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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής που χαρακτηρίζει την εποχή µας 

καθώς και η εξάπλωση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους 

τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν σηµαντικά τα κοινωνικά δεδοµένα και 

διαµορφώνουν νέες τάσεις. Αυτό δε θα µπορούσε να µην αφορά την κατηγορία της 

εκπαίδευσης η οποία έχει αλλάξει σηµαντικά καθώς η πληροφορία έχει γίνει πιο προσιτή από 

ποτέ. 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την ανάπτυξη µια διαδικτυακής εφαρµογής µε 

σκοπό την εκπαίδευση εξ αποστάσεως (e-learning) η οποία υλοποιήθηκε µέσω της 

πλατφόρµας moodle. Στην παρούσα πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης περιέχονται 

εβδοµαδιαίες δραστηριότητες για την εκπαίδευση και την εξάσκηση διαφόρων ικανοτήτων 

και γνώσεων σχετικές µε την τεχνολογία υπολογιστών. 

Μπορεί ο κύριος σκοπός της εργασίας να είναι η υλοποίηση µια εκπαιδευτικής 

πλατφόρµας, πριν όµως αναλυθεί ανά επιµέρους βήµατα η όλη διαδικασία, αναφέρουµε 

πληροφορίες απαραίτητες µε την πλατφόρµα moodle όπως είναι το είδος λογισµικού, την 

εξέλιξή της διαχρονικά καθώς τις δυνατότητές της για περαιτέρω εξέλιξη της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης στο µέλλον. Η πλατφόρµα moodle κατά το σχεδιασµό της έχει βασιστεί  σε 

συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δοµές και αποτελεί στοίχηµα αν µπορέσει να στο µέλλον να 

καλύψει ολοένα και περισσότερες ανάγκες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε την εφαρµογή που υλοποιήσαµε, δηλαδή τη 

διαδικτυακή εφαρµογή, µε χρήση του moodle, στην οποία έχουµε δηµιουργήσει 13 

εβδοµαδιαία µαθήµατα τα οποία έχουν όλα σχεδιαστεί ώστε να αφορούν τεχνολογίες 

πληροφορικής. Ο ιστότοπος αυτός απευθύνεται σε κάθε χρήστη ο οποίος αφού 

πραγµατοποίησει είσοδο στο σύστηµα µε τα προσωπικά του στοιχεία έχει τη δυνατότητα να 

δει τα διαθέσιµα µαθήµατα ανά εβδοµάδα και να ξεκινήσει αν το επιθυµεί την ενασχόλησή 

του µε αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Moodle αποτελεί ένα ελεύθερο σύστηµα για τη διαχείριση µαθηµάτων, το οποίο επιτρέπει 

τη δηµιουργία ευέλικτων, δυναµικών και εύχρηστων µαθηµάτων online. Περιγράφεταιως 

Course Manangement System ή Virtual Learning System. 

 

1.1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE 

 

Η πλατφόρµα moodle χρησιµοποιείται ως υποδοµή για δύο λόγους. Πρώτον,  για να παρέχει 

υπηρεσίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και δεύτερον για να υποστηρίξει τους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, έχει αρκετές δυνατότητες και χαρακτηριστικά ενώ συνεργάζεται µε 

αποτελεσµατικότητα µε  αρκετές εκπαιδευτικές εφαρµογές της αγοράς έχοντας τη 

δυνατότητα να υποστηρίζει τόσο την απλή παροχή υλικού όσο και την πλήρη ψηφιακή 

υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισµών όλων των βαθµίδων. Έχει τη δυνατότητα 

υποστήριξης απλού υλικού αλλά και την πλήρους ψηφιακής κάλυψης όλων των βαθµίδων 

της σύγχρονης εκπαίδευσης.   

Η πλατφόρµα, ουσιαστικά, βασίζεται σε ένα web browser και µε τον τρόπο αυτό διευκολύνει 

τους χρήστες τόσο να µπουν στην πλατφόρµα όσο και να τη χειριστούν. Επιπλέον, είναι 

σχετικά αυτόνοµη καθώς δεν απαιτεί την εγκατάσταση στον προσωπικό υπολογιστή του 

χρήστη καµίας εφαρµογής. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι η σχεδίαση της πλατφόρµας 

στηρίζεται στη βασική αρχή να προσφέρει βοήθεια στους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς 

ως προς τη δηµιουργία online µαθηµάτων που παρέχουν δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

(Καραµπίνης Α., 2010).  Πιο αναλυτικά στοιχεία ως προς την πλατφόρµα και την υλοποίησή 

της στην εργασία, αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια. 

 

 

1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOODLE 

 

Το όνοµά MOODLE αποτελεί το ακρωνύµιο των λέξεων Modular Object Dynamic Learning 

Environment. Σε πρώτη φάση  είχε πάρει την ονοµασία του από τον δηµιουργό του τον 

Martin Dougiamas, ο οποίος το είχε αναπτύξει στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής 
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στο Πανεπιστήµιο του Περθ της Αυστραλίας. Πρόκειται για ένα σύστηµα ανοιχτού κώδικα, 

το οποίο έχει άδεια χρήσης λογισµικού GNU General Public License. Ο τρόπος κατασκευής 

του δίνει τη δυνατότητα διαγραφής, προσθήκης αλλά και ενηµέρωσης αυτοτελών τµηµάτων 

κώδικα γεγονός το οποίο του επιτρέπει να είναι απόλυτα συµβατό µε τις σύγχρονες 

τεχνολογίες.  (Καραµπίνης Α., 2010) 

Το MOODLE ως προς την κατασκευή του είναι αρθρωτό συνεπώς επιτρέπεται η συνεχής 

επέκτασή του καθώς υπάρχουν αρκετοί προγραµµατιστές οι οποίοι µε αυτό δηµιουργούν 

επιπρόσθετα αρθρώµατα. Μέσω του προγραµµατισµού µε PHP δηµιουργούνται τα 

αρθρώµατα.  Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η εξέλιξή του και επιτυγχάνεται η γρήγορη 

διόρθωση των σφαλµάτων που εµφανίζονται.  

Ένα ακόµη θετικό στοιχείο του Moodle, είναι το φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη που 

προσφέρει καθώς δίνει τη δυνατότητα στον τελευταίο να προσαρµόσει τη διεπαφή µέσω της 

αναδιανοµής των θέσεων των blocks. Τέτοια blocks είναι οι πρόσφατες δραστηριότητες αλλά 

και τα µηνύµατα. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα ενηµέρωσης των προφίλ των 

χρηστών καθώς και των φωτογραφιών και των διευθύνσεων των ηλεκτρονικών 

ταχυδροµείων τους.  

Ως προς τον εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι και ο κύριος χρήστης του παρέχεται µια σειρά 

δυνατοτήτων όπως :  

 

● Να αναθέτει εργασίες στους µαθητές 

● Να παρουσιάζει το µάθηµα µε πιο ελκυστικό τρόπο   

● Να αναπτύσσει µε τους µαθητές συγχρονισµένη συζήτηση  

● Να υποστηρίζει οµάδες συζητήσεων  

● Να σχεδιάζει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών επιλογών», «σωστό-λάθος» σε µαθητές 

µε σκοπό να τις απαντήσουν και να λάβει feedback για τη δουλειά του 

● Να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό 

● Να αξιολογεί εργασίες 

 

 



6 

 

 

 

1.3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ MOODLE 

 

Το moodle δηµιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas, όπως 

προαναφέρθηκε. Το 2012 ήταν εγκατεστηµένο σε 211 χώρες και διαθέσιµο σε 78 γλώσσες, 

γεγονός το οποίο επέτρεπε σε σε 1 εκατοµµύριο εκπαιδευτές να το χρησιµοποιούν για την 

καταγραφή της πορείας των µαθηµάτων τους και σε περισσότερους από 44 εκατοµµύρια 

χρήστες να το χειρίζονται. Επιπλέον, ήταν εγκατεστηµένο σε περισσότερους από 55 χιλιάδες 

ιστοτόπους µε περισσότερα από 1800 ιδρύµατα να το χρησιµοποιούν σε όλο τον κόσµο. 

Τέτοια πανεπιστήµια ήταν το Yale καθώς και το ΜΙΤ. 

(https://docs.moodle.org/36/en/History)  Όσον αφορά την Ελλάδα, η πλατφόρµα MOODLE 

έχει εγκατασταθεί σε παραπάνω από 45 φορείς εκπαίδευσης όπως το Πανελλήνιο Σχολικό 

∆ίκτυο. Η ραγδαία ανάπτυξή της απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα που δείχνει τα 

στοιχεία της MOODLE κατά την πρώτη χρονιά που µπήκε στην αγορά. 

 

 



 

 

 

Πιο συγκεκριµένα ο Moodle Partner 

 

● Εγκατάσταση και παραµετροποίηση

● Σχεδίαση µοναδικών themes

 Moodle Partner της Ελλάδας µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες

παραµετροποίηση µιας πλατφόρµας Moodle 

µοναδικών themes 
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προσφέρει υπηρεσίες όπως: 
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● Σχεδίαση νέων λειτουργιών οι οποίες να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 

µπορεί να έχει κάποιος οργανισµός 

● Συµβουλευτικές υπηρεσίες όπως για παράδειγµα της εκπαίδευσης χρηστών για τη 

σωστή χρήση εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Τέλος, εκτός του MOODLE Partner στην Ελλάδα, υπάρχει και η ελληνική κοινότητα 

υποστήριξης του Moodle η οποία είναι διαθέσιµη για κάθε ενδιαφερόµενο. 

Η φιλοσοφία και ο τρόπος ανάπτυξης της πλατφόρµας, βασίζεται στην αρχή της 

αλληλεπίδρασης, η οποία υποστηρίζει ότι για την απόκτηση γνώσης η αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευόµενου µε το περιβάλλον γύρω του είναι απαραίτητη. Κατά αυτό τον τρόπο όταν ο 

µαθητής/ εκπαιδευόµενος δηµιουργεί κάτι νέο τότε ενισχύεται η εµπλοκή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και µαθαίνει καλύτερα. Το Moodle είναι βασισµένο στη θεωρία του 

κοινωνικού εποικοδοµισµού (social constructivism), η οποία υπογραµµίζει ότι για τη 

συλλογική κατασκευή γνώσης η σηµασία του πολιτισµού και της θεωρίας της µάθησης 

παίζουν καταλυτικό ρόλο. (https://wideservices.gr/el/ypiresies-proionta-gr/lyseis/25-

greek/latest-news-gr/wide-services-news/398-workshop-moodle-31-10)  

 

 

1.4 Ο ΟΡΟΣ “MOODLE” 

 

Το όνοµα moodle ουσιαστικά έχει δύο έννοιες. Πρώτον, αποτελεί ένα αρκτικόλεξο για το  

µορφωµατικό αντικειµενοστραφές µαθησιακό περιβάλλον. ∆εύτερον, είναι ρήµα το οποίο 

σηµαίνει “να αφεθεί το µυαλό και το σώµα να περιπλανηθεί και να πράξει κάτι δηµιουργικό, 

δίχως ιδιαίτερο σκοπό”. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1.2 το όνοµα MOODLE 

προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων : Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment). Στο σηµείο αυτό θα αναλύσουµε ξεχωριστά καθένα από τους όρους που 

συνθέτουν το όνοµα. (Κάργα Σ., Κατσάνα Κ., Τρίµµη Φ.) 

Modular: Το περιβάλλον της πλατφόρµας σχηµατίζεται από αυτόνοµα και αυτοτελή 

τµήµατα κώδικα που είναι υπεύθυνα για συγκεκριµένες λειτουργίες.  Όπως προαναφέρθηκε, 

τέτοια τµήµατα είναι τα αρθρώµατα (modules ). Καινούργια αρθρώµατα δηµιουργούνται 
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συνεχώς και αφού δοκιµαστούν δίνονται σε δηµόσια χρήση από τα µέλη της κοινότητας που 

παράγουν κώδικα για λογαριασµό του MOODLE.  

Object Oriented: Πρόκειται για ένα αντικειµενοστραφές περιβάλλον και πιο συγκεκριµένα 

για λογισµικό το οποίο καθοδηγείται από ενέργειες των χρηστών.  Με αυτό τον τρόπο ο 

χρήστης δε χρειάζεται να διαθέσει χρόνο για µελέτη και έρευνα προκειµένου να κατανοήσει 

τις λειτουργίες της πλατφόρµας και να τη χειριστεί στη συνέχεια. 

Dynamic: Είναι ένα δυναµικό και συνεχώς ανανεωµένο περιβάλλον, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα για είσοδο και αποθήκευση των δεδοµένων των χρηστών. Έτσι οι χρήστες 

µπορούν να ανανεώνουν το προφίλ τους καθώς και άλλα πεδία όπως οι βαθµοί γεγονός 

απαραίτητο για µια εκπαιδευτική πλατφόρµα. Οι ιστοσελίδες δεν είναι στατικές αλλά 

δυναµικές και προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη και µε τη δυνατότητα τροποποίησης µέσα 

από κατάλληλες φόρµες από διαχειριστές και εκπαιδευτικούς.  

Η ανάπτυξη του µεγαλύτερου µέρους του λογισµικού έγινε από προγραµµατιστές χωρίς, 

φυσικά, την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις τέτοια εγχειρήµατα αποτυγχάνουν λόγω του γεγονότος ότι ο βασικός χρήστης 

αδυνατεί να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του λογισµικού, στην περίπτωση του 

MOODLE  ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ο εκπαιδευτικός ουσιαστικά µετά από  την 

παράδοση του κάθε µαθήµατος ανεβάζει στην πλατφόρµα τις πληροφορίες που επιθυµεί 

προκειµένου να µη χρειαστεί να τις ανεβάσει ξανά σε περίπτωση που του ζητηθεί ξανά να 

διδάξει το εν λόγω µάθηµα. Έτσι, µε τη διαδικασία ανάκτησης µαθήµατος από την 

πλατφόρµα, έχει τη δυνατότητα να λάβει όλες αυτές τις πληροφορίες σε κάποιο µέσο και να 

τις εγκαταστήσει όποτε χρειαστεί εκ νέου σε µία άλλη πλατφόρµα MOODLE. Για τους 

εκπαιδευόµενους οι παρεχόµενες υπηρεσίες της πλατφόρµας είναι εξίσου σηµαντικές καθώς 

τους διδάσκεται ένα διαδραστικό µάθηµα το οποίο µπορούν να παρακολουθήσουν 

ευκολότερα. 

 

1.5 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ MOODLE 

 

Οι βασικοί λόγοι επιλογής της πλατφόρµας του MOODLE συνοψίζονται παρακάτω. 

● Έχει τη µεγαλύτερη και καλύτερα οργανωµένη βάση χρηστών, για παροχή 

υποστήριξης σε διαχειριστές και χρήστες. 
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● Έχει το µεγαλύτερο σύνολο χαρακτηριστικών, κι έτσι µπορεί να υποστηρίζει µια 

µεγάλη ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων. 

● Είναι άµεσα παραµετροποιήσιµο, ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθηµάτων και των 

χρηστών. 

● Χρησιµοποιεί γνώριµες, ώριµες και ισχυρές τεχνολογίες. 

● Προσφέρει µια οικονοµική λύση η οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο ευέλικτη 

από ότι τα εµπορικά Σ∆Μ. 

 

1.6  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CMS ΚΑΙ LMS 

 

Τα   Συστήµατα   ∆ιαχείρισης   Μαθηµάτων   (Σ∆Μ)   διακρίνονται   κυρίως   σε   δυο 

κατηγορίες,  τα Συστήµατα  ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου  (Content Management  System -  

CMS)  και τα  Συστήµατα  ∆ιαχείρισης  Μάθησης  (Learning  Management  Systems  -  

LMS). 

Το  Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου  (Content Management  System-CMS)  είναι 

εφαρµογές  µε τις  οποίες  κάποιος έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί συγκεντρωµένες 

πληροφορίες ηλεκτρονικής   µορφής   στο   διαδίκτυο.   Ένα   CMS µπορεί   να   περιέχει   

µορφές µαθησιακού  υλικού  όπως:  Μαθήµατα,  Πολυµέσα,  Ιστοσελίδες,  ∆οκιµασίες  

ελέγχου της  µάθησης κ.λπ.  Όταν  ένα  CMS  χρησιµοποιείται για τις  ανάγκες της  

εκπαίδευσης µπορεί να  χαρακτηριστεί ως Σύστηµα  ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου  Μάθησης  

(Content Course  Management  System).  Τέτοια  συστήµατα  επιτρέπουν  στον  διδάσκοντα  

να δηµιουργήσει  ένα  διαδικτυακό  µάθηµα,  όπου  θα  µπορούν  να  εισαχθεί  εκπαιδευτικό 

υλικό  όπως   κείµενα,   παρουσιάσεις και  βίντεο     χωρίς   να   χρειάζονται   κάποια 

απαραίτητη  µετατροπή  σε  υλικό  κατάλληλο  για  ιστοσελίδες. Παρόµοιο σύστηµα 

περιεχοµένου είναι το Joomla. 

Μια  ευρύτερη  κατηγορία συστηµάτων  διαχείρισης  µάθησης  είναι τα  LMS  (Learning 

Management  Systems-LMS).  Τα  LMS  είναι  συστήµατα  τα  οποία,  διανέµουν  και 

διαχειρίζονται όλες τις µαθησιακές ανάγκες. Μέσω ενός ολοκληρωµένου, 

βασισµένου  στο Web  περιβάλλοντος  διεπαφής,  το  LMS  επιτρέπει στους διαχειριστές να  

εκτελούν  διαχειριστικές  εργασίες,  όπως να εγγράφουν νέους εκπαιδευόµενους, να 

καταγράφουν  την  ολοκλήρωση  των  µαθηµάτων  και  ενοτήτων  και  τις  επιδόσεις  των 

εκπαιδευοµένων,  και να δηµιουργούν  σχετικές αναφορές.  Τυπικά  ένα LMS  είναι ένα 
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λογισµικό  που   βασίζεται  στο   Internet  το  οποίο   διαχειρίζεται,  παρακολουθεί  και 

παρέχει πληροφορίες σχετικά  µε την  αλληλεπίδραση  µεταξύ του  εκπαιδευόµενου  και του 

περιεχοµένου, καθώς και µεταξύ του εκπαιδευόµενου και του  εκπαιδευτή.  Τέτοια 

συστήµατα διαχείρισης µάθησης (LMS)  είναι το Blackboard και το ILIAS. 

(http://users.sch.gr/vorfan/index.php/mnu-cms-lms)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν

οποία καθιστούν αυτή ξεχωριστή

 

2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της

υποστηρίζει τόσο µικρές όσο και

στα σχολεία και στις επιχειρήσεις

διδασκαλίας,δια βίου µάθηση, διανοµή

πόρων συνεργασίας και επικοινωνίας

εργαλεία και εύκολη προσαρµογή

Κατσάνα Κ., Τρίµµη Φ.)  

Επιπροσθέτως, η πλατφόρµα Moodle 

σηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα

επίσηµη ιστοσελίδα του moodle, 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της

ξεχωριστή. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

χαρακτηριστικά της εφαρµογής Moodle είναι ότι έχει τη δυνατότητα

όσο και µεγάλες κοινότητες µάθησης, εκπαίδευση

επιχειρήσεις, διαφορετικά και πιο σύγχρονα στυλ µάθησης

µάθηση, διανοµή δραστηριοτήτων µάθησης, καθώς και

επικοινωνίας, συµβατότητα µε διαφορετικές προδιαγραφές

προσαρµογή για τους χρήστες µε διαφορετικές ανάγκες

πλατφόρµα Moodle διανέµεται σαν λογισµικό ανοιχτού κώδικα

δυνατότητα λήψης του κώδικα από το ∆ιαδίκτυο, µέσα

 moodle, στην οποία είναι εγγεγραµµένοι πάνω από

12 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

δυνατότητες της πλατφόρµας, τα 

 

δυνατότητα να 

εκπαίδευση από απόσταση 

στυλ µάθησης και 

καθώς και δηµοσίευση 

προδιαγραφές και 

ανάγκες. (Κάργα Σ., 

ανοιχτού κώδικα. Αυτό 

∆ιαδίκτυο, µέσα από την 

πάνω από 150.000 χρήστες, 
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ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς αναφορικά µε τη χρήση του, καθώς και επεµβάσεις, 

διορθώσεις και προσθέσεις στον κώδικα. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα κόστος αγοράς για 

όποιον ενδιαφέρεται καθώς επίσης ούτε περιορισµοί λόγω αδειών χρήσης. Επιπλέον, είναι 

διαθέσιµο σε αρκετούς φορείς της εκπαίδευσης καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα. Χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, έχει εγκατασταθεί στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήµια Μακεδονίας και Θεσσαλίας και σε άλλα ΑΕΙ. Σε αντίθεση 

µε άλλα, εµπορικά πακέτα, τα οποία είναι επικεντρωµένα στα εργαλεία που διαθέτουν, η 

πλατφόρµα moodle είναι επικεντρωµένη στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης και 

βασίζεται σε ορισµένες παιδαγωγικές αρχές. Κάθε εκπαιδευόµενος διαθέτει εξωτερική 

διεύθυνση email και λόγω αυτού είναι σε θέση να ελέγξει ποιος άλλος εκπαιδευόµενος είναι 

on line και να συνοµιλήσει µαζί του. Επίσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε 

κάθε περίπτωση οργανώνεται το εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή ανά εβδοµάδα ή ανά θεµατική 

ενότητα. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να εγγραφούν 

αυτόµατα µέσα από το διαδίκτυο και στη συνέχεια δηµιουργούν το προσωπικό τους προφίλ 

και κάνουν την εγγραφή τους στα µαθήµατα που τους ενδιαφέρουν. Τέλος υπάρχει η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών των φοιτητών στο σύστηµα, γεγονός το 

οποίο είναι απαραίτητο ειδικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

2.2 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ MOODLE 

 

Το moodle παρέχει µια σειρά από δυνατότητες στου χρήστες 

του(http://edu.anthropomania.gr). Αρχικά παρέχει αναζήτηση και θεµατική ταξινόµηση των 

περιεχοµένων µαθηµάτων καθώς και ασφάλεια στη µεταφορά της πληροφορίας.  Μία ακόµη 

δυνατότητα είναι ότι προσφέρει προηγµένη διαχείριση των εκπαιδευόµενων καθώς και 

εύκολο στη χρήση τρόπο εγγραφής και διαγραφής των εκπαιδευόµενων στα µαθήµατά τους. 

Επίσης, η υλοποίησή του σε ακροατήρια πολυπολιτισµικά είναι εφικτή καθώς η γλώσσα στο 

περιβάλλον του συστήµατος ποικίλλει, και ο κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να επιλέξει όποια 

θέλει.  

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους εκπαιδευόµενους, 

δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν µέσα από χώρους συζητήσεων για θέµατα που 

απασχολούν περισσότερους από ένα εκπαιδευόµενους. Η ύπαρξη χώρου δηµοσκοπήσεων 
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είναι επίσης µια σηµαντική δυνατότητα, καθώς οι εκπαιδευόµενοι µπορούν µέσω αυτού του 

χώρου να διατυπώσουν την άποψή τους αναφορικά τόσο µε τον εκπαιδευτή όσο και µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της.  

Τέλος, παρέχει συνδέσµους σε αρχεία κειµένου, παρουσιάσεων (πχ µε το εργαλείο 

powerpoint), pdf, καθώς και βίντεο. Έτσι, µέσα στο µενού του κάθε µαθήµατος µπορούν να 

υπάρχουν και βιντεοσκοπηµένες διαλέξεις. 

 

 

2.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ MOODLE 

 

Η διαχείριση ενός ιστότοπου που έχει υλοποιηθεί µε moodle πραγµατοποιείται από τον 

διαχειριστή, ο οποίος είναι ένας συγκεκριµένος χρήστης που έχει χαρακτηριστεί στην 

πλατφόρµα ως διαχειριστής και διαθέτει επιπλέον δικαιώµατα σε σχέση µε ένα κοινό χρήστη.  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων διαχειριστής της πλατφόρµας είναι ο εκπαιδευτής, 

καθώς εκείνος είναι ο υπεύθυνος για το µάθηµα. Τι θα εξυπηρετεί η πλατφόρµα ορίζεται 

κατά την εγκατάσταση και οι διάφορες µονάδες "Θέµατα" επιτρέπουν στο διαχειριστή να 

προσαρµόσει το γραφικό περιβάλλον της πλατφόρµας , όπως να αλλάξει γραµµατοσειρές , 

χρώµατα, και γενικότερα να µορφοποιήσει την σελίδα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

που επιθυµούν οι χρήστες. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα πακέτα γλωσσών τα οποία 

επιτρέπουν την πλήρη προσαρµογή σε οποιαδήποτε γλώσσα. Άλλο στοιχείο είναι ότι ο 

κώδικας που έχει αναπτυχθεί είναι PHP υπό GPL άδεια χρήσης και τροποποιείται εύκολα 

ώστε να ταιριάζει στις επιµέρους ανάγκες της συγκεκριµένης πλατφόρµας Moodle. (Κάργα 

Σ., Κατσάνα Κ., Τρίµµη Φ.)  

 

2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις κατηγορίες χρηστών στο 

MOODLE.(https://docs.moodle.org/36/en/Browse_list_of_users) 

1. Είσοδος ως διαχειριστής.  
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Ο διαχειριστής έχει τη συνολική εποπτεία του MOODLE και έχει την αποκλειστική 

δυνατότητα να ρυθµίζει όλες τις παραµέτρους αναφορικά µε την πλατφόρµα και τα 

µαθήµατα που περιέχονται σε αυτή.  

Επιπλέον, ο εξυπηρετητής και η βάση δεδοµένων της πλατφόρµας παρακολουθούνται και 

διαχειρίζονται από το διαχειριστή . 

 

 

2. Είσοδος ως εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτές είναι οι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων καθώς και την 

προσθήκη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων που περιέχονται σε αυτά. 

Έτσι µε το MOODLE ο εκπαιδευτής µπορεί να υλοποιεί όλα τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά όπως  : 

 

➢ Να παρουσιάζει το µάθηµα µε πιο ελκυστικό τρόπο ώστε να διεγείρεται το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων. 

➢ Να αναπτύσσει ένα πιο οµαδοσυνεργατικό µάθηµα καθώς ο εκπαιδευτής και ο 

εκπαιδευόµενος αναπτύσσουν συγχρονισµένη συζήτηση. 

➢ Να σχηµατίζει οµάδες συζητήσεων για επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

εκπαιδευόµενοι. 

➢ Να αναθέτει εργασίες στους εκπαιδευόµενους. 

➢ Να αξιολογεί τις παραπάνω εργασίες άµεσα µετά την παράδοσή τους από τους 

εκπαιδευόµενους. 

➢ Να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλύπτεται στο µάθηµα. 

 

3. Είσοδος ως εκπαιδευόµενος 

Πρόκειται για χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσπέλαση στο εκπαιδευτικό 

υλικό του µαθήµατος που έχουν γραφτεί προκειµένου να συµµετάσχουν στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν στο µάθηµα. 

 

4. Είσοδος ως επισκέπτης 

Καθένας από τους χρήστες της πλατφόρµας µπορεί να χαρακτηριστεί ως “Επισκέπτης” 

καθώς ως επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί µέσα στο σύστηµα και να 



 

αξιοποιήσει τις δυνατότητές του

η δυνατότητα όµως ένας απλός

πλήρη πρόσβαση στο υλικό κάποιου

δικαιώµατα του επισκέπτη, του

δυνατότητα πρόσβασης σε επισκέπτες

δραστηριότητες, παρά µόνο να

Τέλος, πιθανοί χρήστες της πλατφόρµας

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας

ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί καθώς

 

  Οι προγραµµατιστές στο

 

 

 

 

 

2.5ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

δυνατότητές του, όπως για παράδειγµα να γραφτεί σε µαθήµατα

απλός επισκέπτης να έχει κανονική συµµετοχή καθώς

υλικό κάποιου µαθήµατος χωρίς να έχει σύνδεση σε αυτό

επισκέπτη, του επιτρέπεται να δει µόνο τα µαθήµατα που δίνουν

σε επισκέπτες, χωρίς βέβαια να µπορεί να συµµετέχει

µόνο να περιηγηθεί στο εκπαιδευτικό υλικό του εκάστοτε

της πλατφόρµας µπορεί να είναι Πανεπιστήµια, σχολεία

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά και

εκπαιδευτικοί καθώς και κρατικές υπηρεσίες. 

προγραµµατιστές στο moodle. 

16 

µαθήµατα. ∆εν υπάρχει 

συµµετοχή καθώς και να έχει 

σύνδεση σε αυτό. Με τα 

που δίνουν τη 

συµµετέχει σε διάφορες 

του εκάστοτε µαθήµατος.  

Πανεπιστήµια σχολεία 

ιδιωτικά και δηµόσια), 
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Η πλατφόρµα moodle προσφέρει ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών για τους χρήστες της είτε 

είναι εκπαιδευτές είτε εκπαιδευόµενοι. (https://docs.moodle.org/36/en/Features)  

➢ Απορίες  

Κάθε εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάποια απορία δίνοντας τίτλο, 

περιγραφή, λέξεις-κλειδιά και να λάβει απάντηση είτε από αυτές που ήδη υπάρχουν, είτε αν 

δεν καλυφθεί από τις ήδη υπάρχουσες απαντήσεις, να λάβει µια νέα απάντηση από τον 

εκπαιδευτή. 

 

 

➢ Ασκήσεις 

Αφορά την υποβολή από τον εκπαιδευόµενο της αξιολόγησης της εργασίας που έκανε και 

του ανέθεσε ο εκπαιδευτής και υποβολή της ίδιας της εργασίας. Ο εκπαιδευτής µπορεί να 

αναθέσει άσκηση (έκθεση, αναφορά, παρουσίαση) στον εκπαιδευόµενο. Μπορούν λοιπόν οι 

εκπαιδευόµενοι να αξιολογήσουν µόνοι τους την άσκηση πριν την υποβάλλουν στο 

εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής µπορεί να δώσει ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόµενο και να 

του ζητήσει να βελτιώσει την άσκηση του και να την υποβάλλει εκ νέου. Ο βαθµός που θα 

πάρει ο εκπαιδευόµενος για την άσκηση, είναι ένας συνδυασµός του πόσο καλή ήταν η 

άσκηση (ποιοτικά χαρακτηριστικά) και πόσο σωστή ήταν η αυτοαξιολόγηση του 

εκπαιδευόµενου για  την άσκηση αυτή. 

➢ Απουσιολόγιο 

Ο µαθητής µπορεί να παρακολουθήσει τις παρουσίες του που έχουν καταγραφεί µε βάση τη 

συµµετοχή του σε ένα διαδικτυακό µάθηµα ή την δραστηριότητα του στο µάθηµα. 

Καταχώρηση παρουσιών των µαθητών πραγµατοποιείται σε κάποια συνεδρία ή κατά την 

επίσκεψη της ιστοσελίδας. Η καταχώρηση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους είτε µηχανικά από 

τον καθηγητή είτε αυτόµατα µε βάση τη συµµετοχή του µαθητή σε κάποια δραστηριότητα σε 

διάστηµα 24 ωρών µέσα σε ένα 24ωρο µέσω των αρχείων καταγραφής. Υπάρχει η 

δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών απουσιολογίων για ένα µάθηµα. 

➢ ∆ιάλογοι 

Παρέχει µια απλή µέθοδο επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων (εκπαιδευόµενων και 

εκπαιδευτών). Ένας εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα  να ανοίξει διάλογο µε έναν 

εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής µε την σειρά του µπορεί να ανοίξει διάλογο µε κάποιον 
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εκπαιδευόµενο και επίσης µπορεί να αναπτυχθεί συνοµιλία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους 

εκπαιδευόµενους µεταξύ τους. 

➢ Επιλογές 

∆ίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εκφράσουν την άποψη τους για κάποιο θέµα που θα 

ορίσει ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής µπορεί να κάνει µια ερώτηση στους µαθητές και να 

καθορίσει µια επιλογή πολλαπλών απαντήσεων για να δει την άποψη τους πάνω σε ένα θέµα. 

Οι επιλογές ορίζονται ως ψηφοφορία και έτσι οι µαθητές µπορούν να αποφασίσουν για 

κάποιο θέµα που τους αφορά. Η επιλογή µπορεί να φανεί χρήσιµη σαν µια γρήγορη 

ψηφοφορία για να υποκινήσει τη σκέψη για ένα θέµα, για να επιτρέψει στην τάξη να ψηφίσει 

µια κατεύθυνση για το µάθηµα ή για να συγκεντρώσει τη συγκατάθεση για την έρευνα. 

➢ Εργαστήρια  

∆ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν τις µεταξύ τους εργασίες ή να 

αξιολογήσουν δείγµατα εργασιών που τους έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτή, προκειµένου να 

µπορέσουν να καταλάβουν τι αναµένει ο εκπαιδευτής από τις δικές τους εργασίες. Το 

Εργαστήριο είναι ουσιαστικά ένα είδος αξιολόγησης µε µια ευρεία γκάµα επιλογών. 

Επιτρέπει στους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν τις µεταξύ τους εργασίες, καθώς και τα 

υποδείγµατα των εργασιών µε πολλούς τρόπους. Επίσης, συντονίζει τη συλλογή και 

ταξινόµηση αυτών των εκτιµήσεων µε διάφορους τρόπους. 

➢ Κουιζ 

Πρόκειται για µια µορφή τεστ στο οποίο ο µαθητής υποβάλλεται και πρέπει να απαντήσει. 

Το κουίζ µπορεί να έχει διάφορες µορφές ερωτήσεων όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό-

λάθος και ερωτήσεις σύντοµης ανάπτυξης. Ο εκπαιδευτής, λοιπόν, µπορεί να σχεδιάσει και 

να δηµιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και 

ερωτήσεις µε σύντοµες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε µια 

κατηγοριοποιηµένη βάση δεδοµένων και µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν στο µάθηµα 

ακόµα κι ανάµεσα σε δύο µαθήµατα. Τα κουίζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε 

προσπάθεια επιλέγεται αυτόµατα και ο µαθητής µπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή αν 

θα δείξει τη σωστή απάντηση. Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει ευκολίες βαθµολόγησης. 

➢ Μαθήµατα 

Ο µαθητής µπορεί να δει την παρουσίαση του µαθήµατος τµηµατικά. Κάθε τµήµα µπορεί να 

έχει µια ερώτηση που ανάλογα µε την απάντηση που θα επιλέξει να τον οδηγεί σε 

διαφορετικό τµήµα του µαθήµατος. Με αυτό τον τρόπο η παρουσίαση του µαθήµατος 
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πραγµατοποιείται µε ευέλικτο τρόπο που να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών. Το κάθε 

Μάθηµα αποτελείται από αρκετές σελίδες. Στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει µια ερώτηση και 

διάφορες πιθανές απαντήσεις. Ανάλογα µε την επιλογή της απάντησης του µαθητή είτε 

συνεχίζει στην επόµενη σελίδα είτε επιστρέφει πίσω σε µια προηγούµενη σελίδα. 

➢ Οµάδες συζητήσεων 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τις συζητήσεις µεταξύ των συµµετεχόντων σε ένα µάθηµα. Ο 

κάθε µαθητής µπορεί να ξεκινήσει µια νέα συζήτηση και µπορεί να στείλει µηνύµατα σε 

οποιαδήποτε συζήτηση, εφόσον αυτή είναι ανοικτή σε µαθητές. Οι οµάδες συζητήσεων 

µπορούν να δοµηθούν µε διάφορους τρόπους και να συµπεριλάβουν εκτιµήσεις των 

συµµετεχόντων για κάθε µήνυµα. Τα µηνύµατα µπορούν να εµφανιστούν µε ποικιλία 

µορφών και µπορούν να περιέχουν συνηµµένα αρχεία. Με τη συνδροµή σε µια οµάδα 

συζητήσεων, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν αντίγραφα κάθε νέου µηνύµατος στο ηλεκτρονικό 

τους ταχυδροµείο το οποίο έχουν δώσει. Ο εκπαιδευτής µπορεί να επιβάλει τη συνδροµή σε 

όλους αν το επιθυµεί. 

➢ Συνοµιλίες πραγµατικού χρόνου 

Ο µαθητής µπορεί να επικοινωνήσει απευθείας σε πραγµατικό χρόνο µε χρήστες που 

συµµετέχουν σε ένα κοινό µάθηµα. Είναι δυνατή η ύπαρξη πολλαπλών chats µε διαφορετικό 

θέµα σε κάθε µάθηµα. Το chat επιτρέπει στους συµµετέχοντες σε πραγµατικό χρόνο να έχουν 

µια συγχρονισµένη συζήτηση στο ∆ιαδίκτυο. Ο εκπαιδευτής µπορεί να συνοµιλήσει µε τους 

µαθητές του και οι µαθητές µεταξύ τους µε την προϋπόθεση να βρίσκονται και αυτοί στο 

διαδίκτυο και να έχουν ανοικτό το ίδιο chat. 

➢ Wikis 

Αφορά τη συλλογική συγγραφή αρχείων σε µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού 

χρησιµοποιώντας web browser. 

➢ Αναζήτηση 

Στο πεδίο “Αναζήτηση” µε την χρήση λέξεων-κλειδιών δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης 

στις οµάδες συζητήσεων. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί αναζήτηση για το θέµα που επιθυµεί ο 

χρήστης µε την χρήση πολλών λέξεων κάθε φορά. 

➢ Άτοµα 

Στο πεδίο “Άτοµα” υπάρχει η λίστα µε τους συµµετέχοντες σε αυτό το µάθηµα, τις διάφορες 

οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί και δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας του προφίλ του κάθε 
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χρήστη. Γίνεται επίσης να σταλεί ένα µήνυµα ή e-mail από το χρήστη ώστε να δει την 

δραστηριότητα άλλων χρηστών σε αυτό το µάθηµα. 

➢ ∆ιαχείριση 

Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο για τον µαθητή/ χρήστη , καθώς του επιτρέπει 

να εκτελέσει κάποιες ιδιαίτερα χρήσιµες ενέργειες. Αυτές είναι η προβολή µιας λίστας 

βαθµών που έχει πάρει ο µαθητής για το συγκεκριµένο µάθηµα, η αλλαγή του κωδικού 

πρόσβασης του µαθητή στο Moodle και η ακύρωση της εγγραφής του στο µάθηµα. Στον 

εκπαιδευτή προσφέρονται διάφορες επιλογές για την γενική διαχείριση του µαθήµατος, όπως 

επεξεργασία, ρυθµίσεις, administrators, users, αντίγραφο ασφαλείας, επαναφορά, κλίµακες, 

βαθµοί, αρχεία καταγραφής, αρχεία, βοήθεια και οµάδα συζητήσεων εκπαιδευτών. 

➢ Επικείµενα Γεγονότα 

Στο πεδίο “Επικείµενα γεγονότα” εµφανίζονται τα πιο πρόσφατα γεγονότα µετά από την 

τελευταία πρόσβαση του χρήστη στο δικτυακό τόπο. Αφορά ουσιαστικά µια λίστα µε τα 

γεγονότα που πρόκειται να συµβούν στο προσεχές µέλλον βοηθώντας έτσι τους µαθητές να 

προγραµµατίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους. 

➢ ∆ραστηριότητες 

Με τη βοήθεια του µπλοκ αυτού µπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τις διάφορες 

δραστηριότητες που αφορούν το µάθηµα το οποίο παρακολουθεί. Κάθε νέα δραστηριότητα 

που δηµιουργεί, καταγράφεται αυτόµατα στο µενού των δραστηριοτήτων. 

➢ Ηµερολόγιο 

Αποτελεί ένα σχετικά απλό και συµπαγές µέσο παρακολούθησης του προγράµµατος 

δραστηριοτήτων των µαθηµάτων, του συστήµατος του Moodle και των χρηστών. Όταν ο 

χρήστης είναι συνδεδεµένος στον δικτυακό τόπο τότε έχει την δυνατότητα να προσθέσει ένα 

νέο γεγονός. 

➢ Προσωπικά µηνύµατα 

Το πεδίο αυτό αφορά την αποστολή και λήψη προσωπικών µηνυµάτων, όπως ακριβώς ισχύει 

και σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αλλά η µεταφορά µηνυµάτων ανάµεσα στον 

αποστολέα και τον παραλήπτη γίνεται µέσα από το Moodle. Οι εκπαιδευτές µπορούν να 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους ή µε κάποιον µαθητή αποστέλλοντας µηνύµατα στο άτοµο που 

τους ενδιαφέρει. 

➢ Τα µαθήµατα µου 
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Το πεδίο αυτό περιέχει συνδέσµους για όλα τα άλλα µαθήµατα, στα οποία είναι γραµµένος 

και παρακολουθεί ο µαθητής. 

➢ Τελευταία νέα 

Το πεδίο αυτό περιέχει ανακοινώσεις για τα πιο πρόσφατα µηνύµατα που έχουν καταχωρηθεί 

στην οµάδα συζητήσεων ειδήσεων. Μέσω αυτού του πεδίου οι µαθητές µπορούν να 

ενηµερώνονται για τα πρόσφατα µηνύµατα. Μπορούν ακόµα να κάνουν “προσθήκη νέου 

θέµατος”. 

➢ Scorm (Shareable Content Object Reference Model). 

Το SCORM αποτελεί σύστηµα χρήσης µαθησιακού περιεχοµένου, το οποίο βρίσκεται στο 

διαδίκτυο ως αντικείµενο εκµάθησης στη βάση ενός κοινού τεχνικού πλαισίου για e-learning. 

Το πακέτο SCORM αποτελεί ένα σύνολο περιεχοµένων στο δίκτυο που ακολουθεί το 

σύστηµα αυτό. Τα πακέτα αυτά περιλαµβάνουν συνήθως ιστοσελίδες, γραφικά, 

προγράµµατα Javascript, παρουσιάσεις και οτιδήποτε λειτουργεί σε έναν web browser. Η 

δραστηριότητα SCORM επιτρέπει την εύκολη “φόρτωση” ενός πακέτου SCORM ώστε να 

καταστεί τµήµα των µαθηµάτων. 

➢ Συνδεδεµένοι χρήστες 

Ο εκπαιδευτής µέσω του πεδίου αυτού µπορεί να δει ποιοι συµµετέχοντες βρίσκονταν τα 

τελευταία 15 λεπτά µέσα στο µάθηµα. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ 

MOODLE 

 

3.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

3.1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗXAMPP 



 

Αρχικά κατεβάζουµε στον τοπικό

χρήσιµα για να µπορέσουµε να

το οποίο µας παρέχει κατά βάση

δεδοµένων, τα οποία χρειαζόµαστε

 

Εδώ µας ανοίγει για πρώτη φορά

ποια από τα «Services», λειτουργούν

σταµατήσουµε/ξεκινήσουµε την

βοήθειας.  

 

➢  Τώρα µπορούµε να πάµε

διεύθυνση (http://localhost/Xampp) 

 

3.1.2ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ M

 

Για την συγκεκριµένη εγκατάσταση

όνοµα του moodle στην phpmyadmin.

στον τοπικό υπολογιστή τα δύο προγράµµατα που θα µας

µπορέσουµε να έχουµε το Moodle.Το πρώτο πρόγραµµα είναι

κατά βάση τον «Apache Web Server» και την «MySQL» 

χρειαζόµαστε .  

πρώτη φορά το παράθυρο διαχειριστής του «Xampp»,εδώ

λειτουργούν και ποια όχι. Μπορούµε από τις επιλογές

ξεκινήσουµε την εφαρµογή και να δούµε το «Status». Υπάρχει

 

να πάµε σε έναν «Browser» της επιλογής µας και να

 (http://localhost/Xampp) όπου εδώ απαντάει ο «Apache Web Server».

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOODLE 

εγκατάσταση στην αρχή δηµιουργήσαµε µια βάση δεδο

 phpmyadmin. 
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που θα µας φανούν 

πρόγραµµα είναι το «Xampp» 

 «MySQL» βάση 

 «Xampp»,εδώ µας δείχνει 

επιλογές να 

Υπάρχει και η επιλογή 

 

και να εισάγουµε την 

 «Apache Web Server». 

βάση δεδοµένων µε το 
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Για να γίνει η εγκατάσταση του Moodle κατεβάσαµε το zip αρχείο της τελευταίας έκδοσης 

από την σελίδα του Moodle (https://moodle.org/). Αποσυµπιέσαµε το αρχείο αυτό µέσα στον 

φάκελο του xampp htdocs. Στη συνέχεια από το xampp control κάνουµε start τις επιλογές 

apache και mysql. Ανοίξαµε το google chrome και πληκτρολογήσαµε localhost/moodle και 

ξεκινάει η εγκατάσταση. Επιλέγουµε Γλώσσα «Ελληνικά», στην συνέχεια «Επόµενο» και 

ακολουθούµε τα βήµατα στον οδηγό για να γίνει η παραµετροποίηση και η εγκατάσταση του 

Moodle.  
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Κατόπιν επιλέγουµε το path για την εγκατάσταση του moodle στον υπολογιστή µας καθώς 

και το local url που θα φιλοξενήσει την εφαρµογή µας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το 

localhost/moodle. 
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Αφού εισάγουµε τα στοιχεία της Βάσης που δηµιουργήσαµε στην phpmyadmin, γίνει ο 

έλεγχος διακοµιστή και ο έλεγχος υποδοµών λογισµικού, τελειώνει η εγκατάσταση. 

Για την εισαγωγή µας στο σύστηµα του moodle, απαιτείται η εισαγωγή του ονόµατος χρήστη 

και του κωδικού που εισάγαµε κατά την εγκατάσταση. Αυτός ο λογαριασµός είναι ο αρχικός 

admin του συστήµατος και έχει πλήρη δικαιώµατα. 
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➢ Ο διαχειριστής της πλατφόρµας (administrator) έχει πλήρη δικαιώµατα. Κατά την 

εγκατάσταση της εφαρµογής moodle δηµιουργείται ο λογαριασµός του διαχειριστή. 

Έτσι, ο διαχειριστής είναι αυτός που θα δηµιουργήσει τους λογαριασµούς των 

χρηστών ή θα ρυθµίσει την πλατφόρµα να δέχεται πιστοποιηµένους χρήστες από 

κάποιον άλλο διακοµιστή πιστοποίησης χρηστών. Επίσης έχει τη δυνατότητα να 

δηµιουργεί κατηγορίες µαθηµάτων, να επεξεργάζεται τα µαθήµατα και να αναθέτει 

ρολους σε αυτά. Μπορεί να επεµβαίνει στην εµφάνιση της πλατφόρµας. Επίσης έχει 

στη διάθεσή του µια σειρά εργαλείων αποσφαλµάτωσης όπως «αναφορές» και 

«debugging» 

 



 

 

3.2 3.2 3.2 3.2 ∆∆∆∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE

 

➢ Η δηµιουργία ενός µαθήµατος

συστήµατος. Ένα µάθηµα

πλατφόρµας είτε από τους

αποδώσει σε αυτούς τα

 

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE

µαθήµατος είναι µια απο τις πιο βασικές λειτουργίες

µάθηµα µπορεί να δηµιουργηθεί είτε από το διαχειριστή

από τους διδάσκοντες του τµήµατος εφόσον ο διαχειριστής

αυτούς τα κατάλληλα δικαιώµατα. 
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ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLEΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE 

λειτουργίες του 

διαχειριστή της 

ο διαχειριστής έχει 
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Ακολουθούν screenshots που σχετίζονται µε την επεξεργασία ενός µαθήµατος, τη δηµιουργία 

κατηγορίας καθώς και τη δηµιουργία εργασίας για ένα µάθηµα. 
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Τα παραπάνω αποτελούν από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες για την πλατφόρµα moodle, 

καθώς περιλαµβάνουν βήµατα σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διαχείριση µαθηµάτων. 

 



 

 

3.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

➢ Οι κατηγορίες χρηστών

µην έχουν καµία σχέση

εκπαιδευτικοί ορίζονται

διαχειριστή του συστήµατος

επεξεργασίας των µαθηµάτων

είναι χρήστες οι οποίοι έχουν

µαθήµατος που τους έχει

θέλουν αν παρακολουθήσουν

να δίνει τη δυνατότητα σε

κατηγορία ή µάθηµα. 

 

 

➢ Σε κάθε σύστηµα, για λόγους

υπάρχουν διακριτοί ρόλοι

ως σκοπό τη επίτευξη της

και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή

ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE 

χρηστών σε αυτό το σύστηµα είναι τρεις:  Οι διαχειριστές

σχέση µε την πραγµατική εκπαίδευση των µαθηµάτων

ορίζονται ως καθηγητές σε συγκεκριµένα µαθήµατα από

συστήµατος. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πλήρεις δυνατότητες

µαθηµάτων που είναι ορισµένοι ως καθηγητές.  Οι

ίοι έχουν εγγραφεί σε µαθήµατα είτε µε λέξεις κλειδιά

τους έχει δοθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή του µαθήµατος

παρακολουθήσουν. Οι χρήστες είναι µια ευέλικτη έννοια

δυνατότητα σε κάθε χρήστη να παίζει διαφορετικό ρόλο σε

 

για λόγους ασφαλείας πρέπει να υπάρχει ειδική µέριµνα

διακριτοί ρόλοι ανάµεσα στους χρήστες και διαχείριση αυτών

επίτευξη της  διαφάνειας των ενεργειών των χρηστών στο

εξυπηρέτησή τους.  
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διαχειριστές µπορεί να 

µαθηµάτων.  Οι 

µαθήµατα από τον 

δυνατότητες 

καθηγητές.  Οι σπουδαστές 

λέξεις κλειδιά του 

του µαθήµατος που 

έννοια η οποία µπορεί 

ρόλο σε κάθε 

 

ειδική µέριµνα ώστε να 

διαχείριση αυτών. Αυτό έχει 

χρηστών στο σύστηµα αλλά 



 

 

Ακολουθούν screenshots, από το

και τη διαχείριση ρόλων. 

 

 

 

3.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ

Στο Admin Panel της πλατφόρµας

κάποιες παραµέτρους που αφορούν

εφαρµογής µας. 

από το µενού Χρήστες και πιο συγκεκριµένα τις πολιτικές

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ  

πλατφόρµας Moodle, ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει

αφορούν τον εξυπηρετητή server που φιλοξενεί τα
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συγκεκριµένα τις πολιτικές χρηστών 

 

 

αλλάξει αν το επιλέξει 

φιλοξενεί τα αρχεία της 



 

Χειρισµός Συνόδου (Session Management)

➢ Μπορούµε να θέσουµε το

ανενεργός στο σύστηµα

➢ Αν επιλέξουµε την αλλαγή

αποθηκευτεί στον υπολογιστή

του cookie, µπορούµε να

αλλαγές. 

 

 

 

 

Επιλογή Χρήσης Proxy 

➢ Αν ο server της εφαρµογής

έχουµε παρά να επιλέξουµε

παραµέτρους. 

 

 (Session Management) 

θέσουµε το ελάχιστο όριο που µπορεί ένας χρήστης να

σύστηµα. 

την αλλαγή του ονόµατος του cookie, τότε το text file 

υπολογιστή µας θα έχει το νέο όνοµα. Επίσης εκτός

µπορούµε να αλλάξουµε και το path που θα αποθηκευτούν

εφαρµογής µας χρειάζεται και έναν διαµεσολαβητή

επιλέξουµε την επιλογή χρήσης proxy server, µε τι αντίστοιχες
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χρήστης να µείνει 

 text file που θα 

Επίσης εκτός από το όνοµα 

αποθηκευτούν οι νέες 

 

διαµεσολαβητή(proxy) τότε δεν 

µε τι αντίστοιχες 



 

 

Εκκαθάριση server 

➢ Έπειτα από ένα καθορισµένο

µπορεί να επιλέξει την εκκαθάριση

βαθµολογίας, αρχείων.

 

 

καθορισµένο χρονικό διάστηµα, ο διαχειριστής του συστήµατος

επιλέξει την εκκαθάριση στοιχείων που αφορά λογαριασµούς

αρχείων. 
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διαχειριστής του συστήµατος 

λογαριασµούς χρηστών, 

 



 

Παρακάτω βλέπουµε τις διαδικασίες

την εκάστοτε διαδικασία όπως

χρονική της διάρκεια. Οι πληροφορίες

τι εργασίες επιτελεί το σύστηµά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διαδικασίες που επιχειρεί ο server µε αναλυτικές πληροφορίες

όπως το όνοµά της, την τελευταία της εκτέλεση, την

πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες ώστε να

σύστηµά µας παρασκηνιακά. 
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αναλυτικές πληροφορίες για 

εκτέλεση, την επόµενη και τη 

ώστε να καταλάβουµε 
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Συµπεράσµατα 

 

Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας µελετήσαµε σε βάθος την πλατφόρµα 

συνεργατικής µάθησης «Moodle. Παρουσιάσαµε τα χαρακτηριστικά τους, τις βασικές 

λειτουργίες, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Το βασικό τους πλεονέκτηµα 

είναι η ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου των χρηστών και την εκµετάλλευση των ψηφιακών 

επιτευγµάτων για την οργάνωση του υλικού του χρήστη. Στα τελευταία κεφάλαια της 

παρούσας εργασίας ασχοληθήκαµε µε το εργαλείο «Moodle» αναλυτικά, δείχνοντας σε 

screenshots όλες τις λειτουργίες και όλες τις ρυθµίσεις που κάναµε. Το συµπέρασµα στο 

οποίο καταλήγουµε µετά το πέρας της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι πως µέσα 

από το σύστηµα Moodle είναι δυνατόν να βρούµε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουµε όσον 

αφορά το προφίλ και τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιµο σε 

µια µεγάλη επιχείρηση ,σε ένα νοσοκοµείο ή µια εταιρεία που αποτελείται από πολλούς 

εργαζόµενους όπου οποιαδήποτε στιγµή θέλαµε θα µπορούσαµε να βρούµε προσωπικές 

πληροφορίες . 
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