Τίτλος:
Περιήγηση στο Moodle
Αντικείμενο πρακτικής
Διαδικτυακή μάθηση, διαδικτυακά μαθήματα
Ομάδες-στόχος
Μαθητές
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σύντομη περίληψη
Εδώ και 12 χρόνια περίπου το λογισμικό Moodle αναπτύσσεται για να παρέχει
διαδικτυακά μαθήματα. Ξεκίνησε στην Αυστραλία, στο Πανεπιστήμιο Curtin, με το
Martin Dougiamas, ο οποίος συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι να ενταχθούν
οι υπολογιστές στη διδακτική διαδικασία.
Δεδομένου ότι πρόκειται για δωρεάν λογισμικό, υποστηρίζεται πολύ από
προγραμματιστές, με αποτέλεσμα το προϊόν να βελτιώνεται διαρκώς για μαθητές,
καθηγητές και προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο.
Διάρκεια υλοποίησης
24-10-2013 08:45:00 - 24-10-2013 08:45:00
Βαθμός δυσκολίας των λύσεων ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν
Εύκολες
Λέξεις-κλειδιά
Moodle, ηλεκτρονική μάθηση, πλοήγηση, διαδικτυακό μάθημα, συνεργατική
Αναλυτική περιγραφή
Αποτελέσματα μάθησης
1.Εκμάθηση του τρόπου περιήγησης σε μια πλατφόρμα του Moodle. 2.Επίτευξη
συνεργατικής και εποικοδομητικής μάθησης, που είναι ο στόχος αυτής της
πλατφόρμας. Προτεραιοποίηση της σκέψης και γνώσης των στόχων που
προσπαθούν να επιτύχουν οι μαθητές κατά την ανάπτυξη του μαθήματος
Συνήθης χρόνος μάθησης
180 λεπτά
Περιγραφή πιθανών προκλήσεων (Υπάρχουν δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίσουν οι καθηγητές/μαθητές;)
Αν τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα δεν
είναι ενημερωμένα, οι μαθητές ενδέχεται να μην βλέπουν σωστά όλο το
περιεχόμενο.
Ορισμένες φορές, κατά την αποστολή των κωδικών πρόσβασης, εάν δεν έχετε στη
λίστα επαφών σας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία

αποστέλλονται οι πληροφορίες, αυτές θα μεταφέρονται στο φάκελο με τα
ανεπιθύμητα μηνύματα.
Αναλυτική περιγραφή
Στην αρχή κάθε μαθήματος, θα σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα που
απαιτούνται για να μην υπάρξουν προβλήματα.
Προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της πλατφόρμας στη λίστα
επαφών σας.
Δραστηριότητες μάθησης / Υλοποίηση
Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Παρακολουθήστε και
αναλύστε τις απόψεις άλλων ατόμων. Περιηγηθείτε στις προτεινόμενες εργασίες
και εξασκηθείτε σε κάποιες από αυτές.
Εργαλεία που χρειάζονται για αυτή την πρακτική
Πρόγραμμα περιήγησης, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle: το URL της
πλατφόρμας, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
Τομέας καλής πρακτικής
 Μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ - Χρήση ψηφιακών πόρων για πρόσωπο με πρόσωπο
πρακτική στην τάξη και για διαδικτυακή μάθηση σε συνδυασμό με πρακτική
στην τάξη
 Δημιουργία
κοινότητας - Χρήση ψηφιακών πόρων για σύνδεση
μαθητών/οικοδόμηση κοινοτήτων
 Ποιότητα και αξιολόγηση - Χρήση ψηφιακών πόρων για καλύτερη αξιολόγηση
της μάθησης
Πνευματικά δικαιώματα σχετικά με αυτή την πρακτική
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - 4.0 Διεθνές
Η πρακτική αυτή είναι
Μεταφερόμενη, Προσαρμοστικότητα, Καινοτόμα, Αποδεκτότητα, Αντίκτυπος,
Αποτελεσματικότητα, Διαθεσιμότητα, Δημιουργικότητα, Συνεργατική
Λοιποί συντελεστές αυτής της πρακτικής
Σύλληψη Gregori Agramunt
Χρήσιμη βιβλιογραφία
Διάφορες πλατφόρμες στο Moodle: βίντεο με οδηγίες περιήγησης (για μάθημα με
το Moodle 2.4). Τα πάντα για το Moodle – Moodle.org Έγγραφα τεκμηρίωσης του
Moodle στα ισπανικά Πλατφόρμα Moodle - FashionFrame Κατάρτιση μόνιμου
προσωπικού. – Campus Vertical
Σχετικά με το/τη συντάκτη/κτρια
Όνομα συντελεστή Pilar Pagés Vallejo
Ειδικότητα
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