαςθ ςε GoogleDocs (ppt-slides), όπου κα παρουςιάηουν 
ςτοιχεία και εικόνεσ για τον υγροβιότοπο.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί ζε δχν ηνκείο: ζηε βαζκνινγία ζηελ άζθεζε απηφ-

αμηνιφγεζεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηειηθήο 

παξνπζίαζεο ζα γίλεη κε βάζε κία εηδηθή ξνπκπξίθα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν θαζεγεηήο θαη 

ζα ηελ αλαξηήζεη σο GoogleDocs ψζηε λα ηε δεη θάζε έλαο καζεηήο. 

Ζ ξνή ζα ρσξηζηεί ζε 2 θάζεηο, ζηε θάζε κειέηεο πιηθνχ θαη ζηε θάζε Αμηνιφγεζεο. 

εκείσζε: Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ελνηήησλ. Γελ είλαη φκσο δεζκεπηηθφ σο πξνο ηελ αθνπινπζηαθή κνξθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε (θάηη πνπ γίλεηαη ζαθέο θαη εληφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ). ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ζην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ Google docs κηαο θαη ε έθδνζε ηνπ Moodle πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (Έθδνζε 2.8), δελ ην ππνζηεξίδεη. 

4.3 Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο 

4.3.1 Γηαρσξηζκόο Φάζεσλ 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ Δθπαηδεπηηθφ ελάξην θαη ηηο νδεγίεο δηακφξθσζεο ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηιέγνπκε ην δηαρσξηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ ζε 5 Φάζεηο φπσο 

παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

Α/Α 
ΟΡΙΜΟ 

ΦΑΗ 1 

Οη καζεηέο γίλνληαη νη ίδηνη εξεπλεηέο, αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο πδξνβηφηνπνπο απφ ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή νινθιεξψλεηαη φηαλ ην απνθαζίζεη 

ν θάζε καζεηήο. 

ΦΑΗ 2 Παξνπζίαζε αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ. 

ΦΑΗ 3 

Σεζη απηό-αμηνιόγεζεο 

Σν ηεζη νινθιεξψλεηαη ζε 1 ψξα θαη 20ιεπηά. Γηα λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ 

πάλσ απφ 65% δηαθνξεηηθά επηζηξέθνπλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνχ απφ 

ηελ αξρή. 

ΦΑΗ 4 
Μειέηε βεκάησλ θαη νδεγηψλ δεκηνπξγίαο αηνκηθήο 

εξγαζίαο/παξνπζίαζεο κε ζέκα «Οη πγξνβηφηνπνη». 

ΦΑΗ 5 χληαμε  έθζεζεο αμηνιφγεζεο γηα θάζε καζεηή  

Πίνακασ 1 

Κάζε θάζε απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ, ηφζν γηα 

ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

νιφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο, νη δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψλνληαη παηψληαο ζηα ρλάξηα 

εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σν Moodle παξέρεη πιεζψξα Plug 
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in πνπ επηζθξαγίδνπλ ηελ επηηπρία απηήο ηεο πινπνίεζεο ζηε ζεκειίσζε ελλνηψλ, 

ηζρπξνπνηψληαο ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο. Ο παξαπάλσ ινηπφλ πίλαθαο εκπινπηίδεηαη 

κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο (παξαηεξείζηε φηη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

εκθαλίδνληαη ιέμεηο κε κπιε ρξώκα θαη άιιεο κε θόθθηλν. Οη πξψηεο αλαθέξνληαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπκε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο 

θαη νη δεχηεξεο ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Plug in ηνπ Moodle γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο): 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 1 

Οη καζεηέο γίλνληαη νη ίδηνη εξεπλεηέο, αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

πδξνβηόηνπνπο από ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή 

νινθιεξώλεηαη όηαλ ην απνθαζίζεη ν θάζε καζεηήο. 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 

Δλόηεηα 1 

1. Brain Storming Υξήζε Mind 

Map Tool γηα αξρηθέο ηδέεο πάλσ ζηνπο 

Τδξνβηφηνπνπο αλά νκάδεο 

θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή κε 

ηαπηφρξνλε ρξήζε forum γηα 

ζπδήηεζε. 

2. Παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ γηα 

πδξνβηφηνπνπο κε ρξήζε (Data Base 

Tool)  

3. Δπηζηξνθή ζηε δξαζηεξηφηεηα 1 

(Advance Mind Map) θάλνληαο 

πξνζζήθεο ζηνπο αξρηθνχο 

λνεηηθνχο ράξηεο θαη ρξήζε ηνπ 

chat αλά νκάδεο 

3.1. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη θάπνηνπο 

απφ ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο θαη 

αλαθνηλψλεη ζην forum πνηνπο 

πξέπεη λα κειεηήζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη (κε βάζε ην φλνκα 

ηεο νκάδαο). 

3.2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο 

(chat – think per share) αλά 

δπάδεο γηα λα βξνπλ ζσζηά θαη 

ιάζνο ζεκεία, πξνζζήθεο θαη 

δηνξζψζεηο 

3.3. Αλεβάδνπλ απηά πνπ πξνηείλνπλ 

θαη ηελ ηεθκεξίσζε ζε Pdf 

(Assignment submissions: PDF 

1. PDF Feedback: Ο 

εθπαηδεπηήο παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ 

παξείραλ κέζσ ηνπ 

PDF Submission 

ζρεηηθά κε παξαβιέςεηο 

θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

2. Υξήζε Checklist block 

γηα θαζνξηζκφ 

νινθιήξσζεο βεκάησλ 

γηα θάζε καζεηή. 

3. Γεκηνπξγία Wiki 

https://moodle.org/plugins/assignsubmission_pdf
http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_checklist
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submission) 

 

4. ηξαηεγηθή Web Quest κε ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ gallery γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο album 

θσηνγξαθηψλ απφ πδξνβηφηνπνπο 

ηεο Διιάδαο κε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ρισξίδαο θαη 

παλίδαο. 

 

 

5. Μέζα απφ ηελ ηερληθή «Θεζαπξφο 

Οξηζκψλ», θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο 

γισζζάξη θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ glossary 

 

 

6. Μειέηε Wiki απφ ηνπο καζεηέο κε 

ηε κέζνδν independent study 

7. πκπιήξσζε αηνκηθνχ quiz (Drag 

and drop into text) 

4. Γεκηνπξγία Wiki 

Υξήζε Checklist block γηα 

θαζνξηζκφ νινθιήξσζεο 

βεκάησλ γηα θάζε καζεηή. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

Παξνπζίαζε αληηθξνπόκελσλ απόςεσλ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

1. Μειέηε book γηα ηελ νπηηθή ελφο 

Δπηζηήκνλα-Πεξηβαιινληνιφγνπ, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 

Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Βηζησλίδαο κε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο ηεο δηάιεμεο 

1.1. Μειέηε ελφο video – 

απνζπάζκαηνο - ζπλέληεπμεο 

ζηελ ηειεφξαζε – εθπξφζσπνπ 

ηεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο απφ 

ην Γήκν Αβδήξσλ (Activities:   

URL) 

1.2. Μειέηε ειίδαο Moodle γηα ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία θάζε νπηηθήο θαη 

θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

ηνπ εθπαηδεπηή 

1.3. Υξήζε εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο 

«θύιια θαηαγξαθήο 

Μάζεζεο» κε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ Journal γηα 

αλαγλψξηζε δηαηχπσζε 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο (ηη 

1. Δθμιουργία book 
2. Upload video (URL) 
3. Παρουςίαςθ ελίδα 

Moodle για τα κετικά 
ςτοιχεία κάκε οπτικισ 
με χριςθ τθσ 
ςτρατθγικισ think 
aloud 

https://moodle.org/plugins/view/qtype_gapselect
http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_checklist
https://moodle.org/plugins/view/mod_mediasite
https://moodle.org/plugins/view/mod_mediasite
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πηζηεχνπλ θάζε θνξά πσο είλαη 

ιάζνο θαηά ηελ κειέηε ησλ 

βεκάησλ 1.1 έσο 1.3) 

 

2. Γηαρσξηζκφο καζεηψλ ζε νκάδεο 

(group choice) κε επηινγή ηνπ 

καζεηή ζε πνηα νκάδα ζα εληαρζεί 

απφ ηηο δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο 

νκάδσλ. 

2.1. Αηνκηθή κειέηε ηνπ ξφινπ (Think 

Pair Share) θαη ζπδήηεζε ζην κε 

ρξήζε ηνπ big blue button κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο πνπ έρνπλ ίδην 

enrollment. 

2.2. ηξαηεγηθή «Μαζεηηθή 

Γεκνζηνγξαθία» κε βάζε ηελ 

νπνία νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ 

εξσηήζεηο πνπ ζα θάλνπλ ζε 

πξαγκαηηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο 

νκάδαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

κέζσ big blue button θαη λα 

αλεβάζνπλ ηελ 

καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε κε 

ρξήζε ηνπ Recordings BN. 

2.3. Καηαγξαθή επηρεηξεκάησλ γηα 

ππνζηήξημε ησλ ζέζεσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θάλνληαο ρξήζε 

ερεηηθήο θαηαγξαθήο ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπο (Assignment 

Online audio recording) 

3. Πξαγκαηνπνίεζε αληηπαξάζεζεο 

(debate) κε εθπξφζσπν ηεο 

δηαθνξνπνηνχκελεο νκάδαο (ρξήζε 

big blue button κε ππνρξεσηηθή 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή) 

3.1. Παξνρή πξνζσπηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ γηα ην debate κε 

ρξήζε ηνπ plug – in Course board). 

3.2. Φεθνθνξία γηα ηελ πην πεηζηηθή 

παξνπζία ζην debate κε ρξήζε ηνπ 

plug – in choice 

4. Διαμόρφωςθ ομάδων 
5. Feedback καθηγητή 

ςτην θχθτικι 
καταγραφι με 
προςκικθ comment 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 3 

https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio
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Σεζη απηό-αμηνιόγεζεο 

Σν ηεζη νινθιεξώλεηαη ζε 1 ώξα θαη 20ιεπηά. Γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επόκελε 

δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξώζεη βαζκό πάλσ από 65% δηαθνξεηηθά 

επηζηξέθνπλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνύ από ηελ αξρή. 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3 

 

1. (Problem solving) 

Πξαγκαηνπνίεζε ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο (Quiz: 

Question Multiple -choice Drag 

and Drop Matching, 

Δλζσκαησκέλεο εξσηήζεηο, 

Kprime question type, Select 

Missing Words, Αληηζηνίρηζε, 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο (Multiple 

Choice) 

1. Γεκηνπξγία Σεζη (Quiz Access 

rule: Acknowledge 

plagiarism statement access 

rule, Reattempt Checker, 

Pass grade quiz access rule) 

2. Οξηζκφο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

γηα ην ηεζη (Blocks: Alerts) 

3. Μήλπκα θαζνδήγεζεο γηα ηελ 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα 

ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα 

(Blocks: Level up!) 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 4 

Μειέηε Βεκάησλ θαη νδεγηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο / 

παξνπζίαζεο κε ζέκα « Τγξνβηόηνπνη» 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4 

Α ΣΡΟΠΟ 

(ρξήζε ηερληθήο Γηαδξαζηηθή 

Γηδαζθαιία 1 – 1.1) 

1. Παξνπζίαζε ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο 

εξγαζίαο κε ρξήζε ηνπ plug – in 

Πεγή Πιεξνθνξηώλ 

1.1. Αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ σο πξνο 

ηνλ ηξφπν δηάξζξσζεο ηεο 

εξγαζίαο. (plug – in Forum) 

2. Γεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο ξνήο απφ 

θάζε καζεηή πνπ ε ρξήζε ηνπ ζα 

απνηειεί ηνλ θνξκφ ζηήξημεο γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ εγγξάθνπ. 

(Μνληέιν επαγσγηθήο ζθέςεο, 

plug – in online text) 

 Παξνρή νδεγηψλ σο 

πξνο ηε ζχληαμε ηεο 

εξγαζίαο (plug – in 

Πεγή 

Πιεξνθνξηώλ) 

 Τπελζχκηζε εκεξνκελίαο 

γηα νινθιήξσζεο ηεο 

εξγαζίαο κε ηειηθό 

παξαδνηέν (Event 

Reminders) 

 MindMap Format 

(course Format) 

 

2.1. Ζιεθηξνληθή ζχληαμε ηεο αηνκηθήο 

εξγαζίαο/παξνπζίαζεο κε ζέκα «Οη 

πγξνβηφηνπνη», κε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο πγγξαθή 

πιεξνθνξηαθνύ θεηκέλνπ 

Αμηνιφγεζε εξγαζίαο κε 

αμηνπνίεζε ξνπκπξίθαο. (ρξήζε 

plug in Learning Analytics 

Enriched Rubric) 

Β ΣΡΟΠΟ 

Γηφξζσζε Δγγξάθσλ θαη 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

κέζσ ησλ βεκάησλ ηνπ 

Plug in workshop 

https://moodle.org/plugins/view/qtype_ddmarker
https://moodle.org/plugins/quizaccess_honestycheck
https://moodle.org/plugins/quizaccess_honestycheck
https://moodle.org/plugins/quizaccess_honestycheck
https://moodle.org/plugins/quizaccess_honestycheck
https://moodle.org/plugins/quizaccess_reattemptchecker
https://moodle.org/plugins/quizaccess_passgrade
https://moodle.org/plugins/view/block_alerts
https://moodle.org/plugins/view/block_xp
https://moodle.org/plugins/view/local_reminders
https://moodle.org/plugins/view/local_reminders
https://moodle.org/plugins/view/local_reminders
https://moodle.org/plugins/view/format_mindmap
https://billbas.wordpress.com/2008/09/19/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/
https://billbas.wordpress.com/2008/09/19/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/
https://billbas.wordpress.com/2008/09/19/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/
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Παξνπζίαζε ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ 

δηακφξθσζεο δξαζηεξηνηήησλ απφ 1 έσο 

2.1 κε ηε ρξήζε ελφο θαη κφλν Plug in 

(workshop) 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΟΣΗΣΑ 5 

ύληαμε έθζεζεο αμηνιόγεζεο γηα θάζε καζεηή αμηνπνηώληαο  

ΔΝΟΣΗΣΑ 5 

1. πκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 

Γεκηνπξγία Δξσηεκαηνιφγηνπ κε 

ρξήζε ηνπ plug – in Questionnaire 

γηα παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηνλ θαζεγεηή απφ  ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο 

Πίνακασ 2 
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ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξέρνπκε screenshots απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα πνπ 

δεκηνπξγήζακε θαη αλαιχνπκε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα φζα αλαγξάθνληαη ζηνλ ηειεπηαίν 

πίλαθα. 

4.4 Τινπνίεζε Moodle θαη επεμήγεζε Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle έγηλε ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε ηνπ xampp. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ open source Apache HTTP server, ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο ζειίδαο ζε local host. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle, αλαηξέμακε 

ζηε δηεχζπλζε: https://download.moodle.org/, θαη αθνινπζήζακε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηε δηεχζπλζε: https://docs.moodle.org/29/en/Installing_Moodle. Ζ 

επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο έγηλε γηα ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα ησλ Windows 

απφ ηε δηεχζπλζε  https://docs.moodle.org/27/en/Complete_install_packages_for_Windows. 

4.4.1 Γηακόξθσζε Moodle 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο έγηλε νξηζκφο ηνπ καζήκαηνο ζε ηχπν Δλνηήησλ 

(Δηθφλα 1). Υσξίζακε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζελάξην ζε 5 βαζηθέο ελφηεηεο κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ θάζεσλ (Πίλαθαο 1) πνπ δεκηνπξγήζακε θαηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

 

Εικόνα 1 

 

Πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο αλάιπζεο ηεο επηινγήο ησλ δηαζέζηκσλ plug in,  γηα ηε ζχλζεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζε ελφηεηαο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

παξακέηξσλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ ηνπ Moodle, απαξαίηεησλ γηα ηελ άξηηα έθβαζε ηνπ 

καζήκαηνο. Απηά επηγξακκαηηθά αθνξνχλ: 

1. Σελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε (Δηθφλα 2) 

 

Εικόνα 2 

2. Σελ επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ελφο ρξήζηε (Δηθφλα 3). 

https://docs.moodle.org/29/en/Installing_Moodle
https://docs.moodle.org/27/en/Complete_install_packages_for_Windows
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Εικόνα 3 

3. Σε δηακφξθσζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ καζήκαηφο (Δηθφλα 4). 

 

Εικόνα 4 

4. Σελ πξνζζήθε Blocks απφ ην Navigation Menu (Δηθφλα 5). 

 

Εικόνα 5 

5.  Σελ παξνπζίαζε θαη δηακφξθσζε ηχπνπ Μαζεκάησλ (Δηθφλα 6). 

 

Εικόνα 6 

 

6. Σελ πξνζζήθε Υξεζηψλ (Δηθφλα 7). 
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Εικόνα 7 

7. Σελ απφδνζε Ρφισλ ζηνπο Δγγεγξακκέλνπο Υξήζηεο (Δηθφλα 8). 

 

Εικόνα 8 

8. Σε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Οκάδσλ Υξεζηψλ (Δηθφλα 9). 

 

 

Εικόνα 9 

4.5 Αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ plug in  ηνπ Moodle κέζα από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ζρεδηαζκό. 

4.5.1 Δλόηεηα 1 

Ζ ελφηεηα 1 (Δηθφλα 10) απνηειείηαη απφ 7 δξαζηεξηφηεηεο (Πίλαθαο 2). Παξαθάησ 

αλαθέξνπκε ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέρηεθαλ γηα θάζε ελφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ plug in  ηνπ Moodle κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε ε πινπνίεζε. 
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Εικόνα 10 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο θαη κε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο brain storming ηνπο δεηά κε βάζε ηηο ηδέεο ηνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λνεηηθφ 

ράξηε (Δηθφλα 11) βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ πγξνβηφηνπνπ. Ζ 

πινπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ plug in Advanced Mind Map. Οη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλδηαιιαγνχλ κεηαμχ ηνπο κε ρξήζε ηνπ plug in forum  

(Δηθφλα 12). 

 

Εικόνα 11 
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Εικόνα 12 

 Γξαζηεξηόηεηα 2 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έγγξαθα θαη links γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

πδξνβηφηνπνπ (Δηθφλα 13), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ ζεκαληηθφηεηα χπαξμήο ηνπ ζην 

νηθνζχζηεκα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηαζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

θάλνπκε ρξήζε ελφο database εξγαιείνπ, ψζηε λα είλαη εθηθηφ γηα ηνπο ρξήζηεο λα 

δηνξζψζνπλ ην λνεηηθφ ράξηε πνπ δεκηνχξγεζαλ θαηαγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθνξεηηθψλ πδξνβηφηνπσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο. 

 

Εικόνα 13 

 Γξαζηεξηόηεηα 3 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε ηνπ plug in label δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Δηθφλα 14) 

κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ λα επηζηξέςνπλ ζην λνεηηθφ ράξηε θαη λα θάλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζην πξνεγνχκελν πλεπκαηηθφ ηνπο εθπφλεκα. 

 

Εικόνα 14 
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 Γξαζηεξηόηεηα 3.1 

Ο εθπαηδεπηήο,  κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηνξζψζεσλ, κε αλαθνίλσζή ηνπ ζην forum 

πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο λνεηηθνχο ράξηεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε ηε ρξήζε ηνπ Advanced Mind Map νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη παηψληαο πάλσ ζην φλνκα ηεο νκάδαο (Δηθφλα 

15) λα δνπλ ην λνεηηθφ ράξηε πνπ έρεη αλαξηήζεη. 

 

Εικόνα 15 

 Γξαζηεξηόηεηα 3.2 

Οη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ηνπο πξνηεηλφκελνπο λνεηηθνχο ράξηεο θαη θάλνπλ δηνξζψζεηο, 

πξνζζήθεο ζε επίπεδν νκάδαο κε αμηνπνίεζε ηνπ chat  (Δηθφλα 15). Δδψ εθαξκφδεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή think pair share. Ο θάζε εθπαηδεπφκελνο δειαδή ζθέθηεηαη 

αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδν νκάδαο αλαπηχζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ πξνο ηελ 

δηακφξθσζε κηα θνηλήο γλψκεο. Οη ξπζκίζεηο έρνπλ νξηζηεί έηζη ψζηε ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπφκελνο θάλνληαο επηινγή ηεο νκάδαο ηνπ απφ έλα drop down list, λα ζπλνκηιεί 

κνλάρα κε ηα ζπκβαιιφκελα κέιε απηήο (Δηθφλα 16). 

 

Εικόνα 16 
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Εικόνα 17 

 Γξαζηεξηόηεηα 3.3 

Οη εθπαηδεπφκελνη αλεβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο πνπ κειέηεζαλ 

κε ηελ θαηάιιειε αλάιπζε σο πξνο ηελ απνηχπσζε ηεο ηειηθήο ηνπο γλψκε. Ζ  ππνβνιή 

ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζε κνξθή Pdf (Δηθφλα 18) κε ηε ρξήζε ηνπ Plug in Pdf Submission.  

 

Εικόνα 18 

 Δραςτηριότητα 4 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα 

θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο album θσηνγξαθηψλ (Δηθφλεο 19). Οη εηθφλεο πξέπεη λα είλαη 

ελδεηθηηθέο γηα ηε θχζε θαη κνξθή ησλ πγξνβηφηνπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ρξήζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο Web Quest, φπνπ αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν 

πξνζπαζνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ην θαηάιιειν πιηθφ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

Ζ πινπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ Plug in gallery. 

 

Εικόνα 19 
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 Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο γισζζάξη (Δηθφλεο 20 -21) 

γηα ηελ απφδνζε ελλνηψλ πνπ θξίλνπλ φηη ζπλδένληαη άκεζα κε ην ππφ κειέηε ζέκα. Ζ 

πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Plug in 

glossary. 

 

 

Εικόνα 20 

 

Εικόνα 21 

 Γξαζηεξηόηεηα 6 

Ο εθπαηδεπηήο αλαξηά Wiki (Δηθφλα 22) κε έλλνηεο ζεκαίλνπζαο αμίαο γηα ηελ πξνο κειέηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα. Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ην κειεηήζνπλ δηεμνδηθά κε ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θάλνπκε ρξήζε ηνπ plug in Wiki εθαξκφδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή independent study. Οη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ αηνκηθά ην πιηθφ πνπ έρεη 
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αλαξηεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζζήθεο (Δηθφλα 23), λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζρφιηα (Δηθφλα 24) γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ wiki, θνθ. 

 

Εικόνα 22 

 

Εικόνα 23 

 

Εικόνα 24 
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 Γξαζηεξηόηεηα 7 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην quiz (Δηθφλα 25) πνπ αλαξηάηαη απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Plug in Quiz > Drag and drop into text. Απφ 

ηηο ξπζκίζεηο εγθαηάζηαζεο έρεη νξηζηεί ην κήλπκα αλαηξνθνδφηεζεο (Δηθφλα 26) αλάινγα 

κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ ρξήζηε θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ σο πξνο ην επφκελν βήκα 

αλάινγα κε ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ. 

 

Εικόνα 25 

 

Εικόνα 26 

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν εθπαηδεπηήο αλαξηά έλα check list δξαζηεξηνηήησλ (Δηθφλα 

27) γηα ηελ παξνχζα ελφηεηα, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλά εθπαηδεπφκελν. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ Plug in check list 

(Δηθφλα 28). 
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Εικόνα 27 

 

Εικόνα 28 

 

4.5.2 Δλόηεηα 2 

ηε δεχηεξε ελφηεηα (Δηθφλα 29) ν εθπαηδεπηήο δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ ελφο Δπηζηήκνλα 

Πεξηβαιινληνιφγνπ θαη ελφο εθπξνζψπνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνο κειέηε απφςεσλ (Γξαζηεξηφηεηεο 1, 

1.1, 1.2)βαζίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηεο δηάιεμεο. Με ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

πιηθνχ ν εθπαηδεπηήο θαηνξζψλεη λα εμάςεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απνθεχγνληαο ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο θαη εληζρχνληαο ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Εικόνα 29 
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 Γξαζηεξηόηεηα 1 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ηελ νπηηθή ελφο Δπηζηήκνλα 

Πεξηβαιινληνιφγνπ κε ηε κνξθή e book (Δηθφλα 30). Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

Plug in book (Δηθφλα 31). 

 

Εικόνα 30 

 

Δηθόλα 31 

 Γξαζηεξηόηεηα 1.1 

Ο εθπαηδεπηηθφο αλεβάδεη ζηε ζπλέρεηα έλα video απφζπαζκα κε ζπλέληεπμε εθπξνζψπνπ 

ηεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ (Δηθφλα 32). Ζ πινπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ plug in URL. To video αλνίγεη ζε έλα pop up 

window (Δηθφλα 33) ψζηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλέληεπμε νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίο λα 

βγνπλ απφ ηε ζειίδα ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

 

Εικόνα 32 
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Εικόνα 33 

 Γξαζηεξηόηεηα 1.2 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε νπηηθήο (Δηθφλα 34). Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηε 

κνξθή ηζηνζειίδαο. Δθεί ν εθπαηδεπηήο παξαζέηεη θείκελν αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπ. Με ηε κέζνδν απηή παξαδεηγκαηίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη απνηχπσζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο (εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή think 

aloud). Ζ πινπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ plug in  ειίδα Moodle (Δηθφλα 35)  

 

Εικόνα 34 

 

Εικόνα 35
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 Γξαζηεξηόηεηα 1.3 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζίαζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ νη 

καζεηέο θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ηε γλψκε ηνπο κε παξάιιειε αηηηνιφγεζε (Δηθφλα 36). 

θνπφο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ  ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, λα 

επηζεκάλνπλ ηα ιάζε ηεο θάζε νπηηθήο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζε. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο Φχιια Καηαγξαθήο 

Μάζεζεο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία νη εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ ζε θχιια κάζεζεο ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα καδί κε πεξηερφκελν ή δηαδηθαζίεο πνπ γλψξηζαλ θαη 

εθάξκνζαλ θαη έηζη ηα ζπλεηδεηνπνηνχλ θαιχηεξα. Ο αλαζηνραζκφο (reflection) βνεζάεη 

ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαζηζηψληαο νξαηά πξφηππα ζηελ κάζεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σν κέζν νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην plug in Journal. Σν 

ηειεπηαίν πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα παξάζρεη 

αλαηξνθνδφηεζε κε ηε κνξθή ζρνιηαζκνχ. (Δηθφλα 37) 

 

Εικόνα 36 

 

Εικόνα 37 

 Γξαζηεξηόηεηα 2 

Οη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο νκάδεο. Απηή ηνπ Πεξηβαιινληνιφγνπ θαη 

απηή ηνπ εθπξνζψπνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ επηινγή ηεο νκάδαο δε γίλεηαη κε αλάζεζε 

αιιά κε επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ plug in group 

choice (Δηθφλα 38). Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ νξίδνπκε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επηηξεπφκελσλ κειψλ αλά νκάδα (Δηθφλα 39). Έηζη φηαλ νινθιεξσζεί 

ην πιήζνο ησλ κειψλ δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ πξφζζεηα κέιε. 
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Εικόνα 38 

 

Εικόνα 39 

 Γξαζηεξηόηεηα 2.1 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ην ξφιν ηνπο κε βάζε ηελ νκάδα ζηελ νπνία 

αλήθνπλ θαη κε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο Think pair share λα ζθεθηνχλ ηα επηρεηξήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ plug in Big blue button 

εηζέξρνληαη ζε έλα web conference φπνπ κε ηε ρξήζε chat, forum θαη θνηλήο ρξήζεο αξρείσλ 

κπνξνχλ λα ζπλδηαιιαγνχλ κνλάρα κε ηα κέιε ηεο ηδίαο νκάδαο.(Δηθφλεο 40 41) 

 

Εικόνα 40 
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Εικόνα 41 

 Γξαζηεξηόηεηα 2.2 

Οη εθπαηδεπφκελνη ηεο θάζε νκάδαο πξνζθαινχλ ζην web conference πξαγκαηηθφ 

εθπξφζσπν ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη δηαηππψλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο . Ζ 

θαηαγξαθή ηεο ζπλέληεπμεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ plug in Recordings BN ηνπ big blue 

button Οη νκάδεο αλεβάδνπλ ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπο (Δηθφλα 42). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2.3, θάλνπκε ρξήζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο Μαζεηηθή Γεκνζηνγξαθία. (θξηηηθή δεκνζηνγξαθία) 

Γεκνζηνγξαθψληαο νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ αηνκηθέο ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο πνπ έρνπλ αθνχζεη, πξάγκαηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, ρσξίο λα θνβνχληαη γηα ην βαζκφ.  

 

Εικόνα 42 

 Γξαζηεξηόηεηα 2.3 

Οη εθπαηδεπφκελνη πξαγκαηνπνηνχλ θαηαγξαθή επηρεηξεκάησλ ηνπο γηα ππνζηήξημε ησλ 

ζέζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάλνληαο ρξήζε ερεηηθήο θαηαγξαθήο ησλ επηρεηξεκάησλ 

ηνπο (Δηθφλα 43) Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ plug in Assignment Online audio 

recording. 

Ο εθπαηδεπηήο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε κε ηε κνξθή ζρνιίσλ ακέζσο κεηά ην αξρείν 

θαηαγξαθήο (Δηθφλα 44). 

 

Εικόνα 43 

https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio
https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio
https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio
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 Γξαζηεξηόηεηα 3 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη αληηπαξάζεζε κε εθπξφζσπν ηεο 

δηαθνξνπνηνχκελεο νκάδαο (Δηθφλα 44). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάλνπκε 

ρξήζε ηνπ plug in big blue button , εθαξκφδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή debate . Ζ 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θξίλεηαη ππνρξεσηηθή. θνπφο απηήο ηεο ζπδήηεζεο, είλαη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο φζν θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ γεγνλφησλ πνπ δηδάζθνληαη, ε 

ζζελαξή θαη ηεθκεξησκέλε ππνζηήξημε κηαο ζέζεο, αιιά θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο απφςεσλ δηθψλ ηνπο θαη άιισλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εληζρχεη δεμηφηεηεο 

πξνζνρήο, αθξφαζεο, νκηιίαο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο  καζεηέο θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζνπλ (δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο – peer review) 

θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. 

 

Εικόνα 44 

 Γξαζηεξηόηεηα 3.1 

Πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ debate απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Δηθφλα 45). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη επψλπκε αθνχ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζρνιίνπ 

απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζρνιίνπ 

εκθαλίδνληαη δχν πξφζζεηα πεδία. ην πξψην επηιέγεηαη απφ έλα drop down list ν βαζκφο 

ελδηαθέξνληνο ζε ήδε ππάξρνληα ζρφιηα ζπλεθπαηδεπκέλσλ θαη ζην δεχηεξν ε δπλαηφηεηα 

παξνρήο απάληεζεο ζε ήδε ππάξρνληα ζρφιηα (Δηθφλα 46). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη  ρξήζε ηνπ plug – in Course board. 

 

Εικόνα 45 
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Εικόνα 46 

 Γξαζηεξηόηεηα 3.2 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ςεθίζνπλ ην εθπξφζσπν ηεο νκάδαο πνπ είρε ηελ πην 

νινθιεξσκέλε εκθάληζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ debate (Δηθφλα 47). Γηα ην ιφγν απηφ 

ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ελφο εθ ησλ δχν νλνκάησλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζηελ 

αληηπαξάζεζε. Κάησ απφ ην φλνκα ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ εκθαλίδνληαη ηα νλφκαηα ησλ 

ζπλεθπαηδεπκέλσλ πνπ έρνπλ ςεθίζεη ππέξ ηνπ  (Δηθφλα 48).  Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θάλνπκε ρξήζε ηνπ plug in choice. 

 

Εικόνα 47 
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Εικόνα 48 

4.5.3 Δλόηεηα 3 

ηελ ηξίηε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ηεζη απηναμηνιφγεζεο (Δηθφλα 49)  πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ζε 1 ψξα θαη 20ιεπηά. Γηα λα πξνρσξήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα  ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ πάλσ απφ 65% δηαθνξεηηθά 

επηζηξέθνπλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ αξρή. 

 

Εικόνα 49 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Γηα ην ηεζη απηναμηνιφγεζεο (Δηθφλα 50) θάλνπκε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 

Problem solving. Οη πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πξνο ηελ θαηαγξαθή ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ πξνβιήκαηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο κνξθέο 

εκθάληζεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εμεγήζνπλ 

γηαηί πθίζηαηαη ην πξφβιεκα. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ θαινχληαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε 

ζηνρεπφκελα εξσηήκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηήο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάλνπκε ρξήζε ηνπ plug in Quiz κε εθαξκνγή κεγάινπ 

αξηζκνχ ηχπσλ αζθήζεσλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία {Quiz: Question Multiple 

(Δηθφλα 51) -choice Drag and Drop Matching (Δηθφλα 52), Δλζσκαησκέλεο εξσηήζεηο 

(Δηθφλα 53), Kprime question type (Δηθφλα 54), Select Missing Words (Δηθφλα 55), 

Αληηζηνίρηζε (Δηθφλα 56), } ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο (Δηθφλα 57).  

https://moodle.org/plugins/view/qtype_ddmarker
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Εικόνα 50 

 

Εικόνα 51 

 

Εικόνα 52 

 

Εικόνα 53 
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Εικόνα 54 

 

Εικόνα 55 

 

Εικόνα 56 

 

Εικόνα 57 
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4.5.4 Δλόηεηα 4 

ηελ Δλφηεηα απηή (Δηθφλα 58)νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αηνκηθή 

εξγαζία κε ζέκα «Τγξνβηφηνπνη». Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

θάλνπκε ρξήζε δπν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δηακφξθσζεο. Ο πξψηνο ηξφπνο πεξηιακβάλεη 

ρξήζε πνιπάξηζκσλplug in. Ο δεχηεξνο ηξφπνο απνηειείηαη απφ ηε ρξήζε ελφο θαη κφλν plug 

in, ηνπ workshop. Αλ θαη είλαη ιίγν πην πνιχπινθν ζηε ρξήζε θαη δηακφξθσζε πξνζθέξεη 

πνιχ κεγάιε επειημία ζηε δηακφξθσζε δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Εικόνα 58 

Α ΣΡΟΠΟ 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Γηα ηελ παξνχζα θαη επφκελε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 

Γηαδξαζηηθή Γηδαζθαιία. Ο εθπαηδεπηηθφο  θαζνξίδεη ην πεξίγξακκα ηνπ ζέκαηνο (Δηθφλα 

59), ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ηηο ηερληθέο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα πινπνίεζεο. Οη νδεγίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

plug in Πεγή Πιεξνθνξηώλ. πγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηήο θνηλνπνηεί έλα pdf φπνπ κε ηελ 

επηινγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν αλoίγεη  ζηελ νζφλε ηνπ ζε έλα pop up 

window (Δηθφλα 60) 

 

Εικόνα 59 
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Εικόνα 60 

 Γξαζηεξηόηεηα 1.1 

Ζ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ plug in forum. ηελ 

πεξηνρή ζπδεηήζεσλ παξεκβαίλεη θαη ν εθπαηδεπηήο φπνπ ν ίδηνο θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα 

δψζεη δηεπθξηλήζεηο ή λα παξάζρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

Εικόνα 61 

 Γξαζηεξηόηεηα 2 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνξκφ γηα ηε ζχζηαζε ηεο ηειηθήο 

εξγαζίαο (Δηθφλα 62). Ζ ζχληαμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε online text θαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή,. γίλεηαη κε ηε κνξθή comment (Δηθφλα 63). Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ρξήζε ηνπ plug in online text. Ζ 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεηαη είλαη ην κνληέιν επαγσγηθήο ζθέςεο. Σν κνληέιν 

απηφ ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία θαηεγνξηνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη ζρεκαηηζκνχ ελλνηψλ πνπ 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ εγγξάθνπ. 
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Εικόνα 62 

 

Εικόνα 63 

 Γξαζηεξηόηεηα 2.1 

 Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπληάμνπλ ειεθηξνληθά ηελ αηνκηθή ηνπο εξγαζία/παξνπζίαζε 

κε ζέκα «Οη πγξνβηφηνπνη» (Δηθφλα 64). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάλνπκε 

ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο πγγξαθή πιεξνθνξηαθνύ θεηκέλνπ. Έρνληαο γλσξίζεη 

δηάθνξεο πεγέο θαη έληππν πιηθφ νη καζεηέο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο 

θαη απφςεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφ θείκελν πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε. Γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάλνπκε ρξήζε ηνπ plug in Assessment Pdf φπνπ θαηά 

ηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ επηιέγνπκε ε αλαηξνθνδφηεζε λα γίλεη κε αλέβαζκα αξρείνπ 

https://billbas.wordpress.com/2008/09/19/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/
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ηδίνπ ηχπνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηή (Δηθφλα 65). ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αξρείσλ. 

 

Εικόνα 64 

 

Εικόνα 65 

Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο 

Ζ ξνπκπξίθα αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί έλα 

απφ ηα πην δπλακηθά θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο πεξηγξαθηθήο 

αμηνιφγεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δηαβαζκίζεηο πνηφηεηαο. χκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Μαηζαγγνχξα (2004), ε ξνπκπξίθα νξίδεηαη σο κηα «θιίκαθα 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ». 

Ζ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα Moodle παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πίλαθα αμηνινγηθψλ 

θξηηεξίσλ. Γηα λα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξσζεί ν administrator θαη λα 

έρεη εγθαηαζηήζεη ην θαηάιιειν plug in. Γηα ηελ έθδνζε 2.8 πάλσ ζηελ νπνία δνπιεχνπκε 

ζα θάλνπκε ρξήζε ηνπ plug in Learning Analytics Enriched Rubric.  

Γηα λα θαζνξίζεηε ηηο παξακέηξνπο ηεο ζα πξέπεη λα εξγαζηείηε σο εμήο: 

1. Πεγαίλεηε ζηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία επηζπκείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ αμηνινγηθφ 

πίλαθα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πεγαίλνπκε ζηε δξαζηεξηφηεηα Σειηθή Δξγαζία θαη 

παηάκε πάλσ ζηελ επηινγή View/ Grade Submissions (Δηθφλα 66). 

 

Εικόνα 66 

2. ηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο παηάκε πάλσ ζηελ επηινγή Advanced Grading > Define 

LA e-rubric (Δηθφλα 67) 
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Εικόνα 67 

3. ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη παηάκε πάλσ ζην εηθνλίδην κε ηελ επηγξαθή Define new 

grading form from scratch (Δηθφλα 68). 

 

Εικόνα 68 

4. Θα πξέπεη λα δψζεηε έλα φλνκα θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή ζηε ξνπκπξίθα πνπ πξφθεηηαη 

λα δεκηνπξγήζεηε. (Δηθφλα 69). 

 

Εικόνα 69 

5. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θάλνπκε πξνζζήθε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. 

Γίπια απφ ηελ νλνκαζία ηνπ θαζνξίδνπκε ηα επίπεδα επηηπρίαο πξνζδίδνληαο ηελ 

θαηάιιειε κνλάδσλ (Δηθφλα 70) 

 

Δηθόλα 70 

6. ην πεδίν check αλαθεξφκαζηε ζε πνην πεδίν αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν αμηνινγηθφ 

θξηηήξην. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα Δπηιέγνπκε study (Δηθφλα 71). ην πεδίν in 

επηιέγνπκε ηε ζπζρεηηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. ην παξφλ παξάδεηγκα ε επηινγή αθνξά ηε 

δξαζηεξηφηεηα Οδεγίεο ύληαμεο (Δηθφλα 72). ην πεδίν Is επηιέγνπκε ηελ ηζνδπλακία 

ζχγθξηζεο. ην παξφλ παξάδεηγκα επηιέγνπκε  ηελ ηηκή more than θαη ζην πεδίν Related 

to επηιέγνπκε student (Δηθφλα 73). ηελ αλαθνξά ησλ βαζκψλ επηιέγνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επαλαιήςεσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Έηζη ζηελ επηινγή 0 
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αληηζηνηρεί ε ηηκή 0 θνξέο, ζηελ επηινγή 1 αληηζηνηρεί ε ηηκή 10 θνξέο, ζηελ ηηκή 2 

αληηζηνηρεί ε ηηκή 30 θνξέο (Δηθφλα 74). 

 

Εικόνα 71 

 

Εικόνα 72 

 

Εικόνα 73 

 

Εικόνα 74 

7. Γηα ηελ πξνζζήθε επφκελνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο παηήζηε πάλσ ζηελ επηινγή Add 

Criterion (Δηθφλα 75) 

 

Εικόνα 75 

8. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε έλα δηαθνξεηηθφ αμηνινγηθφ θξηηήξην πνπ ην νλνκάδνπκε 

πκκεηνρηθόηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν αθνξά ηελ θαηεγνξία posts and talks θαη 

αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα Αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηε ζύληαμε ηεο 

ηειηθήο εξγαζίαο. ηελ εηθφλα 76 κπνξείηε λα δείηε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε θαζνξίζεη. 

 

Εικόνα 76 
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9. ην αμηνινγηθφ θξηηήξην πνπ έπεηαη δίλνπκε ην φλνκα Πεξηερόκελν εξγαζίαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν αθνξά ηε βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη ν εθπαηδεπφκελνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

Οξγαλόγξακκα, Ηρεηηθή ηεθκεξίσζε θαη Σειηθή Δξγαζία. Ζ βαζκνινγία θαζνξίδεηαη 

απφ ην κέζν φξν ησλ ζπλεθπαηδεπκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ εηθφλα 77 

παξνπζηάδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ δεκηνπξγήζακε. 

 

Εικόνα 77 

10. Αθήζηε ηηο ππφινηπεο επηινγέο ζηελ πξνηππνπνηεκέλε ηνπο κνξθή θαη παηήζηε πάλσ 

ζηελ επηινγή Save enriched rubric and make it ready (Δηθφλα 78). 

 

Εικόνα 78 

11. Όηαλ επηζηξέςεηε ζηηο ππνβνιέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εκθαλίδεηαη ν αμηνινγηθφο πίλαθαο 

φπνπ κπνξείηε λα νξίζεηε ηελ αμηνιφγεζή ζαο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ νξίζηεθαλ 

(Δηθφλα 79).  

 

Εικόνα 79 
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Β ΣΡΟΠΟ 

Με ην δεχηεξν ηξφπν δείρλνπκε πσο κπνξεί λα γίλεη ε πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ plug in, ηνπ 

workshop (Δηθφλα 80). Σν ζπγθεθξηκέλν plug in είλαη εμνξηζκνχ ιίγν πην πνιχπινθν ζηε 

δηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ. Σν workshop επηηξέπεη ηφζν ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή, κε ηελ αλάξηεζε θαηάιιειεο εξγαζίαο, φζν θαη ηελ 

έηεξν αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απνηειείηαη απφ 5 θάζεηο (Δηθφλα 81). Σα 

βήκαηα απηψλ θάλνπλ εθηθηή ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

σο ηψξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δλφηεηαο 4. Δπαλαιακβάλνπκε φηη φζα αλαγξάθνληαη απφ 

εδψ θαη πέξα δελ απνηεινχλ πξνζζήθε δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο, αιιά 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δλφηεηαο 4. 

 

Εικόνα 80 

 

Εικόνα 81 

Πξώηε Φάζε Workshop 

Ζ ζηήιε απηή απνηειεί ηε Φάζε δηακφξθσζεο. Κάζε βήκα πνπ έρεη νινθιεξσζεί ζηε θάζε 

απηή εκθαλίδεηαη έρνληαο κπξνζηά ην ζχκβνιν √. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξνπζηάδεηαη κε 

ην ζχκβνιν ×. 

Γηα λα δηακνξθψζεηε ηα βήκαηα πνπ είλαη αηειή, αξθεί λα παηήζεηε πάλσ ζην ραξαθηεξηζκφ 

ηνπο. Θα κεηαβείηε ηφηε ζηε ζειίδα δηακφξθσζεο γηα ην βήκα απηφ. ε πηζαλή πεξίπησζε 

πνπ ην βήκα ηεο θάζεο παξνπζηάδεηαη σο νινθιεξσκέλν κε ην αληίζηνηρν ζχκβνιν θαη 

επηζπκείηε λα επαλειέγμεηε θάηη ζηηο ξπζκίζεηο ή λα πξαγκαηνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε αιιαγή, 

αθνινπζείηε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία (Δηθφλα 82). 



 

68 
 

 

Εικόνα 82 

Γηακόξθσζε θόξκαο Αμηνιόγεζεο 

ηε Φάζε Γηακφξθσζεο ην πξψην θαη δεχηεξν βήκα εκθαλίδνληαη σο νινθιεξσκέλα. Θα 

πξέπεη λα παξακεηξνπνηήζεηε ζηε ζπλέρεηα ηε θφξκα αμηνιφγεζεο (edit assessment form). 

Γηα λα ην πεηχρεηε απηφ παηήζηε πάλσ ζην ραξαθηεξηζκφ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 83. 

 

Εικόνα 83 

ηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ζαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν αμηνιφγεζεο πνπ είραηε 

επηιέμεη, παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα πξνο ζπκπιήξσζε πεδία. ην παξάδεηγκά καο 

επηιέμακε ην πιήζνο ζσζηψλ/ιάζνο απαληήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ πεδία θεηκέλνπ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ελαιιαγή κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ απαληήζεσλ είλαη 

ΝΑΗ/ΟΥΗ (Δηθφλα 84). 

 

Εικόνα 84 

Μεηά ηηο δηαζέζηκεο απαληήζεηο εκθαλίδεηαη έλα πεδίν κε ην φλνκα weight θαη δίπια ηνπ έλα 

drop down menu κε αξηζκεηηθέο επηινγέο. Απφ ην κελνχ απηφ κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη λα 

απνδψζεηε ην βαζκφ βαξχηεηαο ηεο θάζε εξψηεζεο. ην παξάδεηγκά καο θαζνξίδνπκε ηνλ 

ίδην βαζκφ βαξχηεηαο ζε φιεο ηηο επηινγέο, ίζν κε 1. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε φζεο 

εξσηήζεηο επηζπκείηε. 

ην πεδίν Grade mapping table βιέπεηε ην πνζνζηφ επηηπρίαο αλάινγν κε ην πιήζνο ησλ 

ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη. Αλ ην πιήζνο ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη 0 

ηφηε ην πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη 100% , αλ ην πιήζνο είλαη 1 ην πνζνζηφ είλαη 66%, θνθ 

(Δηθφλα 85). 
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Εικόνα 85 

Παηήζηε ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε θαη επηζηξνθή ζηελ επεμεξγαζία γηα λα κεηαβείηε ζην 

ηειεπηαίν βήκα ηεο πξψηεο Φάζεο. Σν βήκα απηφ αθνξά ηελ πξνζζήθε ππνδεηγκαηηθνχ 

εγγξάθνπ ππνβνιήο θαη παξαδείγκαηνο αμηνιφγεζεο απηνχ.  

Κάησ απφ ηνλ πίλαθα ησλ θάζεσλ εκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή πνπ έρεηε δψζεη θαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ππνδεηγκαηηθνχ εγγξάθνπ ππνβνιήο. Παηήζηε πάλσ ζηελ επηινγή 

Add example Submission (Δηθφλα 86) γηα λα πξνζζέζεηε ην έγγξαθν ππνδεηγκαηηθήο δνκήο 

ηεο εξγαζίαο. 

 

Εικόνα 86 

ηε ζειίδα πνπ αλνίγεη ζηελ νζφλε ζαο, ζην πάλσ κέξνο εκθαλίδεηαη ην θείκελν νδεγηψλ θαη 

ζην θάησ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ηνπ εγγξάθνπ απφ ην απνζεηήξην ζαο. Παηήζηε 

ζην εηθνλίδην ηνπ Attachment  γηα λα αλεβάζεηε ην έγγξαθφ ζαο επηιέγνληάο ην 

απφ ηε ζέζε πνπ ην έρεηε απνζεθεχζεη (Δηθφλα87). 

 

Εικόνα 87 

Πάλσ απφ ηελ επηινγή Add example Submission εκθαλίδεηαη ε επηινγή Αμηνιόγεζε 

(Δηθφλα 88). Παηψληαο επάλσ ηεο ζα κεηαβείηε ζηε θφξκα αμηνιφγεζεο φπσο ηελ έρεηε 

δηακνξθψζεη ζηελ αξρηθή ζειίδα δηακφξθσζεο ησλ παξακέηξσλ (Δηθφλα 89). 
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Εικόνα 88 

 

Εικόνα 89 

Δπηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο θαη απνζεθεχνληαο ηελ αμηνιφγεζε δίλεηε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο έλα πιήξεο παξάδεηγκα ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ βήκαηνο ζεκαηνδνηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο πξψηεο 

Φάζεο ηνπ workshop. Οη ππφινηπεο θάζεηο παξνπζηάδνληαη αλελεξγέο κε ηελ εκθάληζε 

ηνπο ζε γθξη πιαίζην (Δηθφλα 90). 

 

Εικόνα 90 

Γεύηεξε Φάζε Workshop 

Ζ δεχηεξε Φάζε είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ππνβνιήο. Γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε 

ζα πξέπεη λα παηήζεηε πάλσ ζηε ζπκβνιηθή ιπρλία πνπ εκθαλίδεηαη θάησ απφ ηελ νλνκαζία 

ηεο Φάζεο (Δηθφλα 91). 
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Εικόνα 91 

Σν πξψην βήκα πνπ αθνξά ηελ απφδνζε νδεγηψλ γηα ηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο είλαη 

ήδε θαζνξηζκέλν (Δηθφλα 92).  

 

Εικόνα 92 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αλεβάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ελεξγνπνηείηαη ην δεχηεξν 

βήκα ηεο εηεξναμηνιφγεζεο. Δδψ έρνπκε ηξείο κεζφδνπο θαζνξηζκνχ ησλ αμηνινγεηψλ αλά 

εθπαηδεπφκελν: 

o Υεηξνθίλεηα 

o Σπραία θαηαλνκή 

o Πξνγξακκαηηζκέλε θαηαλνκή 

Γηαιέγνπκε ηελ πξψηε θαηεγνξία γηα λα θαζνξίζνπκε κε ρεηξνθίλεηε επηινγή πνηνη ζα είλαη 

νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ ζπλεθπαηδεπκέλσλ ηνπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ παηάκε ζηελ επηινγή Allocate Submissions (Δηθφλα 93). 

 

Εικόνα 93 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αμηνινγηθψλ ππνβνιψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε ζειίδα ηνπ 

εθπαηδεπηή εκθαλίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ν αθφινπζνο πίλαθαο (Δηθφλα 94): 

 

Εικόνα 94 
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ηνλ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα αξρεία ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη 

αμηνινγήζεηο ησλ ζπλεθπαηδεπκέλσλ ηνπο θαη ν βαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο. Παηψληαο πάλσ ζην αξρείν δίπια απφ ην φλνκα ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ (Δηθφλα 95) ν εθπαηδεπηήο κειεηά ην αξρείν ππνβνιήο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο 

θαη ζπκπιεξψλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηε θφξκα αμηνιφγεζεο (Δηθφλεο 96 - 97). 

 

Εικόνα 95 

 

Εικόνα 96 

 

Εικόνα 97 

Σέηαξηε Φάζε Workshop 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηέηαξηεο Φάζεο ηνπ workshop ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ 

ελδεηθηηθή ιπρλία πάλσ απφ ην ραξαθηεξηζκφ Grading Evaluation Phase (Δηθφλα 98). 

 

Εικόνα 98 

Θα παξαηεξήζεηε φηη θάησ απφ ηνλ πίλαθα ησλ θάζεσλ εκθαλίδνληαη νη ηειηθέο ππνβνιέο 

ησλ εξγαζηψλ έηνηκεο πξνο απφδνζε βαζκνινγίαο (Δηθφλα 99). 
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Εικόνα 99 

Κάζε θνξά πνπ παηάηε πάλσ ζε εξγαζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ εκθαλίδεηαη ε ηειηθή ηνπ 

εξγαζία θαη νη θφξκεο αμηνιφγεζεο φπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηνπ 

(εηθφλα 100).  

 

Εικόνα 100 

ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην θεηκέλνπ φπνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε έλα 

ζρφιην αλαηξνθνδφηεζεο. Αθξηβψο απφ επάλσ εκθαλίδεηαη drop down list φπνπ έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ηειηθήο ζαο βαζκνινγίαο γηα ηελ ππνβαιιφκελε εξγαζία (Δηθφλα 

101). 
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Εικόνα 101 

Ο βαζκνινγηθφο πίλαθαο παίξλεη αληίζηνηρα ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη (Δηθφλα 102) 

 

Εικόνα 102 

Πέκπηε Φάζε Workshop 

ηελ Πέκπηε Φάζε αξθεί λα παηήζεηε ηελ ιπρλία πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ closed γηα λα δειψζεηε ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο (Δηθφλα 103). 

 

Εικόνα 103 

Γειψλνληαο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη ζα δνπλ ηνλ ηειηθφ ηνπο βαζκφ καδί κε 

ην ζρφιην αλαηξνθνδφηεζεο ζαο θαη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ απφ τουσ 
εθπαηδεπφκελνπο (ε ηειεπηαία αλάξηεζε γίλεηαη εκθαλήο κε δηθή ζαο επηινγή θαηά ηελ 

παξνρή βαζκνιφγεζεο επηιέγνληαο ην πεδίν Publish submission πξηλ απφ ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ ζρνιίνπ αλαηξνθνδφηεζεο ζηε Φάζε Σέζζεξα). Ζ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ θάζε 

εθπαηδεπφκελν ζα έρεη ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 104). 
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Εικόνα 104 

4.5.5 ΔΝΟΣΗΣΑ 5 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί έλα εξσηεκαηνιφγην κε θχξην ζηφρν λα 

ιάβεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ (Δηθφλα 105). Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάζζεηαη κε θχξην ζηφρν ηε 

δηαηχπσζε ζηνρεπφκελσλ εξσηήζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε δηάξζξσζε 

αξηηφηεξνπ κειινληηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 

Εικόνα 105 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ρξήζε ηνπ Plug in Questionnaire.Μεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νζφλε δεκηνπξγίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

εκθαλίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο θαη πξνζζήθεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξσηήζεσλ (Δηθφλα 

106). 

 

Εικόνα 106 

Παξαηεξήζηε φηη θάησ απφ ην πεδίν Add Questions εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά έλα 

drop down list κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηχπνπο εξσηήζεσλ πνπ κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε (Δηθφλα 107). 
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Εικόνα 107 

Όηαλ επηιέμεηε ηνλ ηχπν παηήζηε πάλσ ζηελ επηινγή Add Select Question Type γηα λα 

εηζαρζείηε ζηε ζειίδα ξπζκίζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εξψηεζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πξψηε καο εξψηεζή επηιέγνπκε ηνλ ηχπν Radio Buttons (Δηθφλα 108). Παηψληαο Add 

Select Question Type αλνίγεη ε παξαθάησ νζφλε (Δηθφλα 109). 

 

Εικόνα 108 

 

Εικόνα 109 

Με ηελ απνζήθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ ηχπν εξψηεζεο ηεο επηινγήο ζαο, έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε φζεο εξσηήζεηο ζέιεηε. Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο είλαη 

παλνκνηφηππε γηα νπνηνδήπνηε ηχπν εξψηεζεο θαη αλ επηιέμεηε θαη δελ ζα δπζθνιεπηείηε. 

Παξαθάησ δίλεηαη έλα δείγκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εξσηήζεσλ θάζε θνξά (Δηθφλα 110). 
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Εικόνα 110 

Με ηε ιήμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεκαηνδνηείηαη θαη ε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. . Μέζσ ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ εγρεηξηδίνπ δηαπηζηψλεηαη πσο κε ηνλ θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

ηζρπξνπνηείηαη ε ζχλζεζε δηαδξαζηηθψλ καζεκάησλ κε ππξήλα ηα νκαδνζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα. Κνξσλίδα ηνπ εγρεηξήκαηφο είλαη ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ κέζνπ, δειαδή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο Moodle. Σα plug –ins ηεο παξνχζαο πιαηθφξκαο πνηθίινπλ 

ηφζν ζε αξηζκφ φζν θαη ζε θαηεγνξίεο, θάλνληαο πνιχ εχθνιε ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε 

ηνπο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θάπνηνο εηδήκσλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο γηα λα 

αμηνπνηήζεη ην Moodle ηφζν ζηε δηακφξθσζε εμ΄ απνζηάζεσο καζεκάησλ φζν θαη ζηελ 

ελδπλάκσζε δηα δψζεο εθπαηδεπηηθψλ εθπνλεκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ plug – 

ins γίλεηαη κε αθνινπζηαθή κνξθή βαζηδφκελε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη γηα απηφ 

απνηειεί έλα θαιφ θαζνδεγεηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο γηα θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

ηνπ βαζηθνχ ρξήζηε θαη επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο. 
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5 Γεκηνπξγία Δγρεηξηδίνπ γηα ην Moodle 

5.1.1 Σξόπνο εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Moodle, 

αθνινπζήζεθαλ ηα βήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. Γεκηνπξγήζεθε δηάγξακκα ξνήο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αθνινπζηαθήο κνξθήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ δφζεθε απφ ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή. 

2. Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζήζακε ηα ρλάξηα θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή κνξθή 

ησλ ελνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. 

3. Έγηλε εγθαηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο Moodle θαη εθαξκφδνληαο ην βαζηθφ 

πξνζρέδην έγηλαλ νη θαηάιιειεο πξνζζήθεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Παξαθάησ εκθαλίδεηαη ε ζειίδα Αξρή (Δηθφλα:111) θαη ε ζειίδα Αξρηθή (Δηθφλα 112)

ειίδα Αξρή 
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Εικόνα 111 

ειίδα Αξρηθή 

Δλόηεηα 1 
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Δλόηεηα 2 
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84 
 

 

Δλόηεηα 3 

 

 

Δλόηεηα 4 
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Δλόηεηα 5 

 

 

 

4. ε παξάιιειν ρξφλν κε ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο έγηλε ε ζχληαμε 

ηνπ εγρεηξηδίνπ, κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζακε αλά 

δξαζηεξηφηεηα θαη αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο νπνίαο έγηλε ε πινπνίεζε. Σα 

βήκαηα εκπινπηίζηεθαλ κε ηελ πξνζζήθε εηθφλσλ απφ ηα κελνχ ξπζκίζεσλ θαη ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ green shot 

(Δηθφλα 112). 

 

Εικόνα 112 

5. Σν εγρεηξίδην ρξήζεο απνζεθεχηεθε ζε κνξθή pdf. ηε ζπλέρεηα έγηλε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Kvisoft (γίλεηαη πην θάησ εθηελήο αλαθνξά) (Δηθφλα 113) γηα κεηαηξνπή 

ηνπ pdf εγγξάθνπ ζε flipping book ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζαλ flash εθαξκνγή ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

 

Εικόνα 113 
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5.2 Πξόγξακκα Kvisoft 

To Kvisoft είλαη έλα πξφγξακκα κεηαηξνπήο ησλ εγγξάθσλ Pdf κνξθήο, ζε flipping book. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ζην internet ή απνζήθεπζεο ζε flash 

κνξθή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα ην θαηεβάζεηε ζηνλ κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην 

ζχλδεζκν http://www.kvisoft.com/flipbook-maker-pro/ θαη λα δνθηκάζεηε ηελ trial έθδνζε ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη 30 κέξεο. 

Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή (Δηθφλα 114): 

 

Εικόνα 114 

Γηα λα εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ ηεο επηινγήο καο παηήζακε πάλσ ζηελ επηινγή New Project 

(Δηθφλα 115) . 

 

Εικόνα 115 

Απφ ην αλαδπφκελν παξάζπξν δηαιφγνπ επηιέγνπκε ην έγγξαθν κνξθνπνίεζεο (Δηθφλα 116). 

 

Εικόνα 116 

http://www.kvisoft.com/flipbook-maker-pro/
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ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε καο ζην πεδίν page range επηιέμηε All Pages 

(Δηθφλα 117) θαη ζην πεδίν Page Quality ζηηο επηινγέο normal θαη zoom βάδνπκε ηελ ηηκή 

100 (Δηθφλα 118). Αθήλνπκε ηηο ππφινηπεο επηινγέο ζηελ πξνηππνπνηεκέλε ηνπο κνξθή θαη 

παηάκε πάλσ ζηελ επηινγή Start . 

 

Εικόνα 117 

 

Εικόνα 118 

 

Εικόνα 119 

τθ δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ που εμφανίηεται παρουςιάηονται τρεισ διακζςιμεσ καρτζλεσ 

ρυκμίςεων. Αυτζσ αφοροφν τθν επιλογι του template, τθν καρτζλα settings για το ζγγραφό 

ςασ και τθ γλώςςα επιλογισ (Εικόνα 120). 

 

Εικόνα 120 
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ηελ επηινγή Advanced Settings ξπζκίδνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ back ground απφ κηα 

πιεζψξα επηινγψλ. ηελ επηινγή Brand Settings έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ην δηθφ καο Logo επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε θσηνγξαθία απφ ην αξρείν καο (Δηθφλα 121). 

 

Εικόνα 121 

Παηάκε Save(Δηθφλα 122) απφ ην κελνχ επηινγψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαζηψλ 

ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ θαη ζην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε 

Directory γηα λα δηακνξθψζνπκε ηε δηαδξνκή πξνο ην ζεκείν απνζήθεπζεο (Δηθφλα 123).  

 

Εικόνα 122 

 

Εικόνα 123 

Γηα λα απνζεθεπηεί ζηε κνξθή πνπ ζέινπκε επηιέγνπκε Publish απφ ην κελνχ εξγαζηψλ 

(Δηθφλα 124). ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη παηάκε ζηελ επηινγή EXE , ζην πεδίν file 

Path επηιέγνπκε ηε δηαδξνκή πξννξηζκνχ θαη ζην πεδίν Folder Name εηζάγνπκε ην φλνκα 

πνπ απνζεθεχεηαη ην flipping book (Δηθφλα 125). 

 

Εικόνα 124 
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Εικόνα 125 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε καο επηιέγνπκε View it θαη ε εηθφλα 

πνπ έρνπκε είλαη ε αθφινπζε (Δηθφλα 126). 

 

Εικόνα 126 
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

6.1 ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ηε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ, 

έγηλε αλάζεζε εξγαζίαο ζε εθπαηδεπηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο 

Γηπιαξείνπ ρνιήο, κε θχξην ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ plug in ¨φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ Moodle, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο εθπαηδεπηηθψλ 

ελνηήησλ. Οη εθπαηδεπηέο πνπ επηιέρζεθαλ αλήθνπλ ζε ρψξνπο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έρνπλ θάλεη ρξήζε LMS πιαηθφξκαο (e - 

class) κφλν γηα ην δηακνηξαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδνπλ. Οη άιινη δχν είλαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο 

Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη  ηνπ ηκήκαηνο 

Γεσπνλίαο Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα θαη δελ έρνπλ θακία πξφηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φινη νη 

εθπαηδεπηέο έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην πιαίζην ηεο 

κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη είλαη θάηνρνη ηεο πηζηνπνίεζεο Δλειίθσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα ηνπ ΔΟΠΠΔΠ. 

6.2  ΒΗΜΑΣΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΜΕ ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΣΗ ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΤ 

ΧΟΛΗ 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο 

Γηπιαξείνπ ρνιήο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ, αθνινπζήζακε ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηα δψζεο ζπλάληεζε γηα λα ηνπο εηζάγνπκε ζηελ έλλνηα ησλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. 

2. Έγηλε εηζήγεζε γηα ηε θηινζνθία θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

δηάξζξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο , απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο LMS πιαηθφξκαο ηνπ 

Moodle. 

3. Γηαζαθελίζηεθαλ ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εξγαζίαο θαη 

επηζεκάλζεθε ε αλάγθε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ ηεο αξεζθείαο ηνπο, ζηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα ηνπ Moodle. 

4. Έγηλε παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Εεηήζεθε λα κεηαβνχλ ζηελ online έθδνζε 

(http://www.moodle.microhost.gr/) κε θάπνηνπο απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο θσδηθνχο, γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, έρνληαο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

5. Έγηλε δηακνηξαζκφο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ drop box θαη ηνπο 

δφζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν εβδνκάδσλ, γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθήο ηνπο LMS πιαηθφξκα, αθνινπζψληαο ηηο αλαγξαθφκελεο 

νδεγίεο. 

6. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινχζεζε έθαζηνο δηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην βαζηδφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν. 

7. Ζ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο έγηλε ζε local κνξθή ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηή, απφ ηνλ ίδην, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο φπσο αλαγξάθνληαη ζην 

εγρεηξίδην. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο δηαπηζηψζεθε φηη: 

http://www.moodle.microhost.gr/
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1. Οη εθπαηδεπηέο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε LMS πιαηθνξκψλ, θαηφξζσζαλ 

ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα λα πινπνηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή 

ελφηεηα, κε ηαπηφρξνλε εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ  

παξνπζηάζηεθε ήηαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, κηαο θαη κέρξη εθείλε    

ηε ζηηγκή έθαλαλ ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, σο ελφο απνζεηεξίνπ 

πιηθνχ, ρσξίο θακία πξφζζεηε αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

2. Οη εθπαηδεπηέο ρσξίο θακία πξφηεξε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε LMS πιαηθνξκψλ 

εηζήρζεζαλ πνιχ εχθνια ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ηελ αμηνπνίεζε 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, παξνπζίαζαλ φκσο κεγαιχηεξν ρξφλν 

αληαπφθξηζεο ζηε δηακφξθσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ plug in ηνπ Moodle. Ζ 

πθηζηάκελε δπζθνιία δηθαηνινγείηαη απφιπηα απφ ηε γεληθφηεξε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε 

ηηο λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξίαο. 

Ύζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηή πξνο ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, δφζεθε αλαηξνθνδφηεζε ζηε γξάθνπζα γηα 

ην θαζνδεγεηηθφ εγρεηξίδην φπσο απηφ δηακνξθψζεθε. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ 

νκφθσλα ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Σν εγρεηξίδην έρεη αθνινπζηαθή κνξθή θαη είλαη ζηνρεπφκελν σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ Plug in, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη απφ ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. 

2. Ζ χπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη ε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο λνεκαηνδφηεζε ηε 

κέζνδν ελεξγνπνίεζεο ησλ παξνπζηαδφκελσλ ξπζκίζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ plug in ηνπ 

Moodle. 

3. Ζ ρξήζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ελίζρπζε ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεθηηθψλ νδεγηψλ. 

4. Οη κε έρνληεο εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, θαηαλφεζαλ πιήξσο ηελ 

αλάγθε χπαξμεο απηνχ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

κε ζαθή νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

5. Ο ηξφπνο γξαθήο θαη δηάξζξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, βνεζά αθφκε θαη θάπνηνλ πνπ δελ 

έρεη θακία εκπεηξία πάλσ ζηελ αμηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, λα 

θαηαλνήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο απηψλ.  

 

6.3 πκπεξάζκαηα 

Σν Moodle σο έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη 

ηελ αλάιεςε ξφισλ ησλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα ε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ε ρξήζε 

ζχγρξνλνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

εθπιεξψλνληαο ηνπο γεληθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζε ηθαλφηεηεο  θαηαλφεζεο, 

αλάιπζεο, ζχλζεζεο  θαη αμηνιφγεζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κέζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαθψο θαη δελ κπνξνχλ λα κελ ιεθζνχλ ππφςε, αθνχ απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ χπαξμε καζεηνθεληξηθψλ πεξηβαιιφλησλ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πνηθίισλ δπλαηνηήησλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο ηνπ Moodle γηα ηε δηακφξθσζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ 

ρξήζε ηνπ ηειεπηαίνπ απνηειεί ηε βάζε δεκηνπξγίαο ελφο εχρξεζηνπ εγρεηξηδίνπ 

παξνπζίαζεο ησλ δηαζέζηκσλ plug in, εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ λνεκαηνδνηείηαη ε 

κέζνδνο ελεξγνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ παξνπζηαδφκελσλ ξπζκίζεσλ γηα ην κειινληηθφ 

αλαγλψζηε ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ ζηνρεπφκελε γξαθή εκπινπηηζκέλε κε θαηάιιειν 

θαζνδεγεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηέο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο , 

ρσξίο πξφηεξε εκπεηξία ζηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πιαηθνξκψλ, λα 

δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο κάζεκα κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΣΟΙΜΟ ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Περιγραθή ηοσ Μαθήμαηος 

Θέκα: ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο βξίζθεηαη ε ιηκλνζάιαζζα ηεο 

Βηζησλίδαο – Πφξην Λάγνο, έλαο πγξνβηφηνπνο κε δηεζλή ζεκαζία θαη έλαο απφ ηνπο έληεθα 

πγξνβηφηνπνπο ηεο Διιάδαο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηεζλή ζπλζήθε RAMSAR. Οη 

καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πγξνβηφηνπνπ γεληθά θαη ηνλ πγξνβηφηνπν 

ηνπ Πφξην Λάγνο εηδηθφηεξα. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο αηφκσλ σο πξνο ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο. Γειαδή λα κειεηήζνπλ ην ζέκα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πγξνβηφηνπνπ απφ ηελ νπηηθή ελφο Δπηζηήκνλα-Πεξηβαιινληνιφγνπ 

(π.ρ. απφ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βηζησλίδαο θαη ελφο εθπξφζσπνπ 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (π.ρ. απφ ην  Γήκν Αβδήξσλ). 

Πεξηγξαθή: 

Οη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα κειεηήζνπλ πιηθφ πνπ ζα ηνπο δψζεη ν θαζεγεηήο ζρεηηθά κε 

ηνπο πγξνβηφηνπνπο. Σα πιηθφ απηφ ζα αθνξά ζην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

πγξνβηφηνπνπ απφ πνιιαπιέο νπηηθέο. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ζεηξά απφ 

αζθήζεηο απηφ-αμηνιφγεζεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ. Ο 

θαζεγεηήο ζα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ ησλ αζθήζεσλ. 

ην ηέινο ν θαζέλαο αθνινπζψληαο δηθέο ηνπ δηαδξνκέο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν, ζα 

ζπιιέμεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ  πγξνβηφηνπν ηνπ Πφξην Λάγνο θαη ζα θηηάμεη κία εξγαζία 

ζρεηηθά κε απηφλ. Ο θαζεγεηήο ζα αμηνινγήζεη ηφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ, φζν θαη ηελ ηειηθή εξγαζία.  

ηόρνη: 
1. Να κάζνπλ νη καζεηέο φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο (π.ρ. ηη είλαη 

έλαο πγξνβηφηνπνο; πψο πξνζηαηεχεηαη;  πνηεο είλαη νη απεηιέο ησλ πγξφηνπσλ;) 

2. Να κάζνπλ νη καζεηέο ηη είλαη ε ζπλζήθε Ramsar 

3. Να κάζνπλ νη καζεηέο φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ πγξνβηφηνπν ηνπ Πφξην 

Λάγνο (π.ρ. πνχ βξίζθεηαη; ηη απεηιέο αληηκεησπίδεη;) 

4. Να απνθηήζνπλ κία εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

πγξνβηφηνπνπ απφ πνιιαπιέο νπηηθέο. 

Πξναπαηηνύκελα: 
1. Να γλσξίδνπλ νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην internet θαη λα 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (θείκελα, εηθφλεο, video) θαη ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή 

2. Να γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ γηα ηε 

ζχληαμε ησλ εξγαζηψλ 

3. Να γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη λα έρνπλ πξνζσπηθφ 

ινγαξηαζκφ e-mail, γηα ηελ απνζηνιή ησλ εξγαζηψλ ζηνλ θαζεγεηή 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο: 

1. Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο ππεξκεζηθφ πιηθφ ζε κνξθή flipping e-book  γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ πγξνβηφηνπνπ απφ ηελ νπηηθή ελφο Δπηζηήκνλα-Πεξηβαιινληνιφγνπ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα  απφ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βηζησλίδαο  

2. Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο έλα video- απφζπαζκα ζπλέληεπμεο ζηελ ηειεφξαζε- ελφο 

εθπξφζσπνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην  Γήκν Αβδήξσλ). 

3. Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμνπλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο  

a. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ξάλζεο – Τιηθφ γηα ηνπο πγξφηνπνπο: 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html
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b. Τγξφηνπνη ηεο Διιάδαο (αμίεο - θίλδπλνη - πξνζηαζία): 

http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html 

c. πλζήθε Ramsar – Τγξφηνπνη - Σνπξηζκφο: 

http://www.ramsar.org/about/about_sustainabletourism.htm  

d. Σχπνη πγξνηφπσλ: http://www.lethsd.ab.ca/mmh/grade5/wetlands/page6.htm  

e. Παλίδα πγξνηφπσλ:  

http://www.sanctuary.org.nz/restoration/wetlands/wetland_fauna.html  

f. Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν Έδεζζαο – Τιηθφ ζρεηηθφ κε ηνπο πγξφηνπνπο (ρισξίδα, 

παλίδα, θίλδπλνη, απεηιέο): http://kpe-edess.pel.sch.gr/ygrotopos.htm 

g. Οξληζνινγηθήο Δηαηξεία: http://www.ornithologiki.gr/ 

4. Να θάλνπλ νη καζεηέο έλα ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο. Θα ηνπο δεηεζεί λα απαληήζνπλ ζε 

κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αλάπηπμεο ή αληηζηνίρεζεο, ζρεηηθά κε ην 

πιηθφ πνπ κειέηεζαλ παξαπάλσ.  

5. Να κειεηήζνπλ ηα βήκαηα θαη ηηο νδεγίεο δεκηνπξγίαο αηνκηθήο εξγαζίαο/παξνπζίαζεο 

κε ζέκα «Οη πγξνβηφηνπνη» 

6. Να ςυντάξουν θλεκτρονικά νη καζεηέο ηελ αηνκηθή εξγαζία/παξνπζίαζε κε ζέκα «Οη 

πγξνβηφηνπνη».  

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνλ θαζεγεηή: 

1. Να δψζεη ην πεξίγξακκα ηεο άζθεζεο 

2. Να ζπιιέμεη θαη λα ειέγμεη ηηο ηειηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

3. Να ζπληάμεη κία έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα θάζε καζεηή αμηνπνηψληαο κία ξνπκπξίθα θαη 

λα ηνπο ηελ απνζηείιεη ειεθηξνληθά. 

Ρνή - ρεδηαζκόο Γξαζηεξηνηήησλ 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κε φπνην ηξφπν επηζπκεί, αξθεί φκσο λα 

αθνινπζήζεη ηε ζεηξά πνπ πξνηείλεηαη. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα επηιέμεη λα θηηάμεη κία 

ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα γηα ην καζεηή πνπ λα αθνξά ηε κειέηε πιηθνχ θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε κειέηε πιηθνχ απφ ηελ νπηηθή ελφο 

πεξηβαιινληνιφγνπ θαη ελφο εθπξνζψπνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο αληί λα πινπνηήζεη δχν 

απιέο δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε κία ελέξγεηα κειέηεο πιηθνχ. Γελ κπνξεί φκσο λα δεηήζεη 

απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ έθζεζε/παξνπζίαζε πξνηνχ κειεηήζνπλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο νδεγίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ 

ζα ηνπο δψζεη ν θαζεγεηήο, κε απψηεξν ζθνπφ λα κάζνπλ φζα πην πνιιά ζηνηρεία κπνξνχλ 

γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο. Σν πιηθφ ζα είλαη ζε κνξθή flipping e-book θαη ζε κνξθή video. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο νινθιεξψλνληαη, φηαλ ην απνθαζίζεη ν θάζε καζεηήο. 

 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κε ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο, αλαδεηψληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πγξνβηφηνπνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή νινθιεξψλεηαη φηαλ ην 

απνθαζίζεη ν θάζε καζεηήο.  

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα θάλνπλ έλα ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ κειέηεζαλ παξαπάλσ. Κάζε καζεηήο πξέπεη λα νινθιεξψζεη ην 

http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html
http://www.lethsd.ab.ca/mmh/grade5/wetlands/page6.htm
http://www.sanctuary.org.nz/restoration/wetlands/wetland_fauna.html
http://kpe-edess.pel.sch.gr/ygrotopos.htm
http://www.ornithologiki.gr/
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ηεζη κφλνο ηνπ, θαη ζα  έρεη απηφκαηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ην ζχζηεκα. Σν ηεζη 

νινθιεξψλεηαη ζε 1 ψξα θαη 20ιεπηά. Γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ πάλσ απφ 65% δηαθνξεηηθά επηζηξέθνπλ ζηε κειέηε 

ηνπ πιηθνχ απφ ηελ αξρή.  

Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο φιν ην καζεζηαθφ πιηθφ πνπ κειέηεζαλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

θηηάμνπλ κία εξγαζία/παξνπζίαζε, φπνπ ζα παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θαη εηθφλεο γηα ηνλ 

πγξνβηφηνπν.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί ζε δχν ηνκείο: ζηε βαζκνινγία ζηελ άζθεζε απηφ-

αμηνιφγεζεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηειηθήο 

παξνπζίαζεο ζα γίλεη κε βάζε κία εηδηθή ξνπκπξίθα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν θαζεγεηήο θαη 

ζα ηελ αλαξηήζεη σο GoogleDocs ψζηε λα ηε δεη θάζε έλαο καζεηήο. 

Ζ ξνή ζα ρσξηζηεί ζε 2 θάζεηο, ζηε θάζε κειέηεο πιηθνχ θαη ζηε θάζε Αμηνιφγεζεο. 

 

 


