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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του 

τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας με την επίβλεψη 

του καθηγητή Γεώργιου Ασημακόπουλου, τον οποίο ευχαριστούμε για την αμέριστη 

συμβολή του και την καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια της υλοποίησης της.  

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας για την στήριξη τους στην 

προσπάθεια μας αυτή και να τους αφιερώσουμε την εργασία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πτυχιακή έχει ως στόχο την αναγνώριση των βασικών αρχών της ηλεκτρονικής-

διαδικτυακής μάθησης και ειδικότερα του ηλεκτρονικού φακέλου δεξιοτήτων, την 

παρουσίαση των βασικότερων εφαρμογών ανάπτυξης και διαχείρισης e-portfolios 

εκπαιδευομένων και των βασικών τους χαρακτηριστικών. Θα πραγματοποιηθεί 

δημιουργία ενός e-porftolio με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle και θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των 

βημάτων δημιουργίας του. 
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Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στις  οικογένειες μας για την αμέριστη συμπαράσταση 

τους. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Παιδαγωγικές προεκτάσεις των Δικτύων – Ηλεκτρονική Μάθηση 

Οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογία και η μεγάλη ανάπτυξη του Διαδικτύου και 

κατ’ επέκταση του παγκόσμιου ιστού, έχουν ως αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι 

ορίζοντες και δυνατότητες σε όλες τις δραστηριότητες τις κοινωνίας και κατ’ 

επέκταση, στον επαγγελματικό τομέα και στον εκπαιδευτικό (Rosenberg, 2001). 

(ΤΠΕ) (Information and Communications Technologies-ICT) σε συνδυασμό με την 

εμφάνιση του Web 2.0, το οποίο επέτρεψε στους απλούς χρήστες να γίνουν και 

δημιουργοί, αποτελούν ένα ισχυρό και δυνατό εργαλείο και την ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών πρακτικών και κατ’ επέκταση την 

δημιουργία και διαχείριση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Abbot, 

2001).  

 

Ένας τομέας των παραπάνω είναι η τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση ή όπως 

κοινός αναφέρεται Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning) , η οποία υποστηρίζεται και 

προβάλλεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος/μέθοδος εκπαίδευσης/κατάρτισης, που 

έχει ως φιλοδοξία να παρέχει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές λύσεις με σκοπό η 

εκπαίδευση/κατάρτιση να παρέχεται σε οποιονδήποτε, χωρίς τοπικούς και 

χρονικούς περιορισμούς, με κύριο της αναγνωριστικό η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω τις αξιοποίησης τεχνολογικά υποστηριζόμενων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Η ηλεκτρονική μάθηση, ως έννοια βρίσκεται σε εξέχον επίπεδο τόσο στο 

εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό κοινό με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια το 

πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης να παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμός την διεθνή 

βιβλιογραφία και έρευνες. Αυτό οδηγεί στην ύπαρξη πολλών διαφορετικών 

ερμηνειών και ορισμών για το τι αποτελεί ηλεκτρονική μάθηση, οι οποίοι πολλές 

φορές μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικοί και αντικρουόμενοι. 

Στο ίδιο πλαίσιο η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων/καταρτιζομένων και των 

μαθητών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης. Από την 

άλλη πλευρά η εισαγωγή των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί μείζονα 
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στόχο όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση. Ένα εργαλείο που επιτρέπει την 

οργάνωση και την υποβοήθηση της αξιολόγησης των μαθητών αποτελεί ο 

ηλεκτρονικός φάκελος εργασιών εκπαιδευομένου (eportfolio), το οποίο έχει 

εμπνευστεί από την παραδοσιακή έκδοση του φακέλου μαθητή αλλά υποστηρίζεται 

από τις επιπλέον δυνατότητες που του παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες (Barrett 

& Knezek, 2003). Αποτελεί κομμάτι τις αυθεντικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται 

στην τεχνολογία και είναι μέρος των εναλλακτικών μορφών και τρόπων 

αξιολόγησης (Lorenzo & Ittelson, 2005a). 

Μελετώντας τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι με 

την αξιοποίηση του eportfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκύπτουν οι 

παρακάτω τομείς ανάλυσης του: 

• Θεωρητική ανάλυση του eportofolio αναφορικά με τα πλεονεκτήματα που 

έχει η εφαρμογή του στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση των μαθητών 

• Διαφορές που παρουσιάζει το eportfolio σε σχέση με τα παραδοσιακά 

portfolios 

• Προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής των eportfolios στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

• Αξιοποίηση τους στην τριτοβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης ως πιλοτική 

εφαρμογή καταγραφής απόψεων 

• Αξιοποίηση από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αξιοποίηση του συστήματος Mahara σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα 

για την  υποστήριξη των μαθητών και τις αξιολόγησης τους 

 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες της πληροφορίας αποκτούν όλο και 

μεγαλύτερο μέρος στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, είτε εισάγοντες τες ως 

ξεχωριστό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε 

αξιοποιώντας λογισμικά στα σε διαφορετικά μαθήματα, όπως μαθηματική, η 

φυσική. Τέτοιου είδους λογισμικά αποτελούν για παράδειγμα η Ιστορία της 

Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας (1821-2003) και εφαρμογές όπως είναι τα 

πειράματα που προσφέρει το ψηφιακό αποθετήριο Phet 



ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

 3

(https://phet.colorado.edu/el/), που παρέχει δωρεάν προσομοιώσεις φυσικής, 

χημείας, βιολογίας, μαθήματων και άλλων επιστημών. 

 

 

Εικόνα 1: Λογισμικό Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας (1821-2003) 

 

 

Εικόνα 2: Λογισμικό Κατασκευής ατόμου από το Project PhET 
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Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργήθηκε αντίστοιχο αποθετήριο γα την ελληνική κοινότητα 

με τίτλο το Φωτόδεντρο, που αποτελεί τον Εθνικός Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 

Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι 

ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, και 

παρέχει δυνατότητες αναζήτησης, περιήγησης και προβολής στο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο που διαθέτει. 

 

 

 

Εικόνα 3: Ενδεικτική εικόνα του αποθετηρίου Φωτόδεντρο 

 

Στον αντίποδα πρέπει να αναφερθεί ότι η εξέλιξη των ΤΠΕ αλλά και της 

ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς σε 

σχέση με τα υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Παρά, τις μεγάλες αλλαγές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές και με μεγάλη 

δυναμική, θα πρέπει τόσο το οι εκπαιδευτικοί όσο και το εκπαιδευτικό σύστημα να 

προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

την τεχνολογία. 

Για την επιτυχή εφαρμογή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ο 

βασικότερος παράγοντας επιτυχίας, αφού αυτός είναι που θα κληθεί να εφαρμόσει 

τις όποιες αλλαγές προτείνονται κάθε φορά (Craig, 2003).  
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Μέσω της μελέτης της βιβλιογραφίας παρατηρούνται πολλές έρευνες σχετικά με 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας όσον αφορά στις απόψεις τους για τη χρήση του 

eportfolio στην εκπαιδευτική και περισσότερο στην αξιολογική διαδικασία. Οι 

περισσότερες διεθνής αναφέρονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και σε πολλές 

χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Αυστραλία) έχουν συσταθεί οργανισμοί με σκοπό την 

προώθηση του eportfolio σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Στην ελληνική ερευνητική κοινότητα καταγράφονται έρευνες που αφορούν στην 

εφαρμογή του eportfolio. Όμως, μικρό ποσοστό μόνο αυτών των ερευνών 

διερευνούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το eportfolio και την 

εφαρμογή του στην Ελλάδα και διεθνώς (Coutinho & Bottentuit, 2008). 

Σημαντικό είναι λοιπόν να παρουσιαστεί το eporftolio ως ένα εργαλείο που θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση των μαθητών τους και ως 

εργαλείου αυτοαξιολόγησης των μαθητών. Σημαντικό είναι να παρουσιαστεί σε 

συνδυασμό με ήδη αξιοποιούμενα συστήματα όπως είναι το Moodle. 
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1.2 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Σύμφωνα με τον Σάμψων (2008), τα βασικά συστατικά που συνθέτουν το μοντέλο 

εφαρμογής της η-μάθησης είναι τα εξής: 

• Το Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, το οποίο αποτελεί το 

μικρότερο δομικό επίπεδο του μοντέλου η-μάθησης και περιλαμβάνει 

οντότητες/αντικείμενα με ανεξάρτητη εκπαιδευτική αξία χρήσης 

(Μαθησιακά Αντικείμενα, Learning Objects) τα οποία είναι κατάλληλα 

χαρακτηρισμένα με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα (Educational Metadata). 

• Τις Ηλεκτρονικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την 

περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ. ποιοι συμμετέχουν σε 

αυτή, ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία/υπηρεσίες για την υλοποίησή της 

κ.λπ.) και το Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο. 

• Τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα που αποτελούν το τρίτο κατά σειρά δομικό 

επίπεδο στην ιεραρχία που καθορίζει το μοντέλο η-μάθησης και περιλαμβάνει 

δύο υπό-συστατικά: την περιγραφή του η-μαθήματος (π.χ. ποιο είναι το 

εκπαιδευτικό πρόβλημα που προσπαθεί να θεραπεύσει, ποιοι είναι οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι, ποια είναι η ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

κ.λπ.) και τις Ηλεκτρονικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. 

• Τα Προγράμματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης που 

περιλαμβάνουν τη γενικευμένη περιγραφή του προγράμματος (αντίστοιχα 

όπως συμβαίνει με έναν οδηγό σπουδών, π.χ. ποιοι είναι οι στόχοι του 

προγράμματος, σε ποιους απευθύνεται κ.λπ.), τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα που 

το συνθέτουν και τις Ηλεκτρονικές Τάξεις για τη διάθεση των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Μια Ηλεκτρονική Τάξη 

ουσιαστικά αποτελεί «προσομοίωση» μιας παραδοσιακής τάξης, χωρίς όμως 

την ύπαρξη υλικής υποδομής, όπως κτίρια, γραφεία και βιβλιοθήκες. 
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Εικόνα 4: Το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (Σάμψων, 2008) 

 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μαθήματος αποτελεί ειδική περίπτωση μιας πιο 

γενικής διαδικασίας που είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προγράμματος 

σπουδών εκπαίδευσης/κατάρτισης. Τα Προγράμματα Ηλεκτρονικής 

Εκπαίδευσης/Κατάρτισης αποτελούν το τελευταίο δομικό επίπεδο της ιεραρχίας 

που καθορίζει το προτεινόμενο Μοντέλο Εφαρμογής Η-Μάθησης.  Ένα Πρόγραμμα 

Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης 

περιλαμβάνει τρία υπό-συστατικά: 

• Την Περιγραφή του προγράμματος 

• Τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα που το συνθέτουν και 

• Τις Ηλεκτρονικές Τάξεις που χρησιμοποιούνται για την διάθεση των 

ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου. 
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Η Περιγραφή ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης μπορεί 

να παρομοιαστεί με έναν οδηγό σπουδών και απαιτεί απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήματα (αντίστοιχα με τα ερωτήματα που συναντώνται στην περίπτωση του 

επιπέδου «Ηλεκτρονικά Μαθήματα»): 

• Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προβλήματος: Ποιο γενικό εκπαιδευτικό 

πρόβλημα επιχειρεί να επιλύσει το εν λόγω πρόγραμμα; 

• Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Τι επιδιώκουμε να πετύχουν οι εκπαιδευόμενοι με 

την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ποιες ικανότητες αναμένεται 

να αποκτήσουν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος; 

• Εμπλεκόμενοι Ρόλοι: Ποιοι ρόλοι εμπλέκονται στη διεξαγωγή του 

προγράμματος; Τέτοιοι ρόλοι, μπορεί να είναι ένας μαθητής, ομάδες 

μαθητών, ένας εκπαιδευτικός κ.τ.λ. 

• Εκπαιδευτικά Μέσα: Ποια εργαλεία/υπηρεσίες απαιτούνται για τη 

συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα; 

• Ροή Μαθημάτων: Ποια είναι η δομή του προγράμματος, δηλαδή ποια θα 

πρέπει να είναι η σειρά διεξαγωγής των επιμέρους μαθημάτων του 

προγράμματος; 

• Αποτίμηση – Αξιολόγηση: Πώς θα αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο έχουν 

επιτευχθεί οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν; 

 

Ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων αποτελεί ένα εργαλείο λογισμικού 

που αυτοματοποιεί τη διαχείριση (administration), παρακολούθηση (tracking) και 

αναφορά (reporting) των εκπαιδευτικών γεγονότων που συντελούνται στο πλαίσιο 

διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικού μαθήματος.  

Ο βασικός στόχος ενός εργαλείου διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων είναι η 

διαχείριση των εκπαιδευόμενων και η καταγραφή της προόδου και της απόδοσής 

τους σε όλες τις διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιτελούν στο 

πλαίσιο της διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικού μαθήματος. Τα εργαλεία διαχείρισης 

ηλεκτρονικών τάξεων στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως Learning 

Management Systems (LMS). 
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Τα εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων επιτρέπουν σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό να αναπτύξει και να διαθέσει προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης/κατάρτισης παρέχοντας μια σειρά από λειτουργίες όπως: 

• Οργάνωση και διαχείριση Ηλεκτρονικών Τάξεων 

• Οργάνωση και διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, Εκπαιδευτικών 

• Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 

• Δημιουργία προφίλ για κάθε εκπαιδευόμενο 

• Διαχείριση εγγεγραμμένων χρηστών σε μια ηλεκτρονική τάξη 

• Χρονο-προγραμματισμός ενεργειών (π.χ. καταληκτικές ημερομηνίες 

• παράδοσης εργασιών) 

• Επικοινωνία εκπαιδευόμενων μεταξύ τους ή/και με τον εκπαιδευτή με χρήση 

• εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας (π.χ. Video Conferencing, Chat) και 

• ασύγχρονης επικοινωνίας (π.χ. e-mails, forums). 

• Καταγραφή των ενεργειών των χρηστών μιας ηλεκτρονικής τάξης και 

• σύνταξη διαχειριστικών και στατιστικών αναφορών 
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1.3 Αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας 

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση 

των δυνατοτήτων και λειτουργιών των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών 

τάξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έμφαση το Moodle αναλύοντας όλες 

τις δυνατότητες που προσφέρει στους εμπλεκόμενους ρόλους και τις ενέργειες που 

μπορούν να πραγματοποιήσουν.  

Παρουσιάζεται η εγκατάσταση του συστήματος και τα βασικά δομικά το στοιχεία. 

Στη συνέχεια, στόχος είναι η παρουσίαση του συστήματος eporftolio Mahara με 

αντίστοιχο τρόπο παρουσιάζοντας τις βασικές του δυνατότητες και τέλος τη 

διασύνδεση του με την πλατφόρμα Moodle.  

Επομένως, συνοψίζοντας τα βασικά αντικείμενα της πτυχιακής εργασίας 

αναφέρονται παρακάτω: 

•  αναγνώριση των βασικών αρχών της ηλεκτρονικής-διαδικτυακής μάθησης 

και ειδικότερα του ηλεκτρονικού φακέλου δεξιοτήτων,  

• παρουσίαση των βασικότερων εφαρμογών ανάπτυξης και διαχείρισης e-

portfolios εκπαιδευομένων και των βασικών τους χαρακτηριστικών.  

• δημιουργία ενός e-porftolio με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle και θα γίνει 

αναλυτική παρουσίαση των βημάτων δημιουργίας του. 
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1.4 Η δομή της Πτυχιακής Εργασίας 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε διαφορετικά κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο η Εισαγωγή, παρουσιάζει την βασική θεωρία γύρω από τις 

εκπαιδευτικές θεωρίες τις τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης και των 

eportfolios.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, παρουσιάζονται οι 

βασικές ιδιότητες και θεωρίες που απαρτίζουν τα συστήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης και οι πλατφόρμες όπως είναι το Moodle. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται 

το σύστημα eporftolio Mahara και οι βασικέ του δυνατότητες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο Το σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Τάξεων Moodle, 

παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες και δυνατότητες του συστήματος 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle με βάση τους εμπλεκόμενους ρόλους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου δεξιοτήτων 

παρουσιάζεται η διασύνδεση του συστήματος Moodle με το σύστημα Mahara και η 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση το module ανάθεσης εργασιών με δυνατότητα 

παράδοσης εργασιών μέσω του Mahara. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές κατευθύνσεις που 

προέκυψαν από τη  παρούσα πτυχιακή εργασία.  
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Κεφάλαιο 2: Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης 

2.1 Τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων; 

Τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων, τα οποία πολλές φορές 

αναφέρονται επίσης στη βιβλιογραφία ως συστήματα διαχείρισης μαθημάτων, 

αποτελούν ουσιαστικά συστήματα διαχείρισης γνώσης που ενσωματώνουν και 

παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία  

• στους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να αναρτούν το εκπαιδευτικό και 

διδακτικό τους υλικό, οργανώνοντας τα μαθήματά τους με τη μορφή 

ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων   

• στους εκπαιδευόμενους – μαθητές, έτσι ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθημάτων 

που διατίθενται στο σύστημα  

Αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης με σκοπό τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Η πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο, 

οι χρήστες (ανάλογο με το ρόλο τους) συνδέονται με τον κωδικό τους και έχουν 

πρόσβαση στα εργαλεία που σχετίζονται με το ρόλο τους, από οποιοδήποτε σημείο 

και με οποιαδήποτε συσκευή, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Ακολουθώντας κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης τα συστήματα υποστηρίζουν τη 

μάθηση παρέχοντας τα παρακάτω: 

• Δυνατότητες προσέγγισης του εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαφορετικών ειδών 

παρουσίασης της πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, βίντεο, πολυμέσα, υπερμέσα) 

και την υποστήριξη συγκεκριμένων τύπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 

μετατρέπουν το εκπαιδευτικό υλικό σε δραστηριότητες για τους 

εκπαιδευόμενους. 

• Ενίσχυση της ενεργής στάσης των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, καθώς μέσω της διαδικτυακής τους παρουσίας, 

αλληλεπιδρούν τόσο με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσο και με τους 

συμμαθητές τους, μέσω αυτού αναπτύσσουν αυτονομία στη μάθησή τους και 

κριτική σκέψη. 
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• Παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία συνεργασίας οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας την συνεργατικότητα τους. 

Μερικές από τις βασικότερες δυνατότητες που προσφέρουν τα Συστήματα 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων στους εμπλεκόμενους ρόλους με αυτά είναι οι 

παρακάτω: 

Εκπαιδευτικοί: 

• Διαχείριση τάξης, εκπαιδευόμενων, μαθημάτων, εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και υλικού  

• Εισαγωγή και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού 

• Σχεδιασμός και οργάνωση της δομής του μαθήματος 

• Δημιουργία, ανάθεση και αξιολόγηση εργασιών και ασκήσεων 

• Ανάρτηση και διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος του τμήματος 

• Δημιουργία και ανάρτηση ανακοινώσεων για τα μαθήματα και τους 

εκπαιδευόμενους τους 

• Αξιοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας με τους μαθητές τους και τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

• Υποστήριξη των διαδικτυακών τους μαθημάτων 

Μαθητής: 

• Πρόσβαση και αλληλεπίδραση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στο 

εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σπουδών που συμμετέχουν  

•  Προβολή των ανακοινώσεων του σχολείου σε επίπεδο βαθμίδας, τάξης και 

τμήματος. 

• Δυνατότητα υποβολής των εργασιών τους ηλεκτρονικά 

• Αξιολόγηση των εργασιών τους, είτε από τον εκπαιδευτή, είτε 

αυτοματοποιημένα  από το σύστημα  

• Παροχή εργαλείων επικοινωνίας με τους συμμαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, για την υποβολή ερωτήσεων και απαντήσεων, 

καθώς και τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους 
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Γονιός: 

• Παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος και της πορείας του παιδιού 

του. 

• Παρακολούθηση των εργασιών και των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων στον 

μαθητή, για τη χρονική στιγμή που επιθυμεί. 

• Συμμετοχή σε έρευνες αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και τον προγραμμάτων , του σχολείου, ή γενικότερες έρευνες 

ικανοποίησης. 
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2.2 Δημοφιλέστερα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων 

 

Προϊόν LMS Έτος 

Ίδρυσης 

Συνοπτική Περιγραφή 

Moodle 1999 Το Moodle είναι ένα από τα δημοφιλέστερα 

συστήματα διαχείρισης μαθημάτων (Course 

Management System (CMS) και στις διεθνής 

κατατάξεις συγκαταλέγεται στα κορυφαία CMS 

προϊόντα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που 

διατίθεται δωρεά και είναι λογισμικό ανοικτού 

κώδικα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να 

οργανώνουν το μάθημά τους. Οι χρήστες του 

υπολογίζονται σε πάνω από 60 εκατομμύρια σε 

περισσότερες από 220 χώρες. Πρόκειται για το 

δημοφιλέστερο προϊόν που κερδίζει συνεχώς 

μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια. 

 

Blackboard 1998 Το Blackboard αποτελεί ένα διαδικτυακό LMS που 
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διατίθεται είτε σε hosted version από τους Servers 

της Blackboard, είναι ως τοπική εγκατάσταση σε 

Server του χρήστη/σχολείου/εκπαιδευτηρίου. Τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες του,  

περιλαμβάνουν ανακοινώσεις, συζητήσεις, email, 

chat, διαχείριση περιεχομένου, ημερολόγια, 

αναθέσεις εργασιών, βαθμολογία και βιβλιοθήκες 

multimedia. Λόγω της εμφάνισης του Moodle και 

καθώς Blackboard αποτελεί εμπορική εφαρμογή 

ενώ το Moodle δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού, 

έχει χάσει την δημοτικότητα του και το μερίδιο 

αγοράς του. 

 

Edmodo 2008 Το Edmodo βασίζεται στο Social Learning Platform 

με σκοπό να διαφοροποιηθεί από της άλλες 

πλατφόρμες LMS της αγοράς. Έχει σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να είναι παρόμοιο με το Facebook και δίνει τη 

δυνατότητα στους καθηγητές, μαθητές και γονείς 

να συνδεθούν με ασφάλεια και να δουν 

περιεχόμενο, βαθμούς, συζητήσεις, εργασίες, κ.λπ. 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματά του 
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αποτελεί το γεγονός ότι μετά το πέρας κάθε 

εκπαιδευτικής περιόδου ο καθηγητής διαγράφει το 

λογαριασμό και δημιουργεί νέο για την καινούρια 

περίοδο. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία μιας 

ασυνέχειας στην ιστορικότητα της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Με παρόμοιο τρόπο με το Moodle 

πρόκειται για ένα σύστημα που έχει ως επίκεντρο 

τον εκπαιδευτικό, χωρίς να αναγκάζει τους 

εκπαιδευτικούς να ακολουθούν συγκεκριμένο 

τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων τους. 

 

Schoology 2009 To Schoology αποτελεί ένα LMS που αφορά και 

απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Περιλαμβάνει ένα σετ εργαλείων που παρέχουν 

στον εκπαιδευτικό δυνατότητες για να δημιουργεί 

μαθήματα και τάξεις. Σημαντικό του γνώρισμα είναι 

ότι παρέχει μια σειρά αναφορών (reports) στους 

εκπαιδευτικούς πράγμα που το διαφοροποιεί από 

τις άλλες πλατφόρμες, που δεν παρέχουν 

αντίστοιχα εργαλεία reporting. 
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Interactyx (TOPYX) 1995 Τα συγκεκριμένα LMS σύστημα αποτελεί ένα 

βραβευμένο συστήματα ως το καλύτερο Social 

Learning σύστημα. Ενσωματώνει τα τυπικά 

χαρακτηριστικά που έχει ένα LMS και τις επεκτείνει 

παρέχοντας εργαλεία που δημιουργούν αναφορές 

(reporting). Επιπροσθέτως, παρέχει δυνατότητες και 

εργαλεία για την εμπορική διακίνηση του 

εκπαιδευτικού υλικού των καθηγητών. Ουσιαστικά, 

περιλαμβάνει ένα μικρό eshop μηχανισμό μέσω του 

οποίου επιτρέπει το εμπόριο ασκήσεων, εργασιών 

και δημοσιεύσεων από τους εκπαιδευτικούς.  
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SumTotalSystems 1985 To SumTotalSystems αποτελεί ένα σύστημα LMS 

που στοχεύει να υποστηρίζει την ενδοεταιρική 

εκπαίδευση. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 

λειτουργίες που αφορούν τη διαχείριση δεξιοτήτων 

που ονομάζει ταλέντο (talent management) καθώς 

και το σύνολο των λειτουργιών ενός HR τμήματος 

(performance management, compensation 

management, succession planning, recruiting & 

hiring, payroll, κ.ά.). Αποτελεί δηλαδή μια 

καθετοποιημένη λύση που απευθύνεται κυρίως 

στην κατάρτιση. 
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Skillsoft 1998 H Skillsoft έχει σχεδιάσει και δημιουργήσει την δική 

της LMS πλατφόρμα που απευθύνεται κυρίως σε 

εταιρικούς πελάτες και στο δημόσιο τομέα. Η 

βασική διαφοροποίηση του συστήματος αυτού, 

είναι ότι δεν παρέχει μόνο τα εργαλεία και την 

πλατφόρμα, αλλά επίσης και το περιεχόμενο και 

έτοιμες πιστοποιήσεις που μπορούν να λάβουν οι 

εκπαιδευόμενοι με την ορθή ολοκλήρωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Collaborize Classroom 1990 Αποτελεί ένα για ένα σύστημα LMS το οποίο δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία κοινών χώρων 

συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων 

εκπαιδευτικής φύσης. Επιτρέπει τη δημιουργία 

μαθημάτων και χρήσης multimedia υλικού, 

βιβλιοθήκες εγγράφων, διαχείριση τάξεων με 

συστήματα διαχείρισης απουσιών και 

βαθμολόγηση. Το σύστημα αυτό διαφέρει από τα 

υπόλοιπα καθώς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 

συνεργασία των εμπλεκόμενων ρόλων. 
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Docebo 2005 To Docebo αποτελεί ένα LMS που παρέχεται με τη 

μορφή SaaS (Software as a Service). Βασικό του 

χαρακτηριστικό είναι ότι πέρα από τα τυπικά LMS 

στοιχεία διαθέτει και ειδική περιοχή για αγορές 

(marketplace) με online courses από διάφορους 

διεθνής παρόχους, ενώ επιτρέπει και τη 

διασύνδεση με CRM και ERP συστήματα. 
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Desire2Learn 1999 Αποτελεί ένα LMS σύστημα που ενσωματώνει όλα 

τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων και τα επεκτείνει 

με ένα ενσωματωμένο σύστημα e-Portfolio. 

Ενσωματώνει επίσης σύστημα για αναφορές 

(reports) καθώς και τη δυνατότητα λήψης και 

μετάδοσης παρουσιάσεων με multimedia υλικό σε 

απομακρυσμένα ακροατήρια. Για την λειτουργίά 

του αξιοποιείται το cloud με πελάτες από όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 
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2.3 Παρουσίαση συστήματος Moodle 

Το Moodle δημιουργήθηκε το 1999 από τον Martin Dougiamas. Eίναι 

ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό και αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων 

(Course Management System (CMS). Αποτελεί μια δωρεάν εφαρμογή ανοικτού 

κώδικα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να οργανώνουν το μάθημά τους. Οι 

ενεργοί χρήστες της εφαρμογής υπολογίζονται σε 60 εκατομμύρια σε 220 χώρες. 

Είναι το δημοφιλέστερο προϊόν για την υποστήριξη ηλεκτρονικής διεξαγωγής 

μαθημάτων. Το Moodle επιτρέπει την δημιουργία, διεξαγωγή και διαχείριση 

ηλεκτρονικών μαθημάτων, ακολουθεί τη λογική των Αρθρωμάτων (modules) και 

Προσθέτων (plugins) που αναβαθμίζουν συνεχώς τη λειτουργικότητα του και τις 

δυνατότητές του. 
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Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα βασικών χαρακτηριστικών του Moodle: 

 

• Δυνατότητες εξαγωγής και εισαγωγής περιεχομένου: To Σύστημα 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων Moodle, επιτρέπει στους 

ρόλους με τα κατάλληλα δικαιώματα να εισάγουν δικό τους 

περιεχόμενο σε διάφορες μορφές, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, 

βίντεο, σελίδες html κ.α., το οποίο θα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν κατά τη σύνθεση των δικών τους εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως, το περιεχόμενο μπορεί να 

αποθηκευτεί σε ειδικές βιβλιοθήκες περιεχομένου (repositories), 

είτε ανά χρήστη, είτε ανά μάθημα έτσι ώστε να μπορεί να εξαχθεί 

και να ανακτηθεί από τον ίδιο χρήστη ή από άλλους χρήστες, που 

θα έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα. 

 

Εικόνα 5: Ενδεικτική οθόνη εισαγωγής αρχείων 
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• Δυνατότητα διαμόρφωσης και παραμετροποίησης χωρίς καμία 

γνώση HTML και γλωσσών προγραμματισμού: Οι διαχειριστές 

και εκπαιδευτές μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο 

παρουσίασης και το περιεχόμενο τους, χρησιμοποιώντας ένα 

περιβάλλον What You See is What You Get (WYSIWYG). 

Επιπροσθέτως, οι χρήστες με δυνατότητα ανάρτησης 

περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιούν τον Editor TinyMCE έτσι 

ώστε να δημιουργήσουν διαδραστικό και μορφοποιημένο 

περιεχόμενο χωρίς καμία γνώση HTML. 

 

Εικόνα 6: Παράδειγμα του Editor WYSIWYG 

 

• Δυνατότητα επιλογής θεμάτων (themes) για την αλλαγή της 

εμφάνισης της πλατφόρμας: Το Moodle επιτρέπει την αλλαγή της 

εμφάνισης της πλατφόρμας έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει 

εικαστικά τη φύση και τις ειδικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Τα θέματα μπορούν να αντιστοιχιστούν και με 

διαφορετικές συσκευές για τη βέλτιστη εμφάνιση. 
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Εικόνα 7

 

• Δυνατότητες επικοινωνίας με τη χρήση ημερολογίου, 

ανακοινώσεων και e

γενικό όσο και ειδικό για κάθε 

μπορούν να αναρτώνται γεγονότα και ανακοινώσεις. Επίσης, 

περιλαμβάνεται

θα μπορούν να βλέπουν οι χρήστες οι οποίοι ενδιαφέρονται για 

τα θέματα των ανακοινώσεων. 

συστήματα επικοιν

επικοινωνούν μ

Εικόνα 8: Παράδειγμα του 
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7: Παράδειγμα επιλογής και διαχείρισης Θεμάτων 

Δυνατότητες επικοινωνίας με τη χρήση ημερολογίου, 

ανακοινώσεων και e-mail: Το Moodle παρέχει Ημερολόγιο, τόσο 

γενικό όσο και ειδικό για κάθε ξεχωριστό μάθημα, στο οποίο 

μπορούν να αναρτώνται γεγονότα και ανακοινώσεις. Επίσης, 

περιλαμβάνεται σύστημα Ανακοινώσεων σε ειδική περιοχή που 

θα μπορούν να βλέπουν οι χρήστες οι οποίοι ενδιαφέρονται για 

τα θέματα των ανακοινώσεων. Επίσης περιλαμβάνονται 

επικοινωνίας με τα οποία μπορούν οι χρήστες να 

με άλλους χρήστες. 

 

Παράδειγμα του Editor Ημερολογίου – Εισαγωγή Συμβάντος
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Δυνατότητες επικοινωνίας με τη χρήση ημερολογίου, 

παρέχει Ημερολόγιο, τόσο 

, στο οποίο 

μπορούν να αναρτώνται γεγονότα και ανακοινώσεις. Επίσης, 

σύστημα Ανακοινώσεων σε ειδική περιοχή που 

θα μπορούν να βλέπουν οι χρήστες οι οποίοι ενδιαφέρονται για 

Επίσης περιλαμβάνονται 

μπορούν οι χρήστες να 

 

Εισαγωγή Συμβάντος 
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• Ύπαρξη εργαλείου δημιουργίας 

(Syllabus): Το 

να δημιουργείται μία περιγραφή που χαρακτηρίζει τα 

περιεχόμενα, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

του (Δημιουργία 

εύχρηστη και πραγματοποιείται 

editor, από ρόλους χρηστών που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα 

επεξεργασίας (δηλ. καθηγητές/εκπαιδευτές/διαχειριστές)

• Δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο από MS Office, HTML, 

PDF καθώς και πηγών σύμφωνα με τα πρότυπα IMS, SCORM, 

NLN: To Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων 

επιτρέπει την ανάρτηση, ανάκτηση και πρόσβαση σε περιεχόμενο 

Office, HTML και 

στην ανάρτηση και προβολή περιεχομένου που βασίζεται σε 

Πρότυπα Πακετοποίησης Ηλεκτ

Περιεχομένου όπως είναι το 

Εικόνα 
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Ύπαρξη εργαλείου δημιουργίας Περιγραφής μαθήματος 

 Moodle επιτρέπει για κάθε μάθημα που φιλοξένει 

να δημιουργείται μία περιγραφή που χαρακτηρίζει τα 

περιεχόμενα, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

του (Δημιουργία Syllabus). Η δημιουργία του Syllabus

πραγματοποιείται με έναν ενσωματωμένο rich

, από ρόλους χρηστών που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα 

(δηλ. καθηγητές/εκπαιδευτές/διαχειριστές) 

Δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο από MS Office, HTML, 

PDF καθώς και πηγών σύμφωνα με τα πρότυπα IMS, SCORM, 

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων Moodle

επιτρέπει την ανάρτηση, ανάκτηση και πρόσβαση σε περιεχόμενο 

και PDF, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πλήρη υποστήριξη 

στην ανάρτηση και προβολή περιεχομένου που βασίζεται σε 

Πρότυπα Πακετοποίησης Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού 

Περιεχομένου όπως είναι το IMS LD, SCORM και NLN. 

 

Εικόνα 9: Παρουσίαση SCORM μέσω του Moodle 
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Περιγραφής μαθήματος 

επιτρέπει για κάθε μάθημα που φιλοξένει 

να δημιουργείται μία περιγραφή που χαρακτηρίζει τα 

περιεχόμενα, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

Syllabus είναι 

rich text 

, από ρόλους χρηστών που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα 

 

Δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο από MS Office, HTML, 

PDF καθώς και πηγών σύμφωνα με τα πρότυπα IMS, SCORM, 

Moodle,  

επιτρέπει την ανάρτηση, ανάκτηση και πρόσβαση σε περιεχόμενο 

, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πλήρη υποστήριξη 

στην ανάρτηση και προβολή περιεχομένου που βασίζεται σε 

ρονικού Εκπαιδευτικού 
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• Ύπαρξη εργαλείων ημερολογίου μαθήματος, e-mail ή αποστολής 

μηνυμάτων, καταλόγων εργασιών και ανακοινώσεων: Κάθε 

μάθημα του Moodle παρέχει ειδικό Ημερολόγιο Μαθήματος, στο 

οποίο θα μπορούν να αναρτώνται γεγονότα, νέες εργασίες και 

ανακοινώσεις. Επίσης, σύστημα επικοινωνίας είτε με προσωπικά 

μηνύματα είτε με email με το οποίο μπορούν οι χρήστες να 

στέλνουν επικοινωνούν με άλλους χρήστες. Επιπροσθέτως, 

μπορούν να ενσωματωθούν ειδικές περιοχές με καταλόγους 

εργασιών και ειδικοί πίνακες ανακοινώσεων μέσα σε κάθε 

μάθημα ξεχωριστά. 

• Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ενοτήτων μέσα σε ένα 

μάθημα: Κάθε μάθημα θα μπορεί να αποτελείται από μία 

ξεχωριστεί ηλεκτρονική τάξη. Κάθε ηλεκτρονική τάξη μπορεί να 

υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους μαθημάτων, επιλέγοντας την 

μορφή μαθήματος σε Ενότητες, κάθε μάθημα θα μπορεί να 

υποστηρίζει πολλαπλές ενότητες. Επιπροσθέτως, θα υπάρχει 

δυνατότητα να ορίζεται μία ενεργή Ενότητα, για παράδειγμα ως 

ενεργή ενότητα μπορεί να οριστεί μία ενότητα που διδάσκεται 

εκείνη τη χρονική στιγμή από τον καθηγητή. 
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Εικόνα 10: Ενδεικτική οθόνη παρουσίασης μαθήματος από το Ellak.gr Moodle 

 

• Δυνατότητα καθορισμού των ρυθμίσεων του μαθήματος και των 

εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε κάθε μάθημα: Το σύστημα 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle επιτρέπει τον 

καθορισμό των ρυθμίσεων κάθε μαθήματος ξεχωριστά. Τα 

εργαλεία αυτά είναι πλήρως λειτουργικά και έχουν γραφική 

απεικόνιση για να κάνουν ευκολότερη τη διαδικασία 

επεξεργασίας του μαθήματος και του περιεχομένου που έχει 

αναρτηθεί μέσα σε κάθε ηλεκτρονική τάξη. 
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Εικόνα 11: Ενδεικτική οθόνη ρυθμίσεων μαθημάτων 

 

• Δυνατότητα καθορισμού της διαθεσιμότητας του περιεχομένου 

με διάφορα κριτήρια (όπως η ημερομηνία): To Moodle επιτρέπει 

τον καθορισμό της διαθεσιμότητας του περιεχομένου, από έναν 

καθηγητή, με διάφορα κριτήρια όπως είναι η ολοκλήρωση άλλης 

δραστηριότητες, ο εκπαιδευόμενος, η ομάδα ακόμα και σε 

επίπεδο ημερομηνίας αλλά και συγκεκριμένης ώρας ή χρονικού 

διαστήματος. 

 

 

Εικόνα 12: Ενδεικτική οθόνη καθορισμού διαθεσιμότητας με κριτήριο ημερομηνίας 

 

• Ύπαρξη εργαλείων δημιουργίας και διαχείρισης ομάδων 

εκπαιδευόμενων σε ένα μάθημα.: Το σύστημα διαχείρισης 

ηλεκτρονικών τάξεων Moodle επιτρέπει τον καθορισμό 

συγκεκριμένων ομάδων χρηστών που θα μπορούν να 

αξιοποιήσουν εργαλεία που έχουν  οριστεί ως αξιοποιήσιμα μόνο 

από αυτούς. Οι ομάδες θα μπορούν να δημιουργηθούν τόσο από 

τους καθηγητές όσο και από τους διαχειριστές ενός μαθήματος, 
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μέσα από μία απλή διαδικασία αξιοποιώντας το γραφικό 

περιβάλλον της πλατφόρμας. 

 

 

Εικόνα 13: Ενδεικτική οθόνη διαχείρισης Groups 

 

• Ύπαρξη εργαλείου δημιουργίας λεξικού σε κάθε μάθημα που να 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί εύκολα: 

Κάθε μάθημα μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα δικά του λεξικά, 

οι όροι που θα υπάρχουν στα λεξικά είναι πλήρως επεξεργάσιμη, 

ενώ παρέχεται δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης και εμφάνισης 

των ορισμών που έχει το λεξικό στο μεγαλύτερο κομμάτι του 

περιεχομένου που υπάρχει σε ένα μάθημα. Για παράδειγμα, στην 

εκφώνηση μια εργασία ο μαθητής μπορεί να καλέσει το λεξικό 

πατώντας στον υπερσύνδεσμο μια λέξης που δεν γνωρίζει εφόσον 

αυτή υπάρχει στο λεξικό (ο υπερσύνδεσμος δημιουργείτε 

αυτόματα όταν η λέξη υπάρχει στο λεξικό). 
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Εικόνα 14: Ενδεικτική οθόνη παρουσίασης του Λεξικού 

 

• Δυνατότητα υποβολής εργασιών από τους εκπαιδευόμενους 

μέσω του συστήματος:

εργασιών από φοιτητές με τρεις διαφορετικές μορφές: 

απάντηση σε μία ερώτηση χρη

τους, β) είτε την ανάρτηση ενός οποιοδήποτε τύπου αρχείου σαν 

παραδοτέο εργασίας 

αρχείων ως συνολικού παραδοτέου για την εργασία

• Δυνατότητα βαθμολόγησης των εργασιών από τους εκπαιδευτές 

και παροχής σχολίων στους εκπαιδευόμενους:

συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων 

ειδικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την βαθμολόγηση όλων 

των παραδοτέων εργασιών των εκπαιδευόμενων, τόσο με 

βαθμολογική κλίμακα όσο και

Επιπροσθέτως, το σύστημα θα παρέχει αυτόματη βαθμολόγηση 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μορφής 

παρόμοιων προτύπων, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από το 

περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη πλευρά, οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την αναλυτική 
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Ενδεικτική οθόνη παρουσίασης του Λεξικού - Glossary

Δυνατότητα υποβολής εργασιών από τους εκπαιδευόμενους 

μέσω του συστήματος: Το σύστημα θα επιτρέπει στην υποβολή 

εργασιών από φοιτητές με τρεις διαφορετικές μορφές: α) Είτε ως 

απάντηση σε μία ερώτηση χρησιμοποιώντας τον Φυλλομετρητή 

τους, β) είτε την ανάρτηση ενός οποιοδήποτε τύπου αρχείου σαν 

παραδοτέο εργασίας και γ) είτε την ανάρτηση συνδυασμού 

αρχείων ως συνολικού παραδοτέου για την εργασία. 

Δυνατότητα βαθμολόγησης των εργασιών από τους εκπαιδευτές 

ι παροχής σχολίων στους εκπαιδευόμενους: Η αξιοποίηση του 

συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle θα παρέχει 

ειδικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την βαθμολόγηση όλων 

των παραδοτέων εργασιών των εκπαιδευόμενων, τόσο με 

βαθμολογική κλίμακα όσο και με εισαγωγή σχολίων. 

Επιπροσθέτως, το σύστημα θα παρέχει αυτόματη βαθμολόγηση 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μορφής SCORM ή άλλων 

παρόμοιων προτύπων, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από το 

περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη πλευρά, οι 

οι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την αναλυτική 
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Glossary 

Δυνατότητα υποβολής εργασιών από τους εκπαιδευόμενους 

Το σύστημα θα επιτρέπει στην υποβολή 

α) Είτε ως 

σιμοποιώντας τον Φυλλομετρητή 

τους, β) είτε την ανάρτηση ενός οποιοδήποτε τύπου αρχείου σαν 

γ) είτε την ανάρτηση συνδυασμού 

Δυνατότητα βαθμολόγησης των εργασιών από τους εκπαιδευτές 

Η αξιοποίηση του 

θα παρέχει 

ειδικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την βαθμολόγηση όλων 

των παραδοτέων εργασιών των εκπαιδευόμενων, τόσο με 

με εισαγωγή σχολίων. 

Επιπροσθέτως, το σύστημα θα παρέχει αυτόματη βαθμολόγηση 

ή άλλων 

παρόμοιων προτύπων, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από το 

περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη πλευρά, οι 

οι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την αναλυτική 
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τους βαθμολογία σε συνδυασμό με τα σχόλια που έχουν 

καταγράψει οι καθηγητές τους για την επίδοσή τους, σε εργασίες. 

• Δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων: Το Εικονικό 

Περιβάλλον Συνεχιζόμενης Κατάρτισης θα περιλαμβάνει μία 

εξειδικευμένου τύπου λειτουργία, η οποία θα επιτρέπει την 

δημιουργία ερωτηματολογίων δημοσκοπήσεων από τους 

διαχειριστές ή από τους καθηγητές. Οι δημοσκοπήσεις θα μπορεί 

να είναι γενικές σε όλους τους τομείς του Εικονικού 

Περιβάλλοντος Συνεχιζόμενης Κατάρτισης ή ειδικές και να 

απευθύνονται μόνο στους συμμετέχοντος ενός συγκεκριμένου 

μαθήματος. 

• Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων ερωτήσεων και δημιουργίας 

τεστ με τυχαία επιλογή ερωτήσεων από πολλές ομάδες: To 

σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle επιτρέπει την 

δημιουργία ειδικών Ομάδων Ερωτήσεων (Question Banks). Οι 

ερωτήσεις που βρίσκονται μέσα στα Question Banks μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αυτόματα κατά τη δημιουργία ενός νέου τεστ. 

Ο καθηγητής κατά τη δημιουργία ενός τεστ μπορεί να επιλέξει 

ερωτήσεις από διαφορετικά Question Banks. 

• Ύπαρξη λειτουργικότητας διαχείρισης βαθμολογίας με 

δυνατότητα διαμόρφωσης των στοιχείων που παρουσιάζονται 

και του τρόπου που παρουσιάζονται. Δυνατότητα αποθήκευσης 

και επαναχρησιμοποίησης των διαμορφώσεων: Το σύστημα 

διαχείρισης βαθμολογίας που παρέχεται από το σύστημα 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle επιτρέπει εκτενή 

διαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης των στοιχείων, από τον 

αριθμό των μαθητών που εμφανίζονται ανά σελίδα μέχρι τον 

τρόπο παρουσίασης της βαθμολογίας (αριθμοί, ποσοστά και 

αντίστοιχα γράμματα), καθώς και την εμφάνιση των μέσων τιμών 

βαθμολογίας. Επιπλέον παρέχεται σύστημα προτιμήσεων χρήστη, 

έτσι ώστε ο κάθε καθηγητής να μπορεί να αποθηκεύει τις 
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προτιμήσεις εμφάνισης της βαθμολογίας των εκπαιδευόμενων 

του και να τις επαναχρησιμοποιεί. 

• Το εργαλείο διαχείρισης βαθμολογίας θα παρέχει τη 

δυνατότητα να καθορίζεται, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, η 

βαρύτητα κάθε κριτηρίου (τεστ, συμμετοχή, εργασία κ.λπ.) στον 

υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας: Το σύστημα διαχείρισης 

βαθμολογίας του Εικονικού Περιβάλλοντος Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης θα παρέχει, κατά την δημιουργία ή την επεξεργασία 

μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (τεστ, συμμετοχή και 

εργασία), επιλογή για την βαρύτητα της κάθε δραστηριότητας, 

είτε χρησιμοποιώντας Απλή Μέθοδο Βαθμολόγησης είτε 

αξιοποιώντας μέθοδο αξιολόγησης με Ρουμπρίκες Αξιολόγησης. 

• Καταγραφή της ιστορικότητας των αλλαγών της βαθμολογίας: 

Το σύστημα διαχείρισης βαθμολογίας του Εικονικού 

Περιβάλλοντος Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, το οποίο προέρχεται 

από το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle, 

επιτρέπει την καταγραφή ιστορικότητας βαθμολογίας για κάθε 

χρήστη με ρόλο μαθητή στο σύστημα. Η ιστορικότητα είναι 

διαθέσιμη στην βάση δεδομένων του συστήματος και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς από τους διαχειριστές 

και τους καθηγητές. 

• Δυνατότητα καταχώρισης σχολίων βαθμολόγησης: Όπως, 

προαναφέρθηκε το σύστημα βαθμολόγησης επιτρέπει στους 

καθηγητές να εισάγουν δικά τους σχόλια βαθμολόγησης πέρα 

από το βαθμό τους. Τα σχόλια μπορούν να εισαχθούν με τον Rich 

Text Editor που ενσωματώνει το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, εκτός 

από απλά σχόλια οι καθηγητές μπορούν να διασυνδέσουν και 

αρχεία ανατροφοδότησης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που 

ένας φοιτητής κάνει κάποιο λάθος σε μία άσκηση οικονομικών, ο 

καθηγητής μπορεί να συνδέσει μαζί με την ανατροφοδότηση ένα 

αρχείο που σχετίζεται με την καλύτερη κατανόηση του θέματος 
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που έκανε λάθος ο φοιτητής, με στόχο την θετική 

ανατροφοδότησή του. 

• Δυνατότητα χρήσης της λειτουργικότητας διαχείρισης 

βαθμολογίας τόσο online όσο και offline: Το σύστημα 

διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle επιτρέπει την εξαγωγή 

της βαθμολογίας σε μορφή επεξεργάσιμου εγγράφου έτσι ώστε ο 

καθηγητής να μπορεί να αναθεωρήσει και να επεξεργαστεί τη 

βαθμολογία των εκπαιδευόμενων του και Offline. Μετά την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας της βαθμολογίας ο καθηγητής 

μπορεί να ανεβάσει το έγγραφο με αποτέλεσμα η βαθμολογία να 

ενημερώνεται αυτόματα online. 

• Δυνατότητα ελέγχου των τμημάτων του περιεχομένου που έχει 

παρακολουθήσει κάθε εκπαιδευόμενος μέσα από το 

περιβάλλον διαχείρισης βαθμολογίας: Το σύστημα 

παρακολούθησης ολοκλήρωσης μαθήματος (Completion 

Tracking), επιτρέπει την παρακολούθηση της δραστηριότητας των 

εκπαιδευόμενων από τους καθηγητές, για κάθε κομμάτι του 

περιεχομένου με το οποίο μπορεί ένας χρήστης να 

αλληλεπιδράσει μέσα στο μάθημα. Κατά τη δημιουργία ή την 

επεξεργασία του περιεχομένου, ο καθηγητής ή ο διαχειριστής 

μπορεί να ορίσει σε πια συγκεκριμένα  κομμάτια περιεχομένου θα 

είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή της δραστηριότητας. 

Σημειώνεται επίσης, ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 

των τμημάτων περιεχομένου που θα οριστεί ως ενεργό για 

καταγραφή της αλληλεπίδρασης των χρηστών. 

• Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών forum για διαφορετικά 

θέματα στα κατάλληλα σημεία κάθε μαθήματος: μπορούν να 

οριστούν διαφορετικά φόρουμ τα οποία μπορεί να είναι γενικά 

για το μάθημα και/ή ειδικά για μία ή ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

του μαθήματος. 
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• Δυνατότητα προσδιορισμού των επιλογών που έχουν οι 

εκπαιδευόμενοι σε κάθε forum π.χ. τροποποίηση, διαγραφή, 

υποβολής ανώνυμων σχολείων και επισύναψης εγγράφων: Για 

κάθε ένα από τα φόρουμ θα μπορούν να οριστούν δικαιώματα 

χρήσης για τους εκπαιδευόμενους, όπως για παράδειγμα, να 

επιτρέπετε σε έναν εκπαιδευόμενο να διαγράψει τα δικά του 

μηνύματα ή όχι ή όπως να έχει δικαίωμα να ανεβάσει έγγραφο 

μέχρι ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή να μην έχει καθόλου 

δυνατότητα να ανεβάσει κάποιο έγγραφο. 

• Δυνατότητα δημιουργίας ημερολογίων (journals), δωματίων 

συζήτησης (chat rooms) και wikis στα κατάλληλα σημεία κάθε 

μαθήματος: Επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία εργαλείων 

προσωπικής και συνεργατικής καταγραφής απόψεων και ιδεών 

όπως είναι τα Journals και τα Wikis, καθώς επίσης και σύγχρονης 

επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, Chat Rooms. Τα συγκεκριμένα 

εργαλεία παρέχουν πλήθος ρυθμίσεων που μπορεί να κάνει ο 

διαχειριστής ή ο καθηγητής για να υποστηρίξουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζονται.  

• Ύπαρξη τυπικών αναφορών πρόσβασης και χρήσης και 

δυνατότητα δημιουργίας custom αναφορών: To Σύστημα 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων Moodle, ως πυρήνας του 

Εικονικού Περιβάλλοντος Συνεχιζόμενης Κατάρτισης επιτρέπει την 

δημιουργία και εξαγωγή τυπικών αναφορών για την 

δραστηριότητα των χρηστών. 

 

Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται αναλυτικότερη παρουσίαση των 

βασικότερων εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας. 
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2.4 Περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το Moodle 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επιλέγει κανείς να χρησιμοποιήσει το Moodle 

είναι οι εξής: 

� Υποστηρίζει μια ποικιλία λειτουργιών που επιτρέπουν σε έναν εκπαιδευτή 

να διαμορφώσει το η-μάθημά του ώστε να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες 

� Είναι ανοιχτού κώδικα, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία νέων 

λειτουργιών ή παραμετροποίησης των υπαρχόντων 

� Διατίθεται χωρίς κόστος 

� Είναι εύκολο στη χρήση τόσο από εκπαιδευτές όσο και από 

εκπαιδευόμενους και διαχειριστές 

� Υπάρχει μια μεγάλη ενεργή κοινότητα χρηστών του Moodle που επιτρέπει τη 

συζήτηση σχετικά με τις λειτουργίες του, προτάσεις  αναφορικά με τη χρήση 

του, επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κ.λπ. 

(http://moodle.org/community) 

� Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της 

ελληνικής 

� Παρέχει συμβατότητα με διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης όπως είναι 

τα SCORM και IMS 

� Υπάρχει ένα σύνολο εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης 

(http://moodle.com/) 

 

Στην Ελλάδα η πλατφόρμα Moodle είναι εγκατεστημένη σε πολλούς  οργανισμούς. 

 

Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής: 

– Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

– ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τ.Ε.Φ.Α.Α 

– ΤΕΙ Σερρών 

– Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου 

– Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 
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Μερικοί από τους οργανισμούς στο εξωτερικό που κάνουν χρήση του Moodle για τις 

ανάγκες τους είναι οι εξής: 

–University of Glasgow 

–MIT Teacher Education Program 

–John F. Kennedy University 

–UCLA Department of Statistics 

–edNa Groups 

 

2.5 Τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου δεξιοτήτων; 

Το portfolio ή φάκελος μαθητή/εκπαιδευομένου αποτελεί μια μέθοδο αξιολόγησης 

που βασίζεται στην Αυθεντική αξιολόγηση και περιλαμβάνει ενέργειες, όπως είναι η 

παρατήρηση και ποιοτική μέθοδος αξιολόγησης. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τον δικό τους προσωπικό φάκελο, καθώς ο 

ίδιος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αρχειοθετήσει τις δικές του δραστηριότητες και 

εργασίες. Με αυτό τον τρόπο ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να 

αξιολογεί τον εαυτό του και την πορεία του και να αυτοαξιολογεί τον εαυτό του 

μέσω της εξέλιξης του. 

Σε κάθε χρονική περίοδο ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να έχει 

πρόσβαση σε μια ποιοτική εικόνα για τα χαρακτηριστικά του εαυτού του ως 

εκπαιδευόμενου/μαθητή, να αξιολογεί τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει 

αποκτήσει κατά την εκπαιδευτική του πορεία και να τις βελτιώνει θέτοντας νέους 

στόχους. Πιο συγκεκριμένα το portfolio επιτρέπει στους μαθητές να: 

• Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να ανακαλύψουν τις γνώσεις και 

δεξιότητες τους.  

• Να αξιολογούν σε διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής τους πορείας. 

• Να σημειώνουν και καταγράφουν αξίες, αντιλήψεις σκέψεις, στόχους, τη 

μαθησιακή τους πρόοδο, καθώς και τους στόχους και σχέδιά τους για το 

μέλλον.  

• Ο εκπαιδευόμενος με δική του ευθύνη και με τη βοήθεια του διδάσκοντα σε 

τακτά διαστήματα μπορεί να ανανεώσει και να αναδομήσει, το περιεχόμενο 
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του με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται και βελτιώνονται οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες του.  

 

Η δημιουργία ενός portfolio είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο του και 

αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 

• Σχεδιάζονται  οι σκοποί, οι στόχοι και ο τύπος του Portfolio.  

• Πραγματοποιείται η συλλογή των στοιχείων.  

• Επιλέγονται αυτά που τον αντιπροσωπεύουν.  

• Πραγματοποιείται συλλογισμός και αξιολόγηση του περιεχομένου.  

• Πραγματοποιείται συνδυασμός του portfolio με τα προηγούμενα με άλλα 

πιο πρόσφατα.  

• Απορρίπτεται ό,τι δεν ισχύει πλέον και πραγματοποιείται ανανέωση με 

καινούργια στοιχεία.  

 

Η αξιοποίηση των Portfolio, κατά την εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού αποσκοπεί στην καταγραφή δεξιοτήτων, γνώσεων, αντιλήψεων, 

αξιών, ενδιαφερόντων, μελλοντικών στόχων και αξιοποιείται ως συμπληρωματικό 

εργαλείο μάθησης. Συνεχίζοντας από τα παραπάνω και τις βασικές εισαγωγικές 

πληροφορίες για να αντιληφτούμε τί είναι το portfolio σαν φιλοσοφία, το e-

porftolio, μεταφέρει τον φάκελο μαθητή στα ψηφιακά συστήματα, και ουσιαστικά 

αποτελει πια τον ψηφιακό φάκελο του μαθητή,  και αποτελεί ουσιαστικά μία 

τεχνολογική εξέλιξη του porfolio. 

 

O ψηφιακός φάκελος (eportfolio), μια νέα πραγματικότητα e-portfolio είναι 

γνωστός στην βιβλιογραφία και ως portfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, 

webfolio – αποτελεί κατά βάση μια  ηλεκτρονική έκδοση του φακέλου εργασιών του 

μαθητή, που είναι βασισμένος στο χαρτί, δημιουργημένος σε ψηφιακά συστήματα 

και με ενσωμάτωση όχι μόνο κειμένου, αλλά και γραφικών, ήχων και βίντεο. Βασικό 

πλεονέκτημα του είναι ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε μέρος 

και χρονική στιγμή. Στα άλλα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται: 
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• Μείωση φυσικού χώρου: Οι παραδοσιακοί φάκελοι, κουτιά με κασέτες, 

εικόνες, ζωγραφιές τις περισσότερες φορές καταλάβουν μεγάλο όγκο 

φυσικού χώρου. Ενώ, ένα eporftolio επιτρέπει οι πληροφορίες να 

αποθηκευτούν εύκολα είτε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, στο cloud, 

είτε σε CD-ROM είτε οπουδήποτε αλλού (π.χ. DVD, usb memory stick),  

• Προαγωγή της συνεργατικότητας: τα eportfolios εκτός από την δυνατότητα 

για μεγάλου όγκου αποθήκευσης περιεχομένου, μπορεί να συγκρατήσουν 

μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Για παράδειγμα, εικόνες, έργα τέχνης 

και γραπτά δείγματα εργασιών μπορεί να υποστούν σάρωση και να 

αποθηκευτούν. Δημιουργώντας αυτό τον ψηφιακό φάκελο εργασιών οι 

μαθητές μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν κοινούς 

φακέλους με τις κοινές τους εργασίες.  

• Ποικιλία σε είδος υλικού:  τα eportfolio επιτρέπουν την αποθήκευση υλικού 

όπως ήχος, μουσική, εικόνες, γραφικά, βίντεο και άλλα πολυμέσα. Οι 

εκπαιδευόμενοι με τη δημιουργία, συλλογή, οργάνωση και αποτίμηση του 

ψηφιακού φακέλου εργασιών, αποκτούν συναίσθηση και ενδυνάμωση της 

συμμετοχής τους στη διαδικασία τους αυτοαξιολόγησης. 

 

Ερευνώντας το βασικότερο υλικό που αξίζει να αποθηκευτεί σε ένα eporftolio 

καταλήγουμε στα παρακάτω:  

1. Εργασίες που πραγματοποιεί στο σχολείο του ( συνεργατικές 

δραστηριότητες)  

2. Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται 

στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών(αναφορές σε βιβλία, 

έρευνες, προγράμματα από υπολογιστή)  

3. Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει( 

διαγωνισμοί) 

4. Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεων του. 

5. Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή. 

6. Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα. 
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Με βάση τα παραπάνω: Ο ηλεκτρονικός φάκελος εργασιών μαθητή (eportfolio) 

ορίζεται ως μια συλλογή από ψηφιακά αντικείμενα που μπορεί να περιλαμβάνει: 

έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, λύσεις 

ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν μια σειρά από παιδαγωγικές 

διαδικασίες και σκοπούς αξιολόγησης, τα οποία αναρτώνται σε ιστοσελίδες, ή σε 

παρόχους που ειδικεύονται στα eportfolios. Αποτελεί ουσιαστικά την ηλεκτρονική 

έκδοση του παραδοσιακού portfolio.  

Αποτελεί ένα εργαλείο που δημιουργείται από τους εκπαιδευόμενους-μαθητές, οι 

οποίοι αποφασίζουν τι θα συμπεριληφθεί στο περιεχόμενό του. Το eportfolio 

βασίζεται στις εξής βασικές αρχές:  

• μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση, προβληματισμός, ανάπτυξη των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων,  

• την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες,  

• την ανάπτυξη αυξημένης ευθύνης, τεκμηρίωση και οργάνωση της εργασίας 

τους και  

• την έμφαση στην ολοκληρωμένη και βιωματική εκμάθηση.  

 

Αξιοποιώντας αυτή την εφαρμογή αυτοαξιολόγησης ο μαθητής επιδιώκεται:  

 

• να γίνει ενεργός συμμέτοχος της μαθησιακής διαδικασίας, ενεργοποιώντας 

τον ρόλο του,  

• να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται, με σκοπό να αξιολογεί ο 

ίδιος τις εργασίες και την πορεία του,  

• να είναι σε θέση να θέτει νέους  στόχους για την πρόοδό του, εφικτούς για 

τον εαυτό του και να αναγνωρίσει το ρόλο του ως άνθρωπος που συνεχώς 

μαθαίνει,  

• να δημιουργεί νέα κίνητρα μάθησης μόνος του και  

• να αναγνωρίζει τις μαθησιακές ανάγκες του, τις ικανότητές του και τις τυχόν 

ελλείψεις που παρουσιάζει.  
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η συστηματική χρήση της αυτοαξιολόγησης μπορεί 

να συμβάλει στην προσπάθεια διαμόρφωσης της αυτοεικόνας και τόνωσης της 

αυτοεκτίμησης του εκπαιδευομένου. Όμως, για να πραγματοποιηθεί αυτό 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συχνή και αποτελεσματική ανατροφοδότηση των 

μαθητών αναφορικά με την πρόοδό τους (γνώσεις, δεξιότητες, αντιλήψεις, στάσεις, 

συμπεριφορά μελέτης, ολοκλήρωση εργασιών) σε σχέση πάντοτε με το υπάρχον και 

καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών.  

 

 

2.6 Παρουσίαση συστήματος Mahara 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιλέχθηκε να παρουσιαστεί το e-portfolio Mahara 

επειδή αποτελεί ένα πλήρες ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, ιστολόγιο, εργαλείο 

κατασκευής βιογραφικού και με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, 

επιτρέπει διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων Moodle το 

οποίο αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο της εργασία. Το Mahara είναι ένα ανοιχτού 

λογισμικού σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης ePorftolios. Ξεκίνησε ως project το 

2006 με χρηματοδότηση από τη Νέα Ζηλανδία. 

Δίνει έμφαση  στην δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ομάδας στην 

οργάνωση μαθήματος. Ως αποτέλεσμα το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί μια 

τεχνολογικά υποστηριζόμενη ψηφιακή έκδοση του φακέλου του εκπαιδευομένου 

και ταυτόχρονα ένα περιβάλλον διαδικτυακής συνεργατικής εργασίας. Το 

περιβάλλον αυτό παρέχει διαφορετικά ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία  στον μαθητή 

και επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση πολλαπλών ψηφιακών τεχνολογική έκδοση του 

φακέλου του μαθητή αλλά ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας ή ένα 

μέσο για μάθηση που μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πολλά ψηφιακά αντικείμενα 

και πόρους σε διάφορες μορφές μέσων. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα  πέρα από το 

υλικό του κάθε μαθητή είναι μια ένδειξη όσον αφορά την κριτική σκέψη του 

μαθητή, την κριτική σκέψη, αξιολόγηση και τα επιτεύγματα. Τα οφέλη του 

eportfolio αυξάνονται σταδιακά, διότι το περιεχόμενο και η φύση του ηλεκτρονικού 

χαρτοφυλακίου αυξάνεται διαχρονικά, με την ηλικία, την εμπειρία και την 

ωριμότητα του μαθητή.  
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Τα αντικείμενα (artifacts

στοιχεία: 

• Προσωπικά και εκπαιδευτικά

• Στόχος, 

• Δημιουργικές εργασίες,

• Εργασίες που βασίζονται

• Ανατροφοδότηση,

• Σχόλια, 

• Δραστηριότητες (ομαδικές

• Επιτεύγματα. 

 

2.7 Εγκατάσταση και βασικές λειτουργίες 

Ακολουθώντας τις οδηγίες

(https://wiki.mahara.org/wiki/System_Administrator%27s_Guide/Installing_Mahara)

, εγκαθιστούμε το εργαλείο

εγκατάσταση του Mahara

 

Εικόνα 
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artifacts) που εισάγονται στο Mahara αποτελούν

εκπαιδευτικά στοιχεία μαθητή, 

εργασίες, 

βασίζονται στην κριτική σκέψη, 

Ανατροφοδότηση, 

(ομαδικές και ατομικές) 

Εγκατάσταση και βασικές λειτουργίες Mahara 

οδηγίες που δίνονται στο site 

(https://wiki.mahara.org/wiki/System_Administrator%27s_Guide/Installing_Mahara)

εργαλείο Mahara τοπικά στον υπολογιστή 

Mahara χρησιμοποιήθηκε το WampServer.  

Εικόνα 15: Εγκατάσταση εργαλείου Mahara 
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αποτελούν τα παρακάτω 

του Mahara 

(https://wiki.mahara.org/wiki/System_Administrator%27s_Guide/Installing_Mahara)

 μας. Για την 
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Αφού όλες τις διαδικασίες

ολοκληρωθεί, κάνουμε 

διαδικασία εγκατάστασης

Εικόνα 16

 
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς την εγκατάσταση, ορίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, 

όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα:
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διαδικασίες που παρουσιάζονται στον παραπάνω

 κλικ στο κουμπί “Install Mahara” για να

εγκατάστασης του λογισμικού.  

16: Επιτυχής εγκατάσταση του εργαλείου Mahara 

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς την εγκατάσταση, ορίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, 

όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 
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παραπάνω οδηγό έχουν 

να ξεκινήσει η 

 

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς την εγκατάσταση, ορίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, 
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Εικόνα 

 
Έχοντας ορίσει τα στοιχεία πρόσβασης, μπορούμε στην συνέχεια να 

πραγματοποιήσουμε είσοδο στο σύστημα διαχείρισης του εργαλείου Mahara.

 

Είσοδος 

 
Εισάγουμε τα στοιχεία πρόσβασης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

 

 

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Εικόνα 17: Εισαγωγή στοιχείων πρόσβασης 

Έχοντας ορίσει τα στοιχεία πρόσβασης, μπορούμε στην συνέχεια να 

πραγματοποιήσουμε είσοδο στο σύστημα διαχείρισης του εργαλείου Mahara.

Εισάγουμε τα στοιχεία πρόσβασης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Εικόνα 18: Είσοδος χρήστη 
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Έχοντας ορίσει τα στοιχεία πρόσβασης, μπορούμε στην συνέχεια να 

πραγματοποιήσουμε είσοδο στο σύστημα διαχείρισης του εργαλείου Mahara. 

Εισάγουμε τα στοιχεία πρόσβασης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 
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Βασικός στόχος του Mahara είναι δημιουργία ενός 

χρήστης θα μπορεί εύκολα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ένα Ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο. Μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει παρέχει στο χρήστη τη 

δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων, δημιουργίας ιστολογίου, ηλεκτρονικού 

βιογραφικού σημειώματος καθώς και τη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέποντάς του να δημιουργήσει ομάδες μελών του συστήματος ή να γίνει μέλος 

σε μια άλλη ομάδα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να αλληλοεπιδράσει και να 

μοιραστεί εμπειρίες και περιεχόμενο

 

Εικόνα 

 

Περιεχόμενο (Content)

 
Το Mahara δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό 

προφίλ, δίνοντας πληροφορίες πάνω σε διάφορα πεδία όπως είναι τα προσωπικά 

του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προφίλ του στα διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η μόρφωση και εργασιακή εμπειρία, τα επιτεύγματα και τα 

βραβεία, καθώς και οι προσωπικοί, ακαδημαϊκοί και εργασιακοί στόχοι και 

ικανότητες του. 
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Βασικός στόχος του Mahara είναι δημιουργία ενός συστήματος μέσω του οποίου ο 

χρήστης θα μπορεί εύκολα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ένα Ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο. Μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει παρέχει στο χρήστη τη 

δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων, δημιουργίας ιστολογίου, ηλεκτρονικού 

σημειώματος καθώς και τη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέποντάς του να δημιουργήσει ομάδες μελών του συστήματος ή να γίνει μέλος 

σε μια άλλη ομάδα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να αλληλοεπιδράσει και να 

μοιραστεί εμπειρίες και περιεχόμενο. 

Εικόνα 19: Βασική οθόνη του εργαλείου Mahara 

Περιεχόμενο (Content) 

Το Mahara δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό 

προφίλ, δίνοντας πληροφορίες πάνω σε διάφορα πεδία όπως είναι τα προσωπικά 

, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προφίλ του στα διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η μόρφωση και εργασιακή εμπειρία, τα επιτεύγματα και τα 

βραβεία, καθώς και οι προσωπικοί, ακαδημαϊκοί και εργασιακοί στόχοι και 
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συστήματος μέσω του οποίου ο 

χρήστης θα μπορεί εύκολα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ένα Ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο. Μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει παρέχει στο χρήστη τη 

δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων, δημιουργίας ιστολογίου, ηλεκτρονικού 

σημειώματος καθώς και τη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέποντάς του να δημιουργήσει ομάδες μελών του συστήματος ή να γίνει μέλος 

σε μια άλλη ομάδα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να αλληλοεπιδράσει και να 

 

Το Mahara δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό 

προφίλ, δίνοντας πληροφορίες πάνω σε διάφορα πεδία όπως είναι τα προσωπικά 

, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προφίλ του στα διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η μόρφωση και εργασιακή εμπειρία, τα επιτεύγματα και τα 

βραβεία, καθώς και οι προσωπικοί, ακαδημαϊκοί και εργασιακοί στόχοι και 
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Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν

αποφασίζει ποια από αυτά θα είναι διαθέσιμα προς τους άλλους χρήστες του 

συστήματος. 

 

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα artefacts και ο χρήστης είναι αυτός που 

αποφασίζει ποια από αυτά θα είναι διαθέσιμα προς τους άλλους χρήστες του 

Εικόνα 20: Προφίλ χρήστη 
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και ο χρήστης είναι αυτός που 

αποφασίζει ποια από αυτά θα είναι διαθέσιμα προς τους άλλους χρήστες του 
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Εικόνα 21: Εικόνα προφίλ 

Εικόνα 22: Βιογραφικό σημείωμα 
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Χαρτοφυλάκιο (Portfolio)

 
Το χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιεί τα 

προκειμένου: 

 

• Να δημιουργήσει σελίδες

• Να ενοποιήσει διάφορες σελίδες σε συλλογές

• Να μοιραστεί τα παραπάνω με άλλους 
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Χαρτοφυλάκιο (Portfolio) 

Το χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιεί τα artefacts που έχει προσθέσει ο χρήστης 

Να δημιουργήσει σελίδες 

Να ενοποιήσει διάφορες σελίδες σε συλλογές 

Να μοιραστεί τα παραπάνω με άλλους χρήστες 

Εικόνα 23: Φόρμα δημιουργίας σελίδας 
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που έχει προσθέσει ο χρήστης 
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Εικόνα 

 

Ομάδες (Groups) 

 
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το 

εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέσω αυτού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορες ομάδες 

χρηστών και να γίνει μέλος σε ομάδες άλλων χρηστών. 

 

Στον ιδιοκτήτη του κάθε χαρτοφυλακίου δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσει σε τι 

είδους περιεχόμενο θα έχουν πρόσβαση τα μέλη μιας ομάδας και αν η εγγραφή 

στην ομάδα αυτή θα είναι ανοιχτή προς όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο 

εκείνος θα μπορεί να προσθέσει νέα μέλη.
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Εικόνα 24: Διαχείριση των σελίδων προς κοινοποίηση 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το Mahara εκτός από τις δυνατότητές του ως 

εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέσω αυτού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορες ομάδες 

χρηστών και να γίνει μέλος σε ομάδες άλλων χρηστών.  

κάθε χαρτοφυλακίου δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσει σε τι 

είδους περιεχόμενο θα έχουν πρόσβαση τα μέλη μιας ομάδας και αν η εγγραφή 

στην ομάδα αυτή θα είναι ανοιχτή προς όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο 

εκείνος θα μπορεί να προσθέσει νέα μέλη. 
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εκτός από τις δυνατότητές του ως 

εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέσω αυτού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορες ομάδες 

κάθε χαρτοφυλακίου δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσει σε τι 

είδους περιεχόμενο θα έχουν πρόσβαση τα μέλη μιας ομάδας και αν η εγγραφή 

στην ομάδα αυτή θα είναι ανοιχτή προς όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο 
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Εικόνα 25: Φόρμα δημιουργίας ομάδας 
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Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Τάξεων Moodle 

3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.1.1 Εγγραφή/Είσοδος, Ρόλοι και δικαιώματα ρόλων 

 

 

Εικόνα 26: Αρχιτεκτονική Συστήματος Moodle 

 

To Moodle απαρτίζεται και ενσωματώνει συστήματα που επιτρέπουν την εγγραφή, 

την αναγνώριση και την διαχείριση των χρηστών. Τα βασικότερα συστατ του 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

• Σύστημα Εγγραφής: Η πλατφόρμα υποστηρίζει σύστημα εγγραφής κατά το 

οποίο μπορεί να γράφεται ο μαθητής και έπειτα ο Administrator να του δίνει 

πρόσβαση στα αντίστοιχα μαθήματα. Επιπροσθέτως, μπορεί να οριστεί ο 

χρόνος εγγραφής κάθε μαθητή. Κάθε μαθητής μπορεί να εισέλθει στην 

πλατφόρμα με username και password. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του 

συστήματος κατόπιν αυθεντικοποίησης και σχετικής αδειοδότησης μπορούν 

να συμμετέχουν ενεργά σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα 

με το ρόλο τους στο σύστημα.  
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Εικόνα 27: Σύστημα εισόδου και εγγραφής χρήστη 

 

 

• Ρόλοι χρηστών: Οι βασικοί ρόλοι χρηστών που υποστηρίζονται μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

o Εκπαιδευτές: Έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας των 

μαθημάτων τα οποία διδάσκουν, δηλαδή μπορούν να σχεδιάζουν τη 

δομή τους, να αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό και να δημιουργούν 

δραστηριότητες, να παρακολουθούν στατιστικά στοιχεία κ.α.. 

o Εκπαιδευόμενοι: Έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των 

μαθημάτων τα οποία παρακολουθούν και δυνατότητα ενεργούς 

συμμετοχής στις διάφορες δραστηριότητες. 

o Διαχειριστές: Έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (διαχείριση χρηστών, δημιουργία εκπαιδευτικών 

ενοτήτων κλπ), τη διαχείριση των εξυπηρετητών και των βάσεων 

δεδομένων, τη συντήρηση του κώδικα (επίλυση προβλημάτων, 

βελτιώσεις), την ενημέρωση και την υποστήριξη των υπολοίπων 

ομάδων χρηστών. 
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o Ανώνυμοι διαδικτυακοί επισκέπτες: Δεν είναι εγγεγραμμένοι 

χρήστες. Έχουν πρόσβαση για ανάγνωση μόνο στα μαθήματα, 

εφόσον βέβ

 

 

Το σύστημα Moodle

παραπάνω προτεινόμενες ομάδες χρηστών και άλλων ομάδων που μπορεί να 

χρειάζονται. Κάθε ομάδα διαθέτει συγκεκριμένο ρόλο στο, γεγονός που υπαγορεύει 

διαφορετικούς κανόνες πρόσβασης και λειτουργικής συμπ

διαχείρισης ρόλων χρηστών και δικαιωμάτων είναι ευέλικτο και επιτρέπει τον 

καθορισμό πλήθους διαφορετικών ρόλων, ανάθεση από έναν έως περισσότερους 

ρόλους σε κάθε χρήστη, ενώ κάθε ρόλος έχει δικαιώματα τα οποία μπορούν να 

αλλάξουν είτε με πρόσθεση είτε με αφαίρεση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ανά 

ρόλο. 
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Ανώνυμοι διαδικτυακοί επισκέπτες: Δεν είναι εγγεγραμμένοι 

χρήστες. Έχουν πρόσβαση για ανάγνωση μόνο στα μαθήματα, 

εφόσον βέβαια αυτό το επιτρέπει ο εκάστοτε διδάσκων.

Εικόνα 28: Σύστημα ρόλων χρηστών 

Moodle μπορεί να υποστηρίξει σχεδιαστικά και λειτουργικά τις 

παραπάνω προτεινόμενες ομάδες χρηστών και άλλων ομάδων που μπορεί να 

χρειάζονται. Κάθε ομάδα διαθέτει συγκεκριμένο ρόλο στο, γεγονός που υπαγορεύει 

διαφορετικούς κανόνες πρόσβασης και λειτουργικής συμπεριφοράς. 

διαχείρισης ρόλων χρηστών και δικαιωμάτων είναι ευέλικτο και επιτρέπει τον 

καθορισμό πλήθους διαφορετικών ρόλων, ανάθεση από έναν έως περισσότερους 

ρόλους σε κάθε χρήστη, ενώ κάθε ρόλος έχει δικαιώματα τα οποία μπορούν να 

με πρόσθεση είτε με αφαίρεση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ανά 
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Ανώνυμοι διαδικτυακοί επισκέπτες: Δεν είναι εγγεγραμμένοι 

χρήστες. Έχουν πρόσβαση για ανάγνωση μόνο στα μαθήματα, 

αια αυτό το επιτρέπει ο εκάστοτε διδάσκων. 

 

μπορεί να υποστηρίξει σχεδιαστικά και λειτουργικά τις 

παραπάνω προτεινόμενες ομάδες χρηστών και άλλων ομάδων που μπορεί να 

χρειάζονται. Κάθε ομάδα διαθέτει συγκεκριμένο ρόλο στο, γεγονός που υπαγορεύει 

εριφοράς. Το σύστημα 

διαχείρισης ρόλων χρηστών και δικαιωμάτων είναι ευέλικτο και επιτρέπει τον 

καθορισμό πλήθους διαφορετικών ρόλων, ανάθεση από έναν έως περισσότερους 

ρόλους σε κάθε χρήστη, ενώ κάθε ρόλος έχει δικαιώματα τα οποία μπορούν να 

με πρόσθεση είτε με αφαίρεση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ανά 
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Εικόνα 29: Οθόνη διαχείρισης δικαιωμάτων ρόλων 

 

 

3.1.2 Εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

 

Το Moodle περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, έτσι ώστε οι χρήστες που διαθέτουν τα σχετικά 

δικαιώματα να έχουν τη δυνατότητα μέσα από κατάλληλες διεπαφές να 

ενημερώνουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του συστήματος με εύκολο και φιλικό 

τρόπο.  

 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες εισαγωγής και διαχείρισης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου στην πλατφόρμα: 

 

• Δυνατότητα δημιουργίας μαθήματος: Οι διαχειριστές μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα νέο μάθημα. Να του δώσουν ένα τίτλο και κωδικό 

μαθήματος. Να καθορίσουν στοιχεία όπως είναι η έναρξη του μαθήματος, η 

λήξη του και οι ρόλοι. Επίσης, μπορούν να ορίσουν τον τύπο μαθήματος, την 

περιγραφή, τις ομάδες και τα αρχεία του μαθήματος. 
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Εικόνα 30: Ενδεικτική οθόνη δημιουργίας μαθήματος 

 

 

 

• Εισαγωγή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Πηγές Περιεχομένου): Οι 

διαχειριστές-εκπαιδευτές μπορούν να εισάγουν το δικό τους περιεχόμενο 

είτε με τη μορφή Πηγής Περιεχομένου είτε με άλλες μορφές όπως είναι 

Ιστοσελίδα, δικά τους αρχεία, μορφή SCORM/IMS LD/AICC, ή ακόμα και ένα 

ολοκληρωμένο πείραμα σε μορφή Flash ή άλλου τύπου. Παρέχοντας έτσι 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού με την 

υποστήριξη των προτύπων SCORM 1.2 και SCORM 2004 σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ADL. 
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Εικόνα 31: Ενδεικτική οθόνη  εισαγωγής πόρων 

 

• Tools για τη δημιουργία τεστ διαφορετικών μορφών. (Συμπλήρωσης 

κενού, σωστό λάθος κ.λ.π.): Το Moodle ενσωματώνει εργαλεία δημιουργίας 

διαφορετικών τύπων αξιολόγησης (τεστ). Όλοι οι διαθέσιμοι τύποι 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

o Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 

o Πολλαπλής Επιλογής 

o Σύντομής Απάντησης 

o Σωστού Λάθους 

o Συμπλήρωσης Κενού 

o Ερώτηση με Αριθμητική Απάντηση 

o Έκθεση 

o Συνδυαστικά Τεστ Ερωτήσεων 

Όλες οι ερωτήσεις αποθηκεύονται και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μεταξύ 

των τεστ. 
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Εικόνα 32: Ενδεικτική οθόνη προσθήκης Κουίζ/Τεστ 

 

 

Εικόνα 33: Ενδεικτική επιλογής τύπου ερώτησης προς δημιουργία 

 

• Δημιουργίας και ανάθεση εργασίας σε μαθητές/εκπαιδευομένους: Η 

πλατφόρμα ενσωματώνει εργαλεία και επιτρέπει αυτόματη ανάθεση 

εργασιών σε μαθητές, την ενημέρωσή τους για την καταληκτική ημερομηνία 

μέσω του ημερολογίου και άλλων ειδοποιήσεων, το download για διόρθωση 

(ή την online διόρθωση από καθηγητή όπου αυτό υποστηρίζεται). Επίσης, 

επιτρέπει την βαθμολόγηση των εργασιών από καθηγητές. 
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Εικόνα 34: Ενδεικτική οθόνη δημιουργίας και ανάθεσης εργασιών 

 

• Εργαλεία Επικοινωνίας: Επιπροσθέτως, μπορούν να δημιουργηθούν ειδικές 

περιοχές ασύγχρονων συζητήσεων (forums) και περιοχές σύγχρονων 

συζητήσεων (chat) για διάφορα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική 

διαδικασία και το περιεχόμενο που παρουσιάζεται. 

 

 

Εικόνα 35: Εργαλεία δημιουργίας Forum και Chat 
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Πιο συγκεκριμένα, τo Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων Moodle, επιτρέπει 

στους ρόλους με τα κατάλληλα δικαιώματα να εισάγουν δικό τους περιεχόμενο σε 

διάφορες μορφές, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, βίντεο, σελίδες html κ.α., το οποίο 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη σύνθεση των δικών τους εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως, το περιεχόμενο μπορεί να αποθηκευτεί σε ειδικές 

βιβλιοθήκες περιεχομένου (repositories), είτε ανά χρήστη, είτε ανά μάθημα έτσι 

ώστε να μπορεί να εξαχθεί και να ανακτηθεί από τον ίδιο χρήστη ή από άλλους 

χρήστες, που θα έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα 

3.1.3 Συστήματα Επικοινωνίας εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και διαχειριστών 

 

Το σύστημα όπως προαναφέρθηκε παρέχει εξειδικευμένα εργαλεία ενημέρωσης 

και επικοινωνίας, τα οποία θα μπορούν να δημιουργηθούν και να 

παραμετροποιηθούν χωρίς ειδικές γνώσεις προγραμματισμού από τους 

διαχειριστές. Με την αξιοποίηση των προαναφερθέντων εργαλείων θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες. 

 

• Γονείς Οι γονείς των μαθητών έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για 

την εκπαιδευτική δραστηριότητα, για τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενότητες, 

για τους στόχους και την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

• Εκπαιδευτές/Εκπαιδευόμενοι/Διαχειριστές: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του 

συστήματος έχουν πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν 

θέματα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ενότητες που συμμετέχουν, ενώ 

παράλληλα μπορούν να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία forum και 

chat για να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

 

 

 

Ειδικότερα, διατίθενται μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ των εγγεγραμμένων 

χρηστών ως εξής:  
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• οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν σχόλια και 

πληροφορίες και να συζητούν μεταξύ τους. 

 

• Οι διαχειριστές του συστήματος μπορούν να στέλνουν ανακοινώσεις και 

ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες και σε 

ομάδες χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά (ΠΑ. εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι 

κλπ). 

 

• Είναι δυνατή η αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτών - εκπαιδευόμενων στα 

πλαίσια συμμετοχής σε μια εκπαιδευτική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων, αξιολόγησης και 

συνεργασίας, για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. 

 

 

Εικόνα 36: Παράδειγμα υλοποίησης Forum στο Moodle 
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3.1.4 Υπηρεσίες στατιστικών αναφορών 

 

Η πιο πρόσφατη τάση στις πλατφόρμας είναι να υπάρχει δυνατότητα αναλυτικών 

στατιστικών χρήσης των ρόλων που αλληλεπιδρούν σε αυτή.

Το Moodle ενσωματώνει εργαλεία

εμπλεκόμενων ρόλων στην πλατφόρμα

διαδικασίας αποτίμησης της αξίας του εκπαιδευτικού έργου που π

To Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων 

και εξαγωγή τυπικών αναφορών για την δραστηριότητα των χρηστών.

στατιστικές αναφορές μπορούν να εξαχθούν στα πλέον δημοφιλέστερα αρχεία (π.χ. 

Βιβλία Excel) (με την αξιοποίηση κατάλληλων 

προγράμματα στατιστικής ανάλυσης
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Εικόνα 37: Παράδειγμα Chat στο Moodle 

Υπηρεσίες στατιστικών αναφορών  

Η πιο πρόσφατη τάση στις πλατφόρμας είναι να υπάρχει δυνατότητα αναλυτικών 

στατιστικών χρήσης των ρόλων που αλληλεπιδρούν σε αυτή. 

ενσωματώνει εργαλεία παρακολούθησης των ενεργειών όλων των 

εμπλεκόμενων ρόλων στην πλατφόρμα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την 

διαδικασίας αποτίμησης της αξίας του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται.

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων Moodle, επιτρέπει την δημιουργία 

και εξαγωγή τυπικών αναφορών για την δραστηριότητα των χρηστών.

στατιστικές αναφορές μπορούν να εξαχθούν στα πλέον δημοφιλέστερα αρχεία (π.χ. 

την αξιοποίηση κατάλληλων module) για να εισαχθούν σε ειδικά 

προγράμματα στατιστικής ανάλυσης, εφόσον ο αρμόδιος το χρειάζεται.
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Η πιο πρόσφατη τάση στις πλατφόρμας είναι να υπάρχει δυνατότητα αναλυτικών 

ς των ενεργειών όλων των 

υποστηρίξει την 

ραγματοποιείται.  

, επιτρέπει την δημιουργία 

και εξαγωγή τυπικών αναφορών για την δραστηριότητα των χρηστών. Οι 

στατιστικές αναφορές μπορούν να εξαχθούν στα πλέον δημοφιλέστερα αρχεία (π.χ. 

για να εισαχθούν σε ειδικά 

, εφόσον ο αρμόδιος το χρειάζεται. 
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Εικόνα 
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Εικόνα 38: Παράδειγμα στατιστικής αναφοράς Moodle 
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Κεφάλαιο 4: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου δεξιοτήτων 

4.1 Υλοποίηση Συστήματος ePortfolio με integration Moodle – Mahara 

Στις παραπάνω ενότητες έχουν αναφερθεί οι βασικές λειτουργίες του Moodle και 

του Mahara. Τα δύο αυτά συστήματα έχουν δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ τους. 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται μια πρότυπη διασύνδεση μεταξύ των δύο 

αυτών συστημάτων και τα plugins που χρειάζεται να εγκατασταθούν για να γίνει 

αυτό εφικτό. 

• Βήμα 1 - Εγκατάσταση και αρχικοποίηση Moodle: Σε αυτό το βήμα 

πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και παραμετροποίησης τις τελευταίας 

έκδοσης της πλατφόρμας Moodle σε τοπικό Server μέσω τις αξιοποίησης του 

Wamp. Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης παρουσιάζονται στο παράρτημα 

της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

 

 

Εικόνα 39: Τοπική εγκατάσταση του Moodle 

 

• Βήμα 2 – Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του συστήματος Mahara: Σε αυτό 

το βήμα πραγματοποιήθηκε εγκατάστασης και παραμετροποίηση τους 

συστήματος eportfolio Mahara σε τοπικό Server μέσω τις αξιοποίησης του 

Wamp. Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης παρουσιάζονται στο σχετικό 

κεφάλαιο της παρουσίασης του Mahara. 
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Εικόνα 40: Τοπική εγκατάσταση του Mahara 

 

• Βήμα 3 – Διασύνδεση Moodle με το Mahara μέσω XML-RPC. Ο διαχειριστής 

συνδέεται στο Moodle και επιλέγει από τη διαχείριση τις δυνατότητες 

δικτύωσης. Δημιουργεί ένα κρυφό κλειδί για διασύνδεση με το Mahara, 

όπως στην παρακάτω εικόνα. 

 



ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

 68

 

Εικόνα 41: Δημιουργία key για διασύνδεση moodle + mahara στο Moodle 
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Εικόνα 42: Δημιουργία key για διασύνδεση moodle + mahara στο Mahara 

 
 

 

Εικόνα 43: Εισαγωγή του Moodle ως ιδρύματος στo Mahara 
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• Βήμα 4 - Εγκατάσταση του plugin Mahara για το Moodle, το οποίο επιτρέπει 

την μεταφορά εργασιών από το Mahara στο Moodle. Το plugin ονομάζεται 

«Mahara Assignment Submission Plugin» και επιτρέπει την επικοινωνία του 

Moodle με το Mahara αξιοποιώντας την τεχνολογία XML-RPC. To plugin 

εγκαταστάθηκε με την λειτουργία εγκατάσταση προσθέτου από αρχείο Zip. 

 

 

Εικόνα 44: Οθόνη εγκατάστασης Mahara Assignment Submission Plugin 

 

 
Εικόνα 45: Οθόνη ελέγχου και vaidation Mahara Assignment Submission Plugin 

 
Έπειτα όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος απομένει το τελευταίο βήμα για την 

εγκατάσταση του Mahara Assignment Submission Plugin, με την επιτυχή 

εγκατάσταση του το Moodle θα ενσωματώσει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το 

Mahara. 
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Εικόνα 46: Οθόνη εγκατάστασης προσθέτου Mahara Assignment Submission Plugin 

 
Πατώντας το κουμπί για ενημέρωση της βάσης του Moodle πραγματοποιείται 

ενημέρωση και έτσι το Moodle αποκτά πλέον τις δυνατότητες διασύνδεσης με το 

Mahara. 

 

Εικόνα 47: Επιτυχής εγκατάσταση προσθέτου Mahara Assignment Submission Plugin 

 

Η επόμενη οθόνη αφορά τις ρυθμίσεις του προσθέτου. Επιλέχθηκε όλες οι εργασίες 

να χρησιμοποιούν ως προεπιλογή την αποστολή τους στο Mahara. 
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Εικόνα 48: Ρυθμίσεις προσθέτου Mahara Assignment Submission Plugin 

 
Αφού το πρόσθετο έχει εγκατασταθεί ορθά ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει 

μια άσκηση Mahara στο μάθημα του. Ο καθηγητής μπορεί να ενεργοποίηση την 

επεξεργασία μαθήματος στο Moodle και να προσθέσει τη σχετική δραστηριότητα. 

 

Εικόνα 49: Εισαγωγή δραστηριότητας «Ανάθεση Εργασίας» στο μάθημα 

 

Επιλέγοντας την ανάθεση εργασίας ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως 

τύπο εργασίας την παράδοση μέσω Mahara.  

 

Εικόνα 50: Επιλογή τρόπου υποβολής ως Mahara portfolio 
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Επιλέγοντας αυτόν τον τύπο υποβολής οι μαθητές θα έχουν δυνατότητα να 

καταθέσουν τις εργασίες τους επιλέγοντας από το Mahara portfolio τους. 

 

Εικόνα 51: Παράδειγμα Mahara Portfolio 
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και η εμφάνιση του Web 2.0 που παρέχει 

στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν οι ίδιοι υλικό, οδήγηση στην 

ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζουν με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

δραστηριότητες της καθημερινότητας. Ένας από τους βασικότερους τομείς που 

μπορεί να επωφεληθεί  από την εφαρμογή των ΤΠΕ, είναι η εκπαίδευση/κατάρτιση, 

προς αυτή την κατεύθυνση πλατφόρμες, όπως συστήματα διαχείρισης 

ηλεκτρονικών τάξεων και διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου, αξιοποιούνται για τον 

σχεδιασμό και την διεξαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 

πλαίσια του προγράμματος σπουδών. 

Με βάση τα παραπάνω σε αυτή την πτυχιακή εργασία παρουσιάστηκαν οι βασικές 

δυνατότητες των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων κα διαχείρισης 

eportfolios. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκε η διασύνδεση αυτών τω συστημάτων 

και η εγκατάσταση/παραμετροποίηση αθρωμάτος που επέτρεπε την παράδοση 

εργασιών μέσω του Mahara eporftolio του μαθητή. 

Σε επόμενες προσπάθειες θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί α) 

κατασκευή ενός ενοποιημένου συστήματος Moodle και Mahara με ειδικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες και των δύο 

συστημάτων και β) να διεξαχθούν σχετικές έρευνες για την αξιοποίησης αυτών των 

συστημάτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ SERVER - WAMP 

Το WampServer είναι ένα σύνολο εφαρμογών που επιτρέπει την εγκατάσταση και 

λειτουργία ενός Web Server. Διατίθεται δωρεάν και είναι διαθέσιμο για ανάκτηση. 

Ενσωματώνει τον Apache webserver σε συνδυασμό με την γλώσσα PHP και για τις 

βάσεις δεδομένων MySQL. Περιλαμβάνει επίσης το σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων PHPMYADMIN. Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του webserver 

επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών όπως το 

Moodle και το Mahara τοπικά στον Η/Υ.  

Η εγκατάσταση του Wamp είναι μια διαδικασία και διαρκεί μερικά λεπτά. Αρχικά 

μεταβαίνουμε στην διεύθυνση 

http://www.wampserver.com/en/download.php 
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Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο WAMPSERVER. Εάν το σύστημά μας το υποστηρίζει, 

κατεβάζουμε την έκδοση για τα 64 BITS. Έπειτα αποθηκεύουμε το αρχείο στον Η/Υ 

μας. 

 

Στο φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει το Installer εμφανίζεται το παρακάτω 

εικονίδιο. 

 

Κάνουμε διπλό κλικ για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εγκατάστασης. 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε το κουμπί Next για να προχωρήσουμε στην 

εγκατάσταση. 

 

Στο επόμενο παράθυρο "Setup – WampServer". Κάνουμε κλικ στο radio 

button "I accept the agreement". Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Next. 
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Στο παρακάτω παράθυρο που εμφανίζεται. Κάνετε κλικ στο κουμπί Next. 

 

Στο επόμενο παράθυρο. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου "Create a Desktop icon", 

εάν επιθυμούμε να δημιουργηθεί ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας. Στη 

συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Next. 
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Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Install. 

 

Αφήνουμε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Launch Wampserver now, για να 

ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του Εικονικού Server. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο 

κουμπί Finish. 
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Στην κάτω δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών της επιφάνειας εργασίας, 

εμφανίζεται το εικονίδιο του Wamp . 

 

Ο Wamp Server εγκαταστάθηκε. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε τη βάση 

δεδομένων 

Εάν ο Η/Υ έχει εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο το SKYPE (ή κάποια άλλη 

εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη θύρα 80) υπάρχει πιθανότητα ο Εικονικός Server να 

μην ξεκινάει. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να ορίσουμε το SKYPE 

να μην χρησιμοποιεί την πόρτα 80, απενεργοποιώντας την επιλογή "Χρήση των 

θυρών 80 και 443 για επιπλέον εισερχόμενες συνδέσεις". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MOODLE 

Αρχικά πραγματοποιούμε ανάκτηση από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Moodle 

της τελευταίας έκδοσης του. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, κάνουμε αποσυμπιέζουμε 

όλα τα αρχεία του moodle μέσα στο φάκελο C:\wamp\www\moodle. Η 

εγκατάσταση του Moodle ολοκληρώνεται κάνοντας τα παρακάτω βήματα. 

Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή μας. Στη γραμμή διευθύνσεων 

πληκτρολογείτε localhost\moodle και πατάτε Enter. 

Αρχικά επιλέγουμε τη γλώσσα εγκατάστασης για την περίπτωσή μας τα Ελληνικά 

(el) 

 

 

Έπειτα η εγκατάσταση μας ενημερώνει για τις διαδρομές αποθήκευσης των 

αρχείων. 
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Έπειτα πραγματοποιείται η επιλογή του οδηγού των βάσεων δεδομένων, στην 

περίπτωσή αυτή (λόγω της αξιοποίησης του wamp) επιλέγουμε να αξιοποιηθεί ο 

οδηγός mysqli. 

  



ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

 89

 

 

 

Στην επόμενη οθόνη εγκατάστασης καταχωρείται ο χρήστης της βάσης δεδομένων 

και το όνομα της βάσης δεδομένων στην οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα και 

οι πίνακες τις εφαρμογής. 
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Η επόμενη οθόνη περιλαμβάνει την αποδοχή των όρων χρήσης του Moodle και την 

συνέχιση της εγκατάστασης. 
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Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει την ετοιμότητα του SERVER αναφορικά με την 

υποστήριξη των απαιτήσεων του MOODLE σχετικά με την PHP και τις γενικότερες 

ρυθμίσεις του Apache. 

 

Εφόσον οι ελάχιστες απαιτήσεις πληρούνται προχωράμε στην εγκατάσταση 

πατώντας το κουμπί Συνέχεια. Η εγκατάσταση δημιουργεί τους πίνακες και τα 

δεδομένα της εφαρμογής για την αξιοποίηση της πλατφόρμας. Με την ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης το σύστημα ζητά τα στοιχεία του διαχειριστή συστήματος. 
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Με το τελευταίο αυτό βήμα ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του συστήματος 

Moodle. 


