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Τι είναι το Moodle
Το Moodle είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS:
learning management system) γραμμένο σε PHP και διανέμεται βάσει της άδειας GNU General
Public License. Αναπτυγμένο με βάση παιδαγωγικές αρχές, το Moodle χρησιμοποιείται για μικτή
μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάστροφη τάξη (flipped classroom) και άλλα έργα
ηλεκτρονικής μάθησης σε σχολεία, πανεπιστήμια, χώρους εργασίας και άλλους τομείς.

Πλατφόρμα EVOLVE VLE
Το Moodle (http://evolve-vle.eu/) είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης του έργου
EVOLVE. Σε αυτήν την πλατφόρμα υπάρχουν χώροι που αντιστοιχούν στις ενότητες σας, και σε
κάθε χώρο θα βρείτε μια σειρά από πληροφορίες, υλικά και δραστηριότητες. Όλες οι διδακτικές
ενότητες έχουν χώρο Moodle.

Σύνδεση στο Moodle
Πηγαίνετε στο http://evolve-vle.eu/ στο σύστημα πλοήγησης (web browser) σας. Κάντε κλικ στο
κουμπί σύνδεσης στην επάνω δεξιά γωνία (Εικόνα 1) και συμπληρώστε τη φόρμα σύνδεσης
(Εικόνα 2).

Εικόνα 1: αρχική σελίδα
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Εικόνα 2: Σελίδα σύνδεσης

Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, θα κατευθυνθείτε στην προσωπική σας αρχική σελίδα (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Προσωπική αρχική σελίδα

Εύρεση των ενοτήτων σας
Μόλις συνδεθείτε θα φτάσετε στην αρχική σελίδα σας.
Το Χρονολόγιο και το Ημερολόγιο στην Πλευρική μπάρα σας ενημερώνει για τυχόν επικείμενες
προθεσμίες (Εικόνα 4). Μπορείτε να δείτε τυχόν ενότητες στις οποίες έχετε προεγγραφεί
επιλέγοντας την καρτέλα Μαθήματα στην ενότητα Επισκόπηση Μαθήματος. Εάν δεν μπορείτε
να τα δείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Αναζήτηση μαθημάτων στα δεξιά για να
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βρείτε ένα άλλο μάθημα Moodle. Αναζήτηση με κωδικό ή όνομα ενότητας. Κάντε κλικ στο
όνομα του μαθήματος που θέλετε να εισαγάγετε. Εάν το μάθημα έχει κλειδί εγγραφής
(κωδικός πρόσβασης), ρωτήστε τον δάσκαλο ή τον διαχειριστή του μαθήματος τι είναι.

Εικόνα 4: Ημερολόγιο και χρονοδιάγραμμα

Το προφίλ σας
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ σας από το μενού χρήστη πάνω δεξιά (Εικόνα
5). Είναι όπου βλέπετε το όνομά σας και ένα βέλος. Τοποθετήστε το δείκτη στο όνομά σας για
να ανοίξετε το μενού. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Προφίλ θα εμφανιστούν άλλες επιλογές:
1. Πίνακας ελέγχου - Πού μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας στην
πλατφόρμα e-learning
2. Προβολή προφίλ - Μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία
3. Επεξεργασία προφίλ - Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία
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4. Βαθμοί - Μπορείτε να δείτε τους βαθμούς σας σε όλα τα μαθήματα στα οποία έχετε
εγγραφεί
5. Προτιμήσεις - Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας
προτιμήσεις συστήματος
6. Ημερολόγιο - Μπορείτε να δείτε το προσωπικό σας Ημερολόγιο
7. Αποσύνδεση

Εικόνα 5: Προσωπικό προφίλ

Κάνοντας κλικ στο Επεξεργασία προφίλ (Εικόνα 6) θα μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες
πληροφορίες, όπως τη σωστή ζώνη ώρας, να προσθέσετε ένα avatar, περιγραφή και,
προαιρετικά, επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας. Συνήθως δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα
χρήστη και ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει περιορίσει και άλλες αλλαγές.
Όταν ανεβάσετε μια εικόνα, θα εμφανιστεί στο μενού χρήστη με το όνομά σας και επίσης στη
σελίδα του Πίνακα ελέγχου.

Εικόνα 6: προβολή και επεξεργασία του προφίλ σας
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Πλοήγηση στο Moodle
Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, μπορείτε να πλοηγηθείτε σε τέσσερις διαφορετικές σελίδες
(Εικόνα 7).
1.
2.
3.
4.

Αρχική
Πίνακας ελέγχου
Εκδηλώσεις
Τα μαθήματα μου

Εικόνα 7: Πλοήγηση

Αρχική σελίδα
Στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα στην πλατφόρμα (Εικόνα 8)
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Εικόνα 8: Αρχική σελίδα

Πίνακας ελέγχου
Στη σελίδα του Πίνακα ελέγχου μπορείτε να δείτε την πρόσφατη δραστηριότητά σας
(μαθήματα που προσπελάστηκαν πρόσφατα) και η Επισκόπηση Μαθήματος εμφανίζει
συνδέσμους προς τις ενότητες σας και σας ειδοποιεί για στοιχεία ευαίσθητα στο χρόνο που
μπορεί να χρειάζονται την προσοχή σας, όπως δημοσιεύσεις φόρουμ ή προθεσμίες (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9: Πίνακας ελέγχου

Συμβάντα
Κάθε χρήστης μπορεί να δει ένα εξατομικευμένο ημερολόγιο βάσει των επερχόμενων εκδηλώσεων των
μαθημάτων του (μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί).

Τα μαθήματα μου
Τα μαθήματά μου είναι ένα αναπτυσσόμενο μενού όπου μπορείτε να δείτε όλα τα μαθήματα
που έχετε εγγραφεί και να πλοηγηθείτε σε αυτό που θέλετε (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Τa μαθήματα μου

Μενού μαθήματος
Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο σε μία από τις ενότητες σας, εμφανίζεται η σελίδα του Moodle.
Εκεί θα βρείτε υλικό και δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν την ενότητα.

Αυτό το μάθημα
Όταν βρίσκεστε σε μια σελίδα μαθημάτων Moodle προστίθεται ένα επιπλέον στοιχείο στη
γραμμή μενού. Αυτό το μενού Μαθήματος (Εικόνα 11) εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα περιεχόμενα
κάθε μαθήματος.
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Εικόνα 11: αυτό το μενού μαθήματος

Πλευρική μπάρα
Στην πλευρική μπάρα, κάθε χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμα widget που θα τον βοηθήσουν κατά την
πλοήγηση στην πλατφόρμα.

Συνδεδεμένος χρήστης
Αυτό το widget (Σχήμα 12) παρουσιάζει μερικές σύντομες πληροφορίες για κάθε
χρήστη, όπως:
•
•
•
•
•

Ονομα και επίθετο
Χώρα
Πόλη
Διεύθυνση email και
Αναπαράσταση Avatar

Figure 12: Logged in user widget
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Πιο πρόσφατα ψηφιακά σήματα (digital badges)
Το τετράγωνο με τα πιο πρόσφατα σήματα (Εικόνα 13) θα εμφανίζει σήματα που αποκτήθηκαν
κατά τη διάρκεια της αφοσίωσης του χρήστη με την πλατφόρμα e-learning.

Σχήμα 13: Πρόσφατα σήματα

Προσβασιμότητα
Το τετράγωνο αυτό (Σχήμα 14) επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν το Moodle στις
οπτικές τους ανάγκες. Υποστηρίζει την αλλαγή μεγέθους κειμένου και συνδυασμών χρωμάτων.
Οι προσαρμογές αποθηκεύονται στη συνεδρία του χρήστη, επιτρέποντάς τους να παραμένουν
μεταξύ των σελίδων και μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων επιτρέποντάς
τους να εφαρμόσουν μόνιμα.
Το τετράγωνο ενσωματώνει επίσης το ATBar από το Southampton University ECS. Αυτό παρέχει
επιπλέον εργαλεία και επιλογές προσαρμογής, όπως αναζήτηση λεξικού και κείμενο-σε-ομιλία.
Οι οπτικές προσαρμογές που εκτελούνται με το ATBar δεν διατηρούνται προς το παρόν και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ή αντί για τις προσαρμογές του ίδιου του τετραγώνου.

Εικόνα 14: Widget προσβασιμότητας

Καθολική αναζήτηση
Η καθολική αναζήτηση (Σχήμα 15) σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση παντού στον ιστότοπο
του Moodle στον οποίο έχετε πρόσβαση. Ένας μαθητής μπορεί να αναζητήσει τα μαθήματά του
για σημειώσεις διαλέξεων, για παράδειγμα, ή ένας δάσκαλος θα μπορούσε να αναζητήσει
δραστηριότητες σχετικές με θέματα.
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Σχήμα 15: καθολική αναζήτηση

Τρέχοντες χρήστες
Το τετράγωνο Τρέχοντες χρήστες (Εικόνα 16) δείχνει μια λίστα χρηστών που έχουν συνδεθεί στο
τρέχον μάθημα. Η λίστα ενημερώνεται τακτικά.
Εάν κρατήσετε τον κέρσορα πάνω από το όνομα κάποιου, θα δείτε πριν πόσο καιρό αυτό το
άτομο «εμφανίστηκε» στο μάθημα.
Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο φακέλου δίπλα στο όνομα κάποιου, θα μπορείτε να στείλετε ένα
ιδιωτικό μήνυμα σε αυτό το άτομο (χρησιμοποιώντας το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων του
Moodle)
Σημείωση 1: Εάν ενεργοποιηθούν ξεχωριστές ομάδες σε ένα μάθημα και αυτό το τετράγωνο προστεθεί στη σελίδα
του μαθήματος, μόνο τα μέλη της ομάδας θα εμφανίζονται στη λίστα.
Σημείωση 2: Παρόλο που ένας χρήστης μπορεί να έχει συνδεθεί σε ένα μάθημα τα τελευταία 5 λεπτά, αυτό δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός ο χρήστης είναι ακόμα συνδεδεμένος.

Εικόνα 16: Τρέχοντες χρήστες

Ημερολόγιο
Το ημερολόγιο (Εικόνα 17) μπορεί να εμφανίσει τον ιστότοπο, κύκλο μαθημάτων, ομάδα, χρήστη
και κατηγορίες, εκτός από τις προθεσμίες εργασιών και κουίζ, τους χρόνους συνομιλίας και άλλα
συμβάντα μαθημάτων.
Σημειώστε την χρωματική κωδικοποίηση στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

11

http://evolve-vle.eu/

Εικόνα 17: Ημερολόγιο

Εφαρμογή Moodle

Με την εφαρμογή Moodle, μπορείτε να μάθετε όπου κι αν βρίσκεστε, όποτε θέλετε, με αυτές
τις δυνατότητες της εφαρμογής:
•
•
•
•
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Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων σας - περιηγηθείτε
στο περιεχόμενο των μαθημάτων σας, ακόμα και όταν είστε εκτός σύνδεσης
Συνδεθείτε με συμμετέχοντες σε μαθήματα - βρείτε γρήγορα και επικοινωνήστε με
άλλα άτομα στα μαθήματά σας
Ενημερωθείτε - λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις για μηνύματα και άλλα συμβάντα, όπως
υποβολές εργασιών
Υποβολή εργασιών - Ανεβάστε εικόνες, ήχο, βίντεο και άλλα αρχεία από την κινητή
συσκευή σας
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•
•

Παρακολουθήστε την πρόοδό σας - Δείτε τους βαθμούς σας, ελέγξτε την πρόοδο
ολοκλήρωσης στα μαθήματα και περιηγηθείτε στα μαθησιακά σας σχέδια
Ολοκληρώστε τις δραστηριότητες οπουδήποτε, οποτεδήποτε - δοκιμάστε κουίζ,
δημοσιεύστε σε φόρουμ, παίξτε πακέτα SCORM, επεξεργαστείτε σελίδες wiki και
άλλα - τόσο εντός όσο και εκτός σύνδεσης

...κι αλλα!
Κατεβάστε το για iOS και Android

Πώς να συνδεθείτε
1. Μέσω App Store ή Play Store κατεβάστε την εφαρμογή Moodle.
2. Εκκινήστε την εφαρμογή Moodle (Εικόνα 18)

Εικόνα 18: Εφαρμογή Moodle (iOS)

3. Προσθέστε τη διεύθυνση πλατφόρμας EVOLVE e-Learning (http://evolve-vle.eu) (Σχήμα
19 και Σχήμα 20)
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Εικόνα 19: Εφαρμογή Moodle
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Εικόνα 20: EVOLVE URL

4. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας (Εικόνα 21)
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Εικόνα 21: Είσοδος χρήστη

5. Έχετε συνδεθεί επιτυχώς στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης EVOLVE. Τώρα μπορείτε να
πλοηγηθείτε στην ηλεκτρονική μάθηση μέσω της εφαρμογής για κινητά. (Εικόνα 22 και Εικόνα
23)
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Εικοόνα 22: Πλατφόρμα EVOLVE
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Εικόνα 23: Μαθήματα EVOLVE
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