
 

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(LMS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία για να μεταφέρουν τη σχέση 

μεταξύ δασκάλου-μαθητή (ακόμα και 

μεταξύ μαθητών) σε ένα νέο επίπεδο 

μάθησης. 

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) είναι μια 

διαδικτυακή εφαρμογή ή μια τεχνολογία που βασίζεται 

στον ιστό που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργούν, να 

διαχειρίζονται, να τεκμηριώνουν, να παρακολουθούν, 

να αναφέρουν και να παραδίδουν μαθήματα 

eLearning. Ένα από τα πιο δημοφιλή και ευρέως 

χρησιμοποιούμενα LMS είναι το Moodle. Στους 

χρήστες του περιλαμβάνονται ιδιωτικές εταιρείες, 

ΜΚΟ και οργανισμοί διδασκαλίας όπως πανεπιστήμια 

και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η Red Araña επέλεξε το Moodle ως βάση για να 

σχεδιάσει και να εφαρμόσει τα μαθήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για 

αυτήν την επιλογή: 

- Το Moodle είναι μια ανοιχτή και δωρεάν πηγή, 
- Είναι  επικεντρωμένο στη μάθηση, 
- Έχει μια μεγάλη και ενεργή κοινότητα 

ανθρώπων πίσω της. Αυτή η κοινότητα δεν 

χρησιμοποιεί μόνο το σύστημα: εμπλέκεται 

στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών και στην 

παροχή βοήθειας όταν χρειάζεται. 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του Moodle για τη 

διδασκαλία ενός ολόκληρου μαθήματος ή μόνο 

ενός μέρους αυτού. Αυτά περιλαμβάνουν: 

ανέβασμα και λήψη υλικού, οργάνωση φόρουμ, 

συνομιλίες, κουίζ και έρευνες, συλλογή και 

επανεξέταση εργασιών, καταγραφή βαθμών κ.λπ. 

Αλλά όλες αυτές οι δυνατότητες δεν είναι τίποτα αν 

ο δάσκαλος/εκπαιδευτής δεν ξέρει πώς να τις 

χρησιμοποιήσει για να κερδίσει την προσοχή και το 

ενδιαφέρον των μαθητών. 

 «Όσον αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση (ΕΕΚ ) και τη χρήση της TEΜ, ένα 

από τα πιο σημαντικά πράγματα κατά την 

εφαρμογή εργαλείων όπως το Moodle, δεν είναι 

τόσο η ίδια η τεχνολογία αλλά αν ο δάσκαλος 

ξέρει πώς να τη χειριστεί και αν/ είναι σε θέση να 

αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους μαθητές 

της». 

César González, 

Προπονητής Επιχειρηματικότητας 
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Βελτιωμένη μάθηση τεχνολογίας  Moodle κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας 

Το Moodle έδωσε τη δυνατότητα, σε όλα τα 

είδη ή οργανισμούς, να συνεχίσουν τις 

διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης παρά τους 

περιορισμούς που σχετίζονται με τον COVID-
19.  

Το Moodle είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ΤΕΜ 
και ευρέως χρησιμοποιούμενο σε όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών, ΜΚΟ και 

διδακτικών οργανισμών όπως πανεπιστήμια και 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανοίγει έναν 

κόσμο δυνατοτήτων τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και 

για μαθητές, δημιουργώντας νέους τρόπους 

κατανόησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

Η Red Araña παρέχει επιτόπια και διαδικτυακή 

εξωσχολική εκπαίδευση με στόχο να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να βρουν δουλειά ή ακόμα και οι ίδιοι να 

είναι αυτοί που δημιουργούν αυτήν τη δουλειά, μέσω 

της επιχειρηματικότητας. Η ΤΕΜ μας δίνει τη 

δυνατότητα να παρέχουμε αυτή την εκπαίδευση με τον 

πιο ευέλικτο και φιλικό τρόπο. και εργαλεία όπως το 

Moodle προσφέρουν τρόπους δημιουργίας 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όπου δάσκαλοι και 

μαθητές μπορούν να ζήσουν μια ολόκληρη μαθησιακή 

εμπειρία, μοιράζοντας πολλά περισσότερα από απλά 
μαθήματα. 

 

 Από τη διεθνή υγειονομική καταστροφή που 

προκλήθηκε από τον COVID-19, υπήρξε μια τεράστια 

αλλαγή στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και, στη 

συνέχεια, στον τρόπο διδασκαλίας, μάθησης και 

εργασίας. Έτσι, η πρόσβαση στη διαδικτυακή μάθηση 

είναι πλέον ακόμη πιο σημαντική από ό,τι ήταν πριν. και 

το Moodle δεν το κάνει μόνο δυνατό, το κάνει και 

απολαυστικό! 

Χάρη στο Moodle, η Red Araña μπόρεσε να συνεχίσει 

με μερικά από τα μαθήματα στις πιο δύσκολες μέρες της 

Πανδημίας. Κατά τη διάρκεια του lockdown, οι μαθητές 

μπορούσαν να συνεχίσουν να μαθαίνουν και ακόμη και 

να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές και τους 

δασκάλους τους. Κατάφεραν να κάνουν ασκήσεις και 

εξετάσεις και να λάβουν πιστοποιητικά για να δείξουν τα 

αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

   

«Το Moodle επιτρέπει στους μαθητές να 

αυτοδιαχειρίζονται τη μάθησή τους, ανάλογα με το 

χρόνο και τον ρυθμό τους, και να αλληλεπιδρούν με 

δασκάλους και άλλους μαθητές, αυξάνοντας την 

απόκτηση γνώσεων μέσω της συνεργατικής μάθησης». 

Φελίπε Γκαρθία 

Εκπαιδευτής Επιχειρηματικότητας 

Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

https://e-growth-project.eu/  
  

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   
θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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