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Ειςαγωγι
Σο εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια ςυνοπτικι βοικεια χριςθσ του ςυςτιματοσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ
Moodle του ΔΕΣ για κακθγθτζσ. To ςφςτθμα αυτό ςταδιακά αντικατζςτθςε τθν παλιά πλατφόρμα Eduportal, αλλά
διατθρικθκε ο διακριτικόσ του τίτλοσ (Eduportal + Reloaded).
Οι φοιτθτζσ ζχουν απευκείασ πρόςβαςθ με τουσ υπάρχοντεσ λογαριαςμοφσ aueb (ldap authentication).
Αντίςτοιχα οι κακθγθτζσ κα πρζπει να κάνουν login με τουσ λογαριαςμοφσ aueb (δθλ. τουσ email λογαριαςμοφσ
τουσ) και εν ςυνεχεία να ςτείλουν ενθμερωτικό email για τθν είςοδό τουσ ςτο dmst-elab@aueb.gr. Ο
διαχειριςτισ του Moodle κα μετατρζψει τον χριςτθ ςε διδάςκοντα και ζτςι ο κακθγθτισ κα μπορεί να
επεξεργαςτεί τα μακιματά του προςκζτοντασ περιεχόμενο.

Πρόςβαςθ ςτο Eduportal Reloaded
Η πρόςβαςθ πραγματοποιείται από τθν διεφκυνςθ: http://edu.dmst.aueb.gr. Ο χριςτθσ κα πρζπει πρϊτα να
ςυνδεκεί με τον λογαριαςμό του πατϊντασ τθν ζνδειξθ login (βλ. Εικόνα 1). Τπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ
γλϊςςασ διεπαφισ (Ελλθνικά ι Αγγλικά).
Είζοδος τρήζηη

Εικόνα 1: Αρχικι ελίδα Moodle του ΔΕΣ

τθ ςυνζχεια κα πρζπει να πραγματοποιιςει τθν είςοδό του, ειςάγοντασ username & password και πατϊντασ το
κουμπί “Login” (βλ. Εικόνα 2). Σα ςτοιχεία αυτά είναι τα ίδια που χρθςιμοποιεί για τθν πρόςβαςθ ςτο aueb mail
του. τθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα μπορεί να επιλζξει αν κα κυμάται ο φυλλομετρθτισ ιςτοφ αυτά τα ςτοιχεία
(Remember username), αλλά δεν μπορεί να πατιςει τθν υπενκφμιςθ αυτϊν, κακϊσ προζρχονται απευκείασ από
τουσ εξυπθρετθτζσ του Aueb.
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Ειζαγωγή λογαριαζμού
(aueb credentials)

Εικόνα 2: Ειςαγωγι Λογαριαςμοφ Χριςτθ
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Παρουςίαςθ Διεπαφισ Χριςτθ
Η διεπαφι χριςτθ τθσ πλατφόρμασ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 3. Ζχει καταβλθκεί προςπάκεια να υπάρχει
ςυνζχεια με το παλιό Eduportal, πράγμα που φαίνεται από τον κατάλογο των μακθμάτων ανά εξάμθνο (Πεδίο 4).

1

2

3

4
Εικόνα 3: Περιβάλλον Διεπαφισ υνδεδεμζνου Χριςτθ

το Πεδίο 1 αναγράφεται ο χριςτθσ που ζχει ςυνδεκεί κακϊσ και θ εικόνα που ζχει ανεβάςει, ενϊ πατϊντασ ςτο
όνομά του παρουςιάηονται επιλογζσ, όπωσ το προφίλ του τα μθνφματά του κα.
Επιλζγοντασ το «Προφίλ» (Εικόνα 4) παρουςιάηονται λεπτομζρειεσ που αφοροφν τον χριςτθ, κακϊσ και τα
μακιματα τα οποία του ζχουν ανατεκεί ι είναι εγγεγραμμζνοσ.
Εδϊ εμφανίηεται πλζον θ Μπάρα Πλοιγθςθσ (Πεδίο 5). Η Μπάρα Πλοιγθςθσ μασ διευκολφνει να αναγνωρίηουμε
το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόμαςτε ςτο ςφςτθμα, δίνοντάσ μασ ταυτόχρονα τθ δυνατότθτα να πλοθγθκοφμε προσ
τα πίςω. Καλό είναι όταν κζλουμε να επιςτρζφουμε ςε κάποια προθγοφμενθ οκόνθ να χρθςιμοποιοφμε τθ
Μπάρα Πλοιγθςθσ και όχι τα κουμπιά «Πίςω» και «Μπροςτά» του φυλλομετρθτι ιςτοφ που χρθςιμοποιοφμε.
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5

Εικόνα 4: Επιςκόπθςθ προφίλ χριςτθ

το Πεδίο 2 εμφανίηεται το Ημερολόγιο. το θμερολόγιο οι χριςτεσ τοποκετοφν ανακοινϊςεισ γεγονότων
ανάλογα με τα δικαιϊματα χριςθσ τα οποία ζχουν.
Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να ανακοινϊςει γεγονότα τα οποία είναι ορατά ςε όλουσ τουσ χριςτεσ
και ςε όλα τα μακιματα. Οι κακθγθτζσ ανακοινϊνουν γεγονότα που είναι ορατά ςτα μζλθ του
μακιματοσ που διδάςκουν κακϊσ και ςε ομάδεσ που αυτόσ κακορίηει. Οι φοιτθτζσ τζλοσ μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν το θμερολόγιο ωσ μζςο υπενκφμιςθσ των υποχρεϊςεων τουσ ωσ προσ το μάκθμα ι άλλων
αξιομνθμόνευτων γεγονότων.
Σα γεγονότα απεικονίηονται με τζςςερα διαφορετικά χρϊματα ϊςτε να είναι ευδιάκριτθ θ κατθγορία ςτθν οποία
υπάγονται. Οι κατθγορίεσ αυτζσ είναι οι εξισ: Γεγονότα ςυςτιματοσ, Ομαδικά γεγονότα, Γεγονότα μακιματοσ,
Προςωπικά γεγονότα. Για να ενεργοποιιςουμε τθ ςελίδα του θμερολογίου κάνουμε κλικ ςτο όνομα του μινα.
Για να προςκζςουμε ζνα νζο γεγονόσ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο γεγονόσ». Πάνω αριςτερά του κουμπιοφ
εμφανίηεται θ επιλογι «Λεπτομζρειεσ γεγονότων μινα». Από εκεί μποροφμε να επιλζξουμε αν κα βλζπουμε
γεγονότα όλων των μακθμάτων ι κάποιου ςυγκεκριμζνου μακιματοσ.
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Εικόνα 5: Ημερολόγιο

Αν κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο γεγονόσ» θ οκόνθ του ςυςτιματοσ ανανεϊνεται. Πλθκτρολογοφμε το όνομα
του και ςτθ ςυνζχεια μια ςφντομθ, κατατοπιςτικι περιγραφι. Ορίηουμε θμερομθνία και ϊρα που το γεγονόσ κα
λάβει χϊρα, τθ διάρκεια του, κακϊσ και αν κζλουμε να επαναλαμβάνεται. Όταν ολοκλθρϊςουμε τισ ρυκμίςεισ
κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Αποκικευςθ Αλλαγϊν». Αν επικυμοφμε να διαγράψουμε ζνα προγραμματιςμζνο
γεγονόσ, τότε από το θμερολόγιο επιλζγουμε τθ μζρα που το γεγονόσ κα λάβει χϊρα και ςτθ ςελίδα που
εμφανίηεται κάνοντασ κλικ επιλζγουμε το ςφμβολο x. το οποίο βρίςκεται ςτθν κάτω δεξιά γωνία του πλαιςίου
του γεγονότοσ. Ακριβϊσ αριςτερά του βρίςκεται το ςφμβολο ι μζςω του οποίου ζχουμε τθ δυνατότθτα να
τροποποιιςουμε τισ ιδθ καταχωρθμζνεσ ρυκμίςεισ για το ςυμβάν.
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Εικόνα 6: Προςκικθ Γεγονότοσ Ημερολογίου

το Πεδίο 3 εμφανίηονται τα Δομικά τοιχεία τθσ πλατφόρμασ. Αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τθν κατάςταςθ
λειτουργίασ. Σα πιο τυπικά ςτοιχεία είναι τα ακόλουκα:
-

Διαχείριςθ: Δίνει δικαίωμα διαχείριςθσ ςε πολλζσ παραμζτρουσ, όπωσ Ενεργοποίθςθ Επεξεργαςίασ
Μακιματοσ, Επεξεργαςία Προφίλ Χριςτθ, Διαχείριςθ Χρθςτϊν, κακϊσ και άλλεσ ρυκμίςεισ.

-

Σελευταία Νζα: Κάκε μάκθμα μπορεί να διακζτει τθ δίκιά του ομάδα ςυηιτθςθσ ςτθν οποία
ανακοινϊνονται ειδιςεισ. Σα τελευταία νζα είναι ζνα ςτοιχειό που χρθςιμοποιείται για να γίνουν
διάφορα γεγονότα αντιλθπτά από όλουσ. Οτιδιποτε ανακοινϊνεται τοποκετείται ςε μια λίςτα ςτο
ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο.

-

Μθνφματα: Εμφανίηονται μθνφματα επαφϊν/χρθςτϊν, πρόςφατων ςυηθτιςεων και ειδοποιιςεων.

-

Επικείμενα Γεγονότα: Απεικονίηονται τα επερχόμενα γεγονότα του Ημερολογίου.

-

Αναηιτθςθ: Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αναηθτιςουν λζξεισ ι φράςεισ.

Από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ που κα πρζπει να πραγματοποιιςει ο χριςτθσ είναι θ επεξεργαςία του Προφίλ από το
παράκυρο προφίλ. Επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ λειτουργία (Βλ. Εικόνα 4), εμφανίηεται θ ςελίδα μζςω τθσ οποίασ
ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερϊςει τα ςτοιχεία του (Εικόνα 7). Εδϊ μπορεί ο διδάςκοντασ να προςκζςει εικόνα για
το προφίλ, ϊρεσ γραφείου και άλλα ςτοιχεία επικοινωνίασ.
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Εικόνα 7: Διαχείριςθ Προφίλ Χριςτθ

Επιπλζον, επιλζγοντασ το «Επιλογζσ» και ςτθν ςυνζχεια τθν «Αποςτολι Μθνφματοσ» μπορεί να ρυκμίςει
(Εικόνα 8) τουσ προοριςμοφσ για τα ειςερχόμενα μθνφματα (αναδυόμενεσ ειδοποιιςεισ ι email).
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Εικόνα 8: Ρυκμίςεισ Αποςτολισ Μθνυμάτων

Σζλοσ, επιλζγοντασ το μάκθμα που τον ενδιαφζρει, ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει τθν λειτουργία «Εγγραφι
ςτο Μάκθμα», πάλι μζςω του μενοφ τθσ Διαχείριςθσ. Αυτό ενεργοποιείται πατϊντασ το κουμπί “ENROL ME”
(Εικόνα 9).
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Εικόνα 9: Εγγραφι ςε Μάκθμα

Επεξεργαςία Μακιματοσ
Αφοφ πραγματοποιιςουμε τθν εγγραφι ςτο μάκθμά μασ, κα πρζπει να επεξεργαςτοφμε τα ςτοιχεία του. Για να
γίνει αυτό κα πρζπει να προθγθκεί mail ςτο dmst-elab@aueb.gr όπου κα ηθτείται θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ ςτο
μάκθμα. Αυτό γίνεται μία φορά και όποτε πραγματοποιείται ανάλθψθ καινοφργιου μακιματοσ. τθ ςυνζχεια, θ
επεξεργαςία του μακιματοσ υλοποιείται ςτθν επιλογι «Ρυκμίςεισ» του δομικοφ ςτοιχείου Διαχείριςθσ. Σα
ςτοιχεία που μποροφμε να ρυκμίςουμε αφοροφν, μεταξφ άλλων, τθν περιγραφι του, τθν μορφι που κα
εμφανίηεται, παραμζτρουσ εμφάνιςθσ, πρόςβαςθ επιςκεπτϊν, λειτουργία ομάδων χρθςτϊν, κ.α.
Ειδικά για τθν μορφι που κα εμφανίηεται το μάκθμα, αυτι κα πρζπει να κακορίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ και
τουσ ςτόχουσ του. Οι επιλογζσ είναι: Single Activity Format, Κοινωνικι, Μορφι κεμάτων, Εβδομαδιαία. Η
προεπιλεγμζνθ μορφι είναι θ Μορφι κεμάτων.
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Εικόνα 10: Επεξεργαςία Ρυκμίςεων Μακιματοσ

Επιπροςκζτωσ, μποροφμε να παρατθριςουμε (Εικόνα 11) ότι ςτισ ρυκμίςεισ ςτουσ «Χριςτεσ» και κατόπιν ςτο
«Μζκοδοι εγγραφισ» υπάρχει θ επιλογι «Πρόςβαςθ επιςκζπτθ». Εκεί μποροφμε να δϊςουμε ελεφκερθ
πρόςβαςθ ςτο μάκθμα, με ι χωρίσ κοινόχρθςτο κωδικό.
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Εικόνα 11: Ενεργοποίθςθ Πρόςβαςθσ Επιςκζπτθ

τθν επιλογι «Χριςτεσ» υπάρχει και θ δυνατότθτα να δοφμε τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ (Εικόνα 12). Εκεί,
εμφανίηονται τα ονόματα και οι φωτογραφίεσ των εγγεγραμμζνων ςτο μάκθμα χρθςτϊν. Σα περιεχόμενα του
ςτοιχείου ανανεϊνονται ςυνεχϊσ, ζτςι ϊςτε να ζχουμε μια ςωςτι εικόνα των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν.

Εικόνα 12: Εγγεγραμμζνοι Χριςτεσ ςε Μάκθμα

Επιλζγοντασ το μάκθμά μασ, εμφανίηεται θ επιςκόπθςι του. τθν Εικόνα 13 βλζπουμε πωσ κα είναι αυτι ςε
Μορφι κεμάτων. Για να επεξεργαςτοφμε το μάκθμα επιλζγουμε τθν λειτουργία «Ενεργοποίθςθ Επεξεργαςίασ»
από τθν «Διαχείριςθ Μακιματοσ» είτε πιο εφκολα από το κουπί πάνω δεξιά.
Σότε ςτθν Επεξεργαςία ενεργοποιοφνται πολλά πρόςκετεσ δυνατότθτεσ που μασ επιτρζπουν να προςκζςουμε
και να επεξεργαςτοφμε το περιεχόμενό μασ (Εικόνα 14):
-

Ρυκμίςεισ
Μετακίνθςθ Δεξιά
Απόκρυψθ
Κλωνοποίθςθ
Ανάκεςθ Ρόλων
Διαγραφι

Σο πλικοσ και το είδοσ αυτϊν των εικονιδίων ποικίλλει ανάλογα με τθν δραςτθριότθτα ι των πόρο που κα
προςκζςουμε.
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Εικόνα 13: Επιςκόπθςθ Μακιματοσ

Εικόνα 14: Επεξεργαςία Μακιματοσ

Κάτω από κάκε Θζμα εμφανίηεται το εικονίδιο «Επεξεργαςία τθσ ςφνοψθσ», όπου, όπωσ βλζπουμε ςτθν Εικόνα
15, μποροφμε να δϊςουμε όνομα ςτθν ενότθτα του μακιματοσ. Επίςθσ, μποροφμε να γράψουμε και περίλθψθ
για αυτιν τθν ενότθτα.
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Εικόνα 15: Επεξεργαςία Θζματοσ Μακιματοσ

Οι πιο ενδιαφζρουςεσ όμωσ δυνατότθτεσ ξετυλίγονται επιλζγοντασ τθν λειτουργία «Προςκζςτε μια
δραςτθριότθτα ι πόρο». Σότε εμφανίηεται το αντίςτοιχο μενοφ που φαίνεται ςτθν Εικόνα 15.

Εικόνα 16: Προςκικθ Δραςτθριότθτασ ι Πόρου

Οι διακζςιμεσ Δραςτθριότθτεσ που μποροφμε να προςκζςουμε είναι: External Tool, SCORM/AICC, Wiki, Ανάκεςθ
Εργαςίασ, Ανατροφοδότθςθ, Βάςθ Δεδομζνων, Ενότθτα, Επιλογι, Επιλογι ομάδασ, Εργαςτιριο, Ζρευνα, Κουίη,
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Λεξικό, Ομάδα υηθτιςεων και υηιτθςθ. Οι διακζςιμοι Πόροι είναι: Book, Ims Πακζτο, Url, Ετικζτα, Πθγι
Πλθροφοριϊν, ελίδα και Φάκελοσ. Παρακάτω κα περιγράψουμε εν ςυντομία τα ςθμαντικότερα.
Ανάκεσθ Εργασίας
Η ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα δίνει τθ δυνατότθτα ςτον κακθγθτι να κάνει ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ φοιτθτζσ.
Οι ςυνθκιςμζνεσ εργαςίεσ περιλαμβάνουν δοκίμια, εκκζςεισ, παρουςιάςεισ, κλπ. Επίςθσ, ο κακθγθτισ μπορεί να
ορίςει το μζγιςτο μζγεκοσ του αρχείου, τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ εργαςίασ, εάν επιτρζπεται θ υποβολι εκ
νζου αλλά και τθν κλίμακα βακμολόγθςθσ. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να κάνουν προεπιςκόπθςθ τθσ
εργαςία
τουσ
πριν
τθν
υποβάλλουν
ςφςτθμα.
Επίςθσ,
μποροφν
να αξιολογιςουν τθν ιδία τουσ τθν εργαςία βάςει κάποιον κριτθρίων που ζχει ορίςει ο κακθγθτισ.
Περιςςότερα μπορείτε να διαβάςετε ςτο: https://docs.moodle.org/31/en/Assignment_settings.

Εικόνα 17: Ανάκεςθ Εργαςίασ ςτουσ Φοιτθτζσ

Ανάκεσθ Ομαδικις Εργασίας
Δυνατότθτα τθσ Ανάκεςθσ Εργαςίασ αποτελεί θ ομαδικι εργαςία, πζραν τθσ ατομικισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο
διδάςκων κα πρζπει προθγουμζνωσ να δθμιουργιςει ομάδεσ. Αυτό πραγματοποιείται επιλζγοντασ:
ΔιαχείριςθΔιαχείριςθ ΜακιματοσΧριςτεσΟμάδεσ
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Εικόνα 18: Δθμιουργία Ομάδων

τθ ςυνζχεια ο διδάςκων ζχει 3 επιλογζσ για τθ δθμιουργία ομάδων (όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω Εικόνα):
- Χειροκίνθτθ («Δθμιουργία ομάδοσ»)
- Αυτόματθ («Αυτόματθ δθμιουργία ομάδων»)
- Ειςαγωγι από αρχείο ζτοιμων ομάδων («Ειςαγωγι ομάδων»)

Εικόνα 19: Δυνατότθτεσ Δθμιουργίασ Ομάδων
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Παρόλα αυτά, θ πιο ςυνικθσ δθμιουργία ομάδων είναι αυτι όπου οι ίδιοι οι φοιτθτζσ δθλϊνουν ομάδεσ και
μζλθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει ο διδάςκων να επιλζξει τθν «Αυτόματθ δθμιουργία ομάδων» και ςτθ
ςυνζχεια να πραγματοποιιςει τισ ρυκμίςεισ που εμφανίηονται ςτθν επόμενθ Εικόνα.

Ανηικαθιζηούμε ηο @ με #

Αριθμός ομάδων
(δηλώνοσμε αζθαλή αριθμό,
βάζει εγγεγραμμένων θοιηηηών)

Εικόνα 20: Αυτόματθ Δθμιουργία Ομάδων

Η επιλογι «Αποτροπι τελευταίασ μικρισ ομάδασ» οδθγεί ςε μία τελευταία ομάδα περιςςότερων μελϊν ζτςι
ϊςτε να μθν καταλιξει ολιγομελισ θ τελευταία (από τα εναπομείναντα μζλθ).
τθ ςυνζχεια ο διδάςκων κα πρζπει να προςκζςει μια καινοφργια δραςτθριότθτα, τθν “Επιλογι Ομάδασ (Group
Choice)”:
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Εικόνα 21: Δραςτθριότθτα Επιλογισ Ομάδασ (Group Choice)

τθ ςυνζχεια προτείνεται να επιλεχτοφν τα επόμενα για τθν δθμιουργία ομάδων:
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Επιλέγοσμε ηις «Εηερόκληηες Ρσθμίζεις»

Δηλώνοσμε ηον επιθσμηηό
αριθμό αηόμων ανά ομάδα

Εικόνα 22: Επιλογζσ δραςτθριότθτασ Group Choice

Πλζον οι φοιτθτζσ μποροφν να δθλϊςουν ομάδεσ και ςτθ ςυνζχεια να παραδϊςουν τθν ομαδικι εργαςία που κα
τουσ ανατεκεί.

Ζρευνα
τθν ενότθτα αυτι παρζχονται κάποια όργανα ερευνϊν που είναι χριςιμα ςτθν αξιολόγθςθ και παρακίνθςθ τθσ
μάκθςθσ ςε online περιβάλλοντα. Οι κακθγθτζσ μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν για να ςυλλζξουν δεδομζνα
από τουσ φοιτθτζσ τουσ με ςτόχο να μάκουν τθν ομάδα διδαςκαλίασ τουσ κακϊσ και να κακορίςουν τον τρόπο
που
διδάςκουν.
Περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ
μπορείτε
να
διαβάςετε
ςτο:
https://docs.moodle.org/31/en/Survey_activity.
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Εικόνα 23: Δραςτθριότθτα Ζρευνα

Ομάδα Συηθτισεων
Αυτι θ δραςτθριότθτα ζρχεται προεγκατεςτθμζνθ ςε κάκε μάκθμα και ουςιαςτικά αποτελεί το forum ςυηιτθςθσ
του κάκε μακιματοσ. Οι ομάδεσ ςυηθτιςεων μποροφν να δομθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ και να
ςυμπεριλάβουν όμοιεσ εκτιμιςεισ για κάκε μινυμα. Σα μθνφματα μποροφν να εμφανιςτοφν με ποικιλία μορφϊν
και μποροφν να περιζχουν ςυνθμμζνα. Με τθ ςυνδρομι ςε μια ομάδα ςυηθτιςεων, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν
αντίγραφα κάκε νζου μθνφματοσ ςτο email τουσ. Ζνασ κακθγθτισ μπορεί να επιβάλλει τθ ςυνδρομι ςε όλουσ αν
το
κζλει.
Για
περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ
μπορείτε
να
ανατρζξετε
ςτο:
https://docs.moodle.org/31/en/Forum_activity.
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Εικόνα 24: Δθμιουργία Θζματοσ ςε Forum

Συηιτθσθ
Αυτι θ δραςτθριότθτα διαφοροποιείται από τισ ομάδεσ ςυηθτιςεων γιατί λαμβάνει χϊρα ςε πραγματικό χρόνο.
Ουςιαςτικά δθμιουργεί chat room ςε κάκε μάκθμα επιτρζποντασ τθν επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο. Είναι
ζνα χαρακτθριςτικό τθσ πλατφόρμασ που ξεφεφγει από τθν αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, κακϊσ λειτουργεί
ςφγχρονα. Περιςςότερα ςτο: https://docs.moodle.org/31/en/Chat_activity .
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Εικόνα 25: Δθμιουργία υηιτθςθσ Μακιματοσ (Chat Room)

Προσκικθ Συνδζσμου URL
Ο πρϊτοσ πόροσ που μποροφμε να προςκζςουμε είναι το URL. Αυτό επιτρζπει ςτον διδάςκοντα να ενςωματϊςει
ζναν ιςτότοπο ςτο περιεχόμενο του μακιματοσ και όχι μόνο. Μποροφν να προςτεκοφν ζγγραφα, εικόνεσ και ό,τι
άλλο ζχει διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο. Να ςθμειωκεί ότι URLs μποροφν να προςτεκοφν και με άλλουσ πόρουσ ι
δραςτθριότθτεσ, κακϊσ ενςωματϊνεται ςυχνά επεξεργαςτισ κειμζνου ςε αυτζσ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ
εδϊ: https://docs.moodle.org/31/en/URL_resource.

Εικόνα 26: Προςκικθ υνδζςμου URL
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Ετικζτα
Οι ετικζτεσ δίνουν τθν δυνατότθτα να ενςωματωκοφν κείμενο και πολυμεςικό περιεχόμενο μεταξφ άλλων
ςυνδζςμων, πόρων και δραςτθριοτιτων. Δίνουν τθν δυνατότθτα καλφτερθσ δόμθςθσ του περιεχομζνου μασ,
αφοφ μποροφν να το διαρκρϊςουν ςε υποκατθγορίεσ και επιμζρουσ περιεχόμενα. Περιςςότερα εδϊ:
https://docs.moodle.org/31/en/Label.

Εικόνα 27: Προςκικθ Ετικζτασ

Πθγι Πλθροφοριών
Η Πθγι Πλθροφοριϊν δεν είναι τίποτε άλλο από τθν δυνατότθτα να ενςωματϊςουμε οποιοδιποτε αρχείο ςτο
μάκθμά μασ. Σα πιο ςυνθκιςμζνα αρχεία αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι τα powerpoint και τα pdf. Περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ μπορείτε να διαβάςετε ςτο: https://docs.moodle.org/31/en/File_resource.

Εικόνα 28: Προςκικθ Πθγισ Πλθροφοριών
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Σελίδα
Αυτόσ ο Πόροσ ουςιαςτικά δίνει τθν δυνατότθτα τθσ δθμιουργίασ ιςτοςελίδασ για το μάκθμα, μζςω επεξεργαςτι
κειμζνου. Η ςελίδα μπορεί να περιζχει κείμενο, εικόνεσ, ιχο, βίντεο, κλπ. Σο πλεονζκτθμα αυτισ τθσ δυνατότθτασ
είναι θ καλφτερθ προςβαςιμότθτα (π.χ. από κινθτά) και κακϊσ και θ ευκολία ανανζωςθσ περιεχομζνου. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να ανατρζξετε ςτο: https://docs.moodle.org/31/en/Page_resource.

Εικόνα 29: Προςκικθ ελίδασ

Φάκελος
Αυτι θ λειτουργία δίνει τθν δυνατότθτα ςτον διδάςκοντα να «ανεβάςει» πολλά αρχεία μαηί μζςα ςε ζνα φάκελο.
Ζτςι, το περιεχόμενο του μακιματοσ μπορεί να ςυμπτυχκεί και το «κατζβαςμα» αρχείων να γίνει μαηικά και πιο
γριγορα. Πιο αναλυτικά εδϊ: https://docs.moodle.org/31/en/Folder_resource .

Εικόνα 30: Προςκικθ Φακζλου
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Επιπρόςκετεσ Λειτουργίεσ
Μετάβασθ σε διαφορετικό ρόλο
Χριςιμθ δυνατότθτα τθσ πλατφόρμασ για τον διδάςκοντα είναι θ μετάβαςθ ςε διαφορετικό ρόλο από αυτόν που
ζχει. Αυτό είναι προςβάςιμο ςτο μενοφ τθσ διαχείριςθσ και δίνει τθν δυνατότθτα ο κακθγθτισ να δει το μάκθμα
που ζχει δθμιουργιςει, όπωσ ακριβϊσ κα το ζβλεπε ο φοιτθτισ. Ζτςι, μπορεί να ζχει καλφτερθ εποπτικι εικόνα
και να διορκϊςει τυχόν λάκθ που διαφορετικά κα ιταν πιο δφςκολο να εντοπιςτοφν.

Εικόνα 31: Μετάβαςθ ςε διαφορετικό Ρόλο Χριςτθ

Μζκοδος Drag ‘n’ drop
Επιπλζον, αξίηει να ςθμειωκεί ότι αφοφ ζχει ενεργοποιθκεί θ λειτουργία επεξεργαςίασ του μακιματοσ, ο
διδάςκων μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν μζκοδο “drag ‘n’ drop” για να προςκζςει υλικό ωσ περιεχόμενο.
υγκεκριμζνα, αν ο χριςτθσ κζλει να προςκζςει π.χ. ζνα αρχείο pdf, αντί να ακολουκιςει τθν προαναφερκείςα
διαδικαςία, μπορεί να ςφρει το αρχείο από τον windows explorer απευκείασ μζςα ςτθν αντίςτοιχθ κεματικι
περιοχι του περιεχομζνου του μακιματοσ. Αυτό αποτελεί μια χριςιμθ και γριγορθ ςυντόμευςθ τθσ
διαδικαςίασ, είναι όμωσ ςυμβατι με ςφγχρονουσ internet browsers.
Δθμιουργία αντιγράφου ασφαλείας μακιματος
Σζλοσ, υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ αντιγράφου αςφαλείασ του μακιματοσ. Αυτό πζρα από μζςο
αςφαλείασ, αποτελεί και χριςιμο τρόπο αρχειοκζτθςθσ του περιεχομζνου κάκε εξαμινου, όταν αυτό
ολοκλθρωκεί.

Εικόνα 32: Αντίγραφο Αςφαλείασ Μακιματοσ
26/27

Οδηγίες Χρήζης Moodle ΔΕΤ για ηον Διδάζκονηα

Κατζβασμα εργασιών όλων των φοιτθτών σε ζνα .zip αρχείο
Βιμα 1ο:
τθ ςελίδα του μακιματόσ ςασ, επιλζγετε το όνομα τθσ εργαςίασ που ζχετε βάλει. Η ςελίδα τθσ εργαςίασ ανοίγει
και εμφανίηεται θ περιγραφι τθσ και μία ςφνοψθ των παραδοτζων.
Βιμα 2ο:
Κάτω από τθ ςφνοψθ (Grading summary), επιλζγετε View all submissions και ανοίγει θ ςελίδα με τα παραδοτζα
των φοιτθτών.
Βιμα 3ο:
Πάνω από τον πίνακα των παραδοτζων (πάνω αριςτερά), ςτο Grading action επιλζγετε από το drop-down menu
το Κατζβαςμα όλων των καταχωριςεων (Download all submissions).

Εναλλακτικά το ίδιο μπορείτε να πετφχετε και από το Assignment administration (δεξιά ςτθ Διαχείριςθ)
επιλζγοντασ και πάλι το Download all submissions (όπωσ φαίνεται ςτθ διπλανι εικόνα)
Ζτςι τα παραδοτζα αυτόματα κα κατζβουν τοπικά ςτον υπολογιςτι ςασ ςε ζνα .zip αρχείο.
Παρατθριςεισ:
Όλα τα αρχεία αυτόματα κα ονομαςκοφν με τα ονόματα των φοιτθτών.
Εάν πρόκειται για online υποβολι κειμζνου, κα λάβετε μια .html ςελίδα για τθν
θλεκτρονικι υποβολι κειμζνου του κάκε φοιτθτι. Μπορείτε να το ανοίξετε ςε ζνα
πρόγραμμα περιιγθςθσ ι ςε μια εφαρμογι επεξεργαςίασ κειμζνου όπωσ το MS
Word.
Εάν πρόκειται για υποβολι αρχείου, κα λάβετε τον τφπο αρχείου που υπζβαλε ο
κάκε φοιτθτισ.
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