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1. Εισαγωγή
Το Moodle αποτελεί ένα από τα κορυφαία συστήματα ανοικτού κώδικα για την
διαχείριση της εκπαίδευσης.

Με τη χρήση του Moodle, οι δάσκαλοι μπορούν εύκολα

να δημιουργήσουν εμπλουτισμένα αντικείμενα διδασκαλίας, με βάση το διαδίκτυο. Ένα
αντικείμενο διδασκαλίας μπορεί να αποτελείται από έναν αριθμό μαθημάτων, με το
κάθε μάθημα να περιλαμβάνει πηγές ανάγνωσης και δραστηριότητες όπως:
•

διαδικτυακούς συνδέσμους

•

κουίζ

•

αναθέσεις εργασιών

•

έρευνα

•

μαθήματα

αλλά και κοινωνικά στοιχεία που ενθαρρύνουν την επικοινωνία και την ομαδική
εργασία μεταξύ των μαθητών, όπως:
•

τόπους συζητήσεων (forum)

•

chat

•

wikis

•

γλωσσάρια (glossaries)

2. Ξεκινώντας
Ο παρακάτω, είναι ένας γρήγορος οδηγός για την ρύθμιση και δημιουργία ενός
αντικειμένου διδασκαλίας στο Moodle. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από τρεις
βασικές παραμέτρους:

•

δημιουργία ενός αντικειμένου διδασκαλίας

•

μεταφόρτωση αρχείων

•

εισαγωγή στις πηγές και δραστηριότητες

Κάποια βασικά εργαλεία που θα χρειαστείτε είναι τα εξής:
: ανανέωση (update)
: μετακίνηση (move)
: ανάθεση ρόλων (assign roles)
: απόκρυψη (hide)
: διαγραφή (delete)
: εμφάνιση μόνο του 1ου θέματος (show only topic 1)
: highlight this topic as the current topic
: μετακίνηση δεξιά (move right)
: διπλότυπο (duplicate)
: βοήθεια με τις πηγές (help with resources)

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα επεξεργασίας

1. Διαχειριστής/

ρυθμίσεις:

γενικές

ρυθμίσεις

για

τον

ιστότοπο.

Τίτλος

αντικειμένου διδασκαλίας, ρυθμίσεις αρχικής σελίδας, κλειδί εγγραφής,
πρόσβαση επισκεπτών, κουτιά επιλογής θεμάτων.
2. Ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση

επεξεργασίας:

από

εδώ

μπορείτε

να

ενεργοποιήσετε την επεξεργασία, έτσι ώστε να προσθέσετε πηγές, συνδέσμους,
στήλες κ.α.
3. Προσθήκη πηγών/ δραστηριοτήτων: σας επιτρέπει να προσθέσετε πηγές και
δραστηριότητες στα κουτάκια θεμάτων (συνδέσμους, επισυναπτόμενα κ.α.).
4. Επεξεργασία

μιας

πηγής/

δραστηριότητας:

κάθε

εικονίδιο

επιτρέπει

διαφορετικού τύπου επεξεργασία της συγκεκριμένης πηγής στα αριστερά.
5. Παράδειγμα πηγής από ιστοσελίδα.
6. Εργαλεία επεξεργασίας θεματικού κουτιού: επιτρέπει την προσαρμογή της
σειράς των θεματικών κουτιών, την εμφάνιση/ απόκρυψη ενός θεματικού
κουτιού ή την επισήμανση ενός θεματικού κουτιού.

7. Εργαλεία επεξεργασίας στηλών: επιτρέπει την απόκρυψη, διαγραφή και την
μετακίνηση των στηλών.

3. Η δομή του Moodle
Μόλις

γίνουν οι ρυθμίσεις για το αντικείμενο διδασκαλίας, θα εμφανιστεί ο Σκελετός

του Moodle, ο οποίος χωρίζεται σε 3 ενότητες, όπως εμφανίζονται αυτές παρακάτω.
Στα αριστερά, βρίσκεται η διαχειριστική ενότητα του Moodle, στην οποία μπορείτε να
διαχειριστείτε τα περιεχόμενα του αντικειμένου διδασκαλίας, όπως είναι η επεξεργασία
των ρυθμίσεων του αντικειμένου διδασκαλίας, η ανάθεση ρόλων, η επιθεώρηση
βαθμών, ο έλεγχος των συμμετεχόντων κ.α.
Η κεντρική ενότητα μοιάζει με τη σελίδα περιεχομένων του αντικειμένου διδασκαλίας,
στην οποία μπορείτε να προσθέσετε πηγές, συνδέσμους σε αρχεία και ιστοσελίδες και
να παρέχετε οδηγίες.
Στα δεξιά βρίσκεται η ενότητα κοινωνικής δικτύωσης του Moodle, στην οποία μπορείτε
να προσθέσετε νέα, πληροφορίες για τους μαθητές, ημερολόγιο συμβάντων κ.α.

Διαχείριση και πλοήγηση Σχεδιασμός περιεχομένου και αντικειμένου διδασκαλίας

Στήλες

4. Ρυθμίσεις

Εικόνα 2. Πίνακας ρυθμίσεων

4.1. Σχεδιασμός αντικειμένου διδασκαλίας και συστατικά – πηγές και
δραστηριότητες

Αφού μεταφορτώσετε τα αρχεία σας, είναι ώρα να σχεδιάσετε το αντικείμενο
διδασκαλίας. Υπάρχουν 2 τρόποι να χρησιμοποιήσετε το Moodle: σαν Παθητική πηγή
συνδεδεμένη με πηγές ή σαν Ενεργή κατάσταση, συνδεδεμένη με δραστηριότητες.

Εικόνα 3. Σχεδιασμός

4.2. Ρυθμίσεις αντικειμένου διδασκαλίας

Οι ρυθμίσεις μπορούν να ολοκληρωθούν κατά τον αρχικό σχεδιασμό ή να γίνει
επεξεργασία τους οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας Settings κάτω από το
Administration.

Εικόνα 4. Ρυθμίσεις αντικειμένου διδασκαλίας (α)

Από εδώ μπορείτε να ορίσετε τον τίτλο του αντικειμένου διδασκαλίας, ένα
αναγνωριστικό (αν χρειάζεται) και μια περίληψη, που μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες,
συνδέσμους, video κ.α. Επίσης, να επιλέξετε το μορφότυπο, π.χ. weekly, social, topics.

Εικόνα 5. Ρυθμίσεις αντικειμένου διδασκαλίας (β)

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες χρηστών, να επιλέξετε γλώσσα και να
αναθέσετε ρόλους. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Save Changes.

4.3. Ρύθμιση της περιοχής αντικειμένου διδασκαλίας

Αφού έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση της περιοχής αντικειμένου διδασκαλίας, θα έχετε
επιλέξει και το ανάλογο μορφότυπο: weekly, topic, social. Όποιο και αν έχετε επιλέξει,
η διαδικασία παραμένει η ίδια. Πρώτα επιλέγετε Turn Editing On (1), για να ενημερωθεί
η οθόνη και να εμφανιστούν τα εικονίδια επεξεργασίας . Για να ορίσετε έναν τίτλο στο
μορφότυπο, επιλέξτε Edit Summary (2).

Εικόνα 6. Ρυθμίσεις αντικειμένου διδασκαλίας (γ)

Εν συνεχεία, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνες, συνδέσμους κ.α. Μόλις
ολοκληρώσετε, επιλέξτε Save Changes. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε unit, week,
topic κλπ. Αυτό βοηθάει στην οργάνωση του περιεχομένου.

Εικόνα 7. Ρυθμίσεις αντικειμένου διδασκαλίας (δ)

5. Διαχείριση αρχείων

5.1. Μεταφόρτωση και επιλογή αρχείου

Στο Moodle, κάθε χρήστης διαθέτει μια περιοχή με τα προσωπικά του αρχεία, για
μεταφόρτωση και διαχείριση. Τα αρχεία αυτά είναι προσβάσιμα μόνο αν μοιράζεστε
κάποιο αντικείμενο διδασκαλίας με κάποιον άλλο δάσκαλο.
Η περιοχή προσωπικών αρχείων είναι προσβάσιμη μέσω του: Navigation → My Home
→ My Profile → My Private Files ή από τη στήλη My Private Files.

Εικόνα 8. Περιοχή προσωπικών αρχείων

Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε/ δημιουργήσετε αρχεία, να τα μετακινήσετε σε άλλο
φάκελο κ.α. Τα αρχεία μπορούν να μετονομαστούν και να διαφραφούν, επιλέγοντας το
εικονίδιο στα δεξιά του αρχείου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε Save
Changes.

5.2. Μεταφόρτωση αρχείων μέσα σε αντικείμενο διδασκαλίας

Από τη στιγμή που θα προσθέσετε ένα αρχείο στην περιοχή αρχείων, μπορείτε εύκολα
να το προσθέσετε σαν πηγή για τους μαθητές σας.
Επιλέξτε Editing On → Add a resources → file.

Εικόνα 9. Μεταφόρτωση αρχείων στο αντικείμενο διδασκαλίας

Στην επιλογή αρχείου (file picker), μπορείτε να προσθέσετε:
•

Server files: αρχεία τα οποία σχετίζονται και είναι προσβάσιμα από system →
course category → course και είναι προσβάσιμα ενώ βρίσκεστε μέσα στο
αντικείμενο διδασκαλίας. Τα αρχεία αυτά είναι διαθέσιμα για διαμοιρασμό
μεταξύ αντικειμένων διδασκαλίας και είναι προσβάσιμα και από άλλους
δασκάλους του αντικειμένου διδασκαλίας σας. Στο Moodle, τα αρχεία μπορούν
να μεταφορτωθούν και να αποθηκευτούν σε έναν αριθμό αποθετηρίων
αρχείων, όπως Google Doc, Dropbox, Flickr και Picasa, και η διαχείριση των
οποίων γίνεται από Site Administration → Plugins → repositories.

•

Recent files: αυτά είναι αρχεία πρόσφατα μεταφορτωμένα, τα οποία είναι
προσωρινά αποθηκευμένα στο File Picker. Έτσι, το File Picker μετατρέπεται σε
αποθετήριο. Τα αρχεία αυτά είναι κρυφά και οι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε
αυτά, εκτός και αν δωθεί ένας σύνδεσμος για αυτά, από την περιοχή Design and
Content. Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφορτώσετε έναν μεγάλο αριθμό
αρχείων, είναι προτιμότερο να δημιουργήσετε πρώτα ένα φάκελο και να
συμπιέσετε τα αρχεία που απαιτούνται. Αυτά μπορούν να μεταφορτωθούν σαν
αρχείο zip και να αποσυμπιεστούν μέσα στο Moodle.

Εικόνα 10. File picker

6. Προσθήκη πηγών

6.1. Πηγές

Οι διαφορετικοί τύποι πηγών επιτρέπουν σχεδόν κάθε είδους περιεχόμενο του
διαδικτύου να εισαχθεί στο αντικείμενο διδασκαλίας. Οι βασικές πηγές περιλαμβάνουν:

Εικόνα 11. Προσθήκη πηγών

6.1.1.Προσθήκη φακέλου

Σιγουρευτείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Editing is on και εν συνεχεία επιλέξτε
Add a resource. Στο αναδυώμενο παράθυρο επιλέξτε Folder. Δώστε στο φάκελο ένα
τίτλο και μια περιγραφή.

Εικόνα 12. Προσθήκη φακέλου

Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο μέσω του File Picker,
μεταφορτώνοντας ένα νέο αρχείο ή σύνδεσμο, σε οποιοδήποτε από τα αποθετήρια σας.
Επιλεξτε Save and return, για να επιστρέψετε στο αντικείμενο διδασκαλίας, στο οποίο
μπορείτε να δείτε το φάκελο σας.

6.1.2.Πακέτο IMS Content

Το πακέτο IMS content επιτρέπει σε πακέτα που δημιουργούνται σύμφωνα με το
πρότυπο IMS content packaging specification, να εμφανίζονται στα αντικείμενα
διδασκαλίας.

6.1.3.Label

Μια ετικέτα (label) επιτρέπει σε κείμενο και εικόνες να ενσωματώνονται στους
συνδέσμους δραστηριοτήτων, στη σελίδα του αντικειμένου διδασκαλίας. Αποτελεί ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε το περιεχόμενο του αντικειμένου διδασκαλίας να γίνει
δυναμικό και να εμπλουτιστεί.

6.1.4.Page

Μια Σελίδα επιτρέπει σε ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να είναι επεξεργάσιμες εντός
του αντικειμένου διδασκαλίας.

Εικόνα 13. Page

Το περιεχόμενο της Σελίδας είναι πλήρως επεξεργάσιμο και είναι δυνατό να
προστεθούν εικόνες, περιεχόμενο moodle media, σύνδεσμοι υπερκειμένου και τρόποι
ενσωμάτωσης κώδικα HTML.

Εικόνα 14. Περιεχόμενο σελίδας

Επιλέξτε Save και επιστρέψτε στο αντικείμενο διδασκαλίας.

6.1.5.URL

Για την σύνδεση με μια ηλεκτρονική διεύθυνση (URL), επιλέξτε μέσα από το Add a
resource, το URL, δώστε ένα όνομα στο σύνδεσμο και μια περιγραφή, αν απαιτείται, και
στη συνέχεια επιλέξτε ένα σύνδεσμο από το κουτί περιεχομένου.

Εικόνα 15. Url

Εάν στα αποθετήρια σας υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι, μπορείτε να τους
προσθέσετε από εκεί ή με τον γνωστό τρόπο copy - paste ενός συνδέσμου.

Εικόνα 16. Copy - paste URL

Σαν αρχάριος, αφήστε τις επιλογές (options) και τις παραμέτρους (parameters) στην
προεπιλογή (default) και επιλέξτε Save and return to course.

6.2. Προσθήκη δραστηριοτήτων
6.2.1.Αναθέσεις

Εικόνα 17. Ανάθεση δραστηριοτήτων

Η ανάθεση δραστηριοτήτων επιτρέπει στους δασκάλους τη συλλογή των εργασιών από
τους

μαθητές,

την

αξιολόγηση

τους

και

την

εποικοδομητική

κριτική,

συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών.
Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόμενο (αρχεία), όπως
για παράδειγμα αρχεία word, excel, εικόνες, ήχο και αρχεία video. Οι αναθέσεις δεν
είναι υποχρεωτικό να συνοδεύονται από μεταφορτώσεις αρχείων. Εναλλακτικά, οι
δάσκαλοι μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές να γράψουν απευθείας στο Moodle,
χρησιμοποιώντας έναν online επεξεργαστή κειμένου.
Ακόμα, υπάρχει και offline ανάθεση δραστηριοτήτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να υπενθυμίζει στους μαθητές για τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν, εκτός
Moodle, καθώς και για την καταγραφή των βαθμών στο Moodle, για δραστηριότητες
που δεν περιλαμβάνουν κάποιο κομμάτι στο διαδίκτυο.

6.2.2.Τύποι αναθέσεων

Εικόνα 18. Τύποι αναθέσεων

Υπάρχουν 4 τύποι αναθέσεων: παρακάτω θα δείτε τη μεταφόρτωση ενός αρχείου σαν
παράδειγμα.
Uploading a single file: θα μπορούσε να είναι ένα αρχείο word, excel, ή οτιδήποτε σε
ψηφιακή μορφή. Πολλά αρχεία μπορούν να συμπιεστούν και να υποβληθούν στη
συνέχεια. Αφού οι μαθητές μεταφορτώσουν τα αρχεια τους, ο δάσκαλος θα έχει τη
δυνατότητα να ανοίξει την υποβολή και να χρησιμοποιήσει το Moodle για να
βαθμολογήσει και να σχολιάσει. Ένας μαθητης μπορεί να υποβάλει ένα αρχείο όσες
φορές θέλει μέχρι να λήξει η προθεσμία υποβολής, αν υπάρχει. Το τελευταίο αρχείο
που θα υποβληθεί είναι και αυτό που θα διορθωθεί.
Advanced uploading of files: οι επιλογές είναι οι εξής: υποβολή πολλαπλών αρχείων, το
να επιτρέπεται στους μαθητές να συντάσσουν ένα μήνυμα μαζί με την υποβολή τους
και την επιστροφή ενός αρχείου σαν απάντηση.
Online text: οι μαθητές μπορούν να γράψουν απευθείας στο Moodle και οι δάσκαλοι
παρέχουν online απαντήσεις.
Offline activity: οι δάσκαλοι παρέχουν μια περιγραφή και προθεσμία για μια εργασία
εκτός Moodle. Μπορούν να καταγραφούν βαθμοί και απαντήσεις.

Εικόνα 19. Επεξεργασία αναθέσεων

6.3. Δημιουργία Quiz

Εικόνα 20. Δημιουργία quiz

Δώστε ένα τίτλο στο quiz και οδηγίες συμπλήρωσης προς τους μαθητές.

Εικόνα 21. Επεξεργασία quiz (α)

Από εδώ μπορείτε να οργανώσετε την εμφάνιση και τον τρόπο βαθμολόγησης. Επίσης,
έχετε τη δυνατότητα να θέσετε περιορισμούς και κωδικό πρόσβασης στο quiz.

Εικόνα 22. Επεξεργασία quiz (β)

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τις ερωτήσεις του quiz και τις επιλογές
αξιολόγησης.

Εικόνα 23. Επεξεργασία quiz (γ)

Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του quiz, επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα,
επιλέξτε το quiz για να εμφανιστεί το παράθυρο επεξεργασίας του quiz. Επιλέξτε Add a
question και Select question type. Μια περιγραφή του τύπου ερώτησης δίνεται στα
δεξιά της οθόνης.

Εικόνα 24. Επεξεργασία quiz (δ)

Εδώ εμφανίζεται σαν παράδειγμα μια απλή ερώτηση πολλαπλών επιλογών.

Εικόνα 25. Παράδειγμα ερώτησης multiple choice

Πληκτρολογήστε την ερώτηση που επιθυμείτε προς τους μαθητές και τυχόν οδηγίες,
στο πλαίσιο κειμένου για την ερώτηση. Στο παραπάνω παράδειγμα γίνεται αναφορά σε
μια εικόνα, οπότε είναι απαραίτητο να γίνει μεταφόρτωση της εικόνας ή του
συνδέσμου που οδηγεί σε αυτήν.

Εικόνα 26. Μεταφόρτωση εικόνας στην ερώτηση

Επιλέξτε το εικονίδιο εικόνας και στο αναδυώμενο παράθυρο, δίνεται η επιλογή
εισαγωγής/ επεξεργασίας εικόνας.

Εικόνα 27. Εισαγωγή εικόνας (α)

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέξτε εύρεση ή μεταφόρτωση εικόνας. Οι εικόνες
μπορούν να τροποποιηθούν, κάνοντας χρήση των επιλογών εμφάνισης.

Εικόνα 28. Εισαγωγή εικόνας (β)

Βρείτε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε Άνοιγμα.

Εικόνα 29. Εισαγωγή εικόνας (γ)

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζετε General Feedback, δηλαδή κείμενο
που θα εμφανίζεται αφού απαντηθεί μια ερώτηση. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε
στο να δίνονται μια ή πολλαπλές απαντήσεις σε μια ερώτηση.

Εικόνα 30. General feedback (α)

Κάτω από μια απάντηση, μπορείτε να εμφανίζετε μια αξιολόγηση (feedback), για κάθε
ερώτηση και ανάλογα με την απάντηση που έχει δωθεί. Επίσης, εδώ μπορείτε να
γράψετε τις σωστές απαντήσεις για κάθε ερώτηση και να ορίσετε στη βαθμολόγηση,
“none” για λάθος απάντηση και “100%” για σωστή απάντηση.

Εικόνα 31. General feedback (β)

6.4. Επιλογές αξιολόγησης (feedback)
6.4.1.Γενική αξιολόγηση (general feedback)

Η γενική αξιολόγηση είναι κείμενο που εμφανίζεται αφού δωθεί μια απάντηση.
Αντίθετα με την αξιολόγηση για κάθε μια ερώτηση, που εξαρτάται από την απάντηση
που θα δωθεί, η γενική αξιολόγηση εμφανίζεται σε όλες τις ερωτήσεις.
Άλλες επιλογές που δίνονται είναι η συνολική αξιολόγηση (overall feedback), για μια
σωστή ερώτηση και για μια μερικώς σωστή ερώτηση. Αυτό σας βοηθά στο να κάνετε
εποικοδομητική κριτική, χωρίς να δίνεται άμεσα την σωστή απάντηση και έτσι ώστε οι
μαθητές να προσπαθήσουν να απαντήσουν ξανά, σωστά.

Εικόνα 32. General feedback (γ)

Έτσι, υπάρχουν οι εξής επιλογές:


General



Specific



Overall feedback

Μόλις έχετε το σύνολο των ερωτήσεων, μπορείτε να τις διαχειριστείτε μέσα από την
τράπεζα ερωτήσεων (question Bank), να τις προσθέσετε σε κάποιο quiz, να τις
μετακινήσετε, να τις διαγράψετε κ.α.

Εικόνα 33. Τράπεζα ερωτήσεων (question Bank)

Στη Διαχείριση Quiz δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων, των ρόλων και
των αδειών, των φίλτρων, των backups, της επεξεργασίας του quiz, της προεπισκόπησης,
της δημιουργίας κατηγοριών και της εισαγωγής/ εξαγωγής ερωτήσεων σε μια ποικιλία
μορφότυπων.

Εικόνα 34. Διαχείριση quiz

6.5. Flagging
Η λειτουργία flagging έχει να κάνει με τη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να
επισημάνουν μια ερώτηση για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση
που δεν είναι σίγουροι για μια απάντηση και επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτήν, πριν
υποβάλουν το τελικό quiz.

Εικόνα 35. Flagging

7. Προσθήκη ενός ιστολογίου στο Moodle
Οι βασικές αλλαγές στο Blog module είναι οι εξής:


Υποστήριξη σχολίων για κάθε ανάρτηση ιστολογίου



Αφαίρεση ιστολογίων σε επίπεδο group και αντικειμένου διδασκαλίας



Υποστήριξη feeds εξωτερικών ιστολογίων (συγχρονισμός με Moodle)

Εικόνα 36. Προσθήκη ιστολογίου στο Moodle (a)

Τα ιστολόγια μπορούν να οριστούν ως ιστοσελίδες ή ως ιστολόγια μέσα από τις στήλες
αντικειμένων διδασκαλίας.
Επιλέξτε Add Entry.

Εικόνα 37. Προσθήκη ιστολογίου στο Moodle (β)

Αυτό είναι ένα απλό Ιστολόγιο, για να γίνουν κατανοητές οι διαθέσιμες λειτουργίες
μέσα από το Moodle Blog. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν λειτουργίες επεξεργασίας
full HTML. Έτσι, μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο, να προσθέσετε εικόνες,
συνδέσμους, Moodle media και επισυναπτόμενα, καθώς και να ενσωματώσετε κώδικα
HTML.
Με την προσθήκη ετικετών (tags), το ιστολόγιο γίνεται ευκολότερα προσβάσιμο μέσα
από αναζητήσεις στο διαδίκτυο.
Μόλις ολοκληρώσετε, επιλέξτε Save changes.
Αφού δημιουργήσετε το ιστολόγιο σας, έχετε την επιλογή για επεξεργασία ή για
διαγραφή ή για δημιουργία μόνιμου συνδέσμου (permalink). Η προσθήκη permalink
σας επιτρέπει να αποστείλετε τον σύνδεσμο του ιστολογίου σε κάποιον άλλο, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εικόνα 38. Προσθήκη ιστολογίου στο Moodle (γ)

Όπως ακριβώς στο ιστολόγιο του αντικειμένου διδασκαλίας, μπορείτε να συνδέσετε και
να ενσωματώσετε εξωτερικά ιστολόγια. Επιλέγοντας το Blogs και κάτω από το Settings,
επιλέγοντας την εξωτερική στήλη, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

Εικόνα 39. Προσθήκη ιστολογίου στο Moodle (δ)

Επιλέξτε Registering an External Blog, προσθέστε την διεύθυνση (URL) του ιστολογίου
[εισάγετε την διεύθυνση τροφοδοσίας RSS (RSS feed URL) για το εξωτερικό ιστολόγιο],
δώστε ένα τίτλο, περιγραφή και ετικέτες, επιλέξτε Save Changes και θα έχετε μια
ενσωματωμένη λίστα αναρτήσεων ιστολογίου, από τον συνδεδεμένο ιστότοπο.

Εικόνα 40. Προσθήκη ιστολογίου στο Moodle (ε)

7.1. Προτεινόμενες χρήσεις ιστολογίων


Class Blog: κάθε εβδομάδα, ένας μαθητής είναι ο blogger της τάξης και δημοσιεύει
αναρτήσεις σχετικά με τα συμβάντα της ημέρας/ εβδομάδας. Ένα ιστολόγιο τάξης
παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να συζητήσουν για θέματα έξω από το
περιβάλλον της σχολικής αίθουσας. Με ένα ιστολόγιο, κάθε άτομο έχει ίσες
ευκαιρίες να μοιραστεί τις σκέψεις και τις απόψεις του.



Curriculum Based Blog: για παράδειγμα τα συμπεράσματα από μια εκπαιδευτική
εκδρομή. Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να συνεργαστούν και να
μεταφορτώσουν εικόνες από την εκπαιδευτική εκδρομή, να συγκρίνουν δεδομένα
και να διατυπώσουν υποθέσεις.



Quick Response: δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία σε έναν αποδοτικό και
εποικοδομητικό διάλογο.

8. Προσθήκη ομάδων συζήτησης (forums) στο Moodle
Οι ομάδες συζήτησης μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους και μπορεί να
περιλαμβάνουν ομότιμη αξιολόγηση (peer rating) σε κάθε ανάρτηση. Οι αναρτήσεις
μπορεί να εμφανιστούν σε μια ποικιλία από μορφότυπα και να περιλαμβάνουν
επισυναπτόμενα αρχεία. Κάνοντας εγγραφή σε μια ομάδα συζήτησης, οι συμμετέχοντες
θα λαμβάνουν αντίγραφα από κάθε ανάρτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους.

Εικόνα 41. Προσθήκη forums στο Moodle

Αφού δώσετε ένα τίτλο στην ομάδα συζήτησης, θα εμφανιστεί ένα αναδυώμενο μενού
για να επιλέξετε τον τύπο της ομάδας. Μπορεί, ακόμα, να δωθεί και μια περιγραφή της
ομάδας και της χρήσης της, σε πλήρως επεξεργάσιμο κείμενο HTML.
Οι τύποι της ομάδας συζήτησης μπορεί να είναι οι εξής:


A single simple discussion: αποτελεί ένα και μοναδικό θέμα, που εμφανίζεται εξ’
ολοκλήρου σε μια σελίδα. Πολύ χρήσιμο για σύντομες και επικεντρωμένες
συζητήσεις.



Standard forum for general use: αποτελεί μια ανοικτή ομάδα συζήτησης, στην
οποία οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει ένα θέμα, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτός
είναι και ο ιδανικότερος τύπος ομάδας συζήτησης, γενικού περιεχομένου.



Each person posts one discussion: κάθε άτομο μπορεί να αναρτήσει μόνο ένα νέο
θέμα συζήτησης (όλοι, όμως, μπορούν να απαντήσουν σε αυτόν). Αυτό είναι
χρήσιμο, όταν θέλετε κάθε μαθητής να ξεκινήσει μια συζήτηση, σχετικά με τα
συμπεράσματα, για παράδειγμα, του εβδομαδιαίου θέματος και όλοι οι υπόλοιποι
μαθητές να απαντήσουν σε αυτά.



Q and A forum: μια ομάδα συζητησης Ερωτήσεων & Απαντήσεων, απαιτεί από τους
μαθητές να αναρτούν τις απόψεις τους, πριν δουν τις αναρτήσεις των άλλων
μαθητών. Μετά την αρχική ανάρτηση, οι μαθητές μπορούν να δουν και να
απαντήσουν σε άλλες αναρτήσεις. Η επιλογή αυτή επιτρέπει ισότιμες ευκαιρίες
αναρτήσεων σε όλους τους μαθητές, βοηθώντας έτσι τους μαθητές να σκέφτονται
πρωτότυπα και ανεξάρτητα, χωρίς περιορισμούς.

Εικόνα 42. Q and A forum

Στις επιμέρους ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε την χρονική περίοδο για τις αναρτήσεις,
να επιτρέπεται η αξιολόγηση των αναρτήσεων και να δημιουργήσετε μοντέλα ομάδων.

Εικόνα 43. Επιμέρους ρυθμίσεις των forums

Επιλέξτε Save και επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.

8.1. Προτεινόμενες χρήσεις των ομάδων συζήτησης


Peer forum: δουλεύοντας σε ζευγάρια, στην αξιολόγηση του θέματος της
εβδομάδας, μια ισότιμη αξιολόγηση μπορεί να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση.



Q and A: επιτρέπει την ανάρτηση μιας απλής ερώτησης, την οποία οι μαθητές
πρέπει να απαντήσουν, πριν δουν τις απαντήσεις των υπολοίπων συμμαθητών τους.
Οι απαντήσεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα quiz.



Debates: χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες για να συζητήσουν τις διαφορετικές
απόψεις ενός θέματος.

9. Λοιπές οδηγίες και προτάσεις

9.1. Ενσωμάτωση του Twitter στο Moodle

Εικόνα 44. Ενσωμάτωση Twitter στο Moodle (α)

Ανοίξτε την περιοχή Moodle για το αντικείμενο διδασκαλίας και επιλέξτε Turn editing
on.

Εικόνα 45. Ενσωμάτωση Twitter στο Moodle (β)

Στην περιοχή Add a block, επιλέξτε HTML. Στη νέα στήλη HTML, επιλέξτε configuration.
Δώστε στη στήλη έναν τίτλο. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε αντιγραφή και
επικόλληση του κώδικα HTML, μέσα στη στήλη. Για να το πραγματοποιήσετε, πηγαίνετε
στην ιστοσελίδα http://twitter.com/widgets/which_flash. Τέλος, επιλέξτε “get widget”.

Εικόνα 46. Ενσωμάτωση Twitter στο Moodle (γ)

Επιλέξτε my website και παραμτροποιήστε το widget, τις ρυθμίσεις, την εμφάνιση και
τις διαστάσεις.

Εικόνα 47. Ενσωμάτωση Twitter στο Moodle (δ)

Εικόνα 48. Ενσωμάτωση Twitter στο Moodle (ε)

Επιλέξτε Finish και Grab Code. Αφού αντιγράψτε τον κώδικα, επιστρέψτε στο Moodle
και επικολλήστε τον κώδικα στο πλαίσιο κειμένου HTML. Για να ολοκληρώσετε, επιλέξτε
Click and save.

