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Πεπίληψη

Σν εξγαζηήξην απηό έρεη σο ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο Moodle ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο πξώηα σο εθπαηδεπόκελνη θαη ελ ζπλερεία σο εθπαηδεπηέο, ώζηε λα
απνθηήζνπλ νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. Πξόζζεηνο ζηόρνο
είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην
εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρνιηθώλ ζηόρσλ. Δπηπιένλ, λα ππνγξακκίζεη ηε
ρξεζηκόηεηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κεγάινπ εύξνπο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, από ην
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο έσο π.ρ. ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ
ηζηνζειίδσλ. Σν εξγαζηήξην νξγαλώζεθε από εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ αλάινγν
εμακεληαίν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Δίλαη
θαλεξό όηη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα παξαζρεζνύλ ζε επξεία θιίκαθα από ηελ πνιηηεία.
Λέξειρ κλειδιά: επγαζηήπιο, Moodle, ΤΠΕ, επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών

1. Δηζαγωγή
Σν Γηαδίθηπν έρεη αλακθηζβήηεηα εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ
αλζξώπσλ, αιιάδνληαο ζπλήζεηεο, λννηξνπίεο, δξαζηεξηόηεηεο. Γπλακηθό θαη εμειηζζόκελν
από ηε θύζε ηνπ, δεκηνπξγεί θαη πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο. Σν Web 2.0, ην Γηαδίθηπν 2εο
γεληάο, θέξλεη ην ρξήζηε ζην επίθεληξν, ηνλ θαζηζηά ελεξγό θαη ζπκκέηνρν ζηε δεκηνπξγία
ηεο γλώζεο (O’ Reilly, 2005). Δθαξκνγέο όπσο ηα ηζηνιόγηα, ε θνηλσληθή δηθηύσζε, ε
αληαιιαγή κελπκάησλ, ηα wiki θ.ά. θπξηαξρνύλ ζηε δσή ησλ καζεηώλ θαηαιακβάλνληαο ηνλ
ειεύζεξν ρξόλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. αλ ζπλέπεηα, ην ζρνιείν θαληάδεη βαξεηό,
παιηνκνδίηηθν θαη μεπεξαζκέλν. Η πνιηηεία αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο ειεθηξνληθέο απηέο
ππεξεζίεο, παξέρνληάο ηεο κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ), δεκηνπξγώληαο
δηαγσληζκνύο ηζηνινγίσλ, δηθηπαθώλ ηόπσλ θιπ. Γηα άιιε κηα θνξά όκσο αθήλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο εθηεζεηκέλνπο, δελ ηνπο επηκνξθώλεη νύηε ηνπο ππνζηεξίδεη. Δίλαη απηνλόεην
πσο ε έληαμε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ
δηδαθηηθή πξάμε έρεη σο πξνϋπόζεζε ηελ ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε,
ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Βνζληάδνπ, 2002; Γιέδνπ, 2002; Μηθξόπνπινο,
2006). Σν θελό απηό κπνξνύλ πξνζσξηλά λα θαιύςνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν Web 2.0
δίλεη ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θαη παξέκβαζεο από ηε βάζε, από ηνλ ίδην ην ρξήζηε.
πλεηδεηνπνηώληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
νξγαλώζνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη θνηλόηεηεο κάζεζεο (Day, 2003). Αλαιακβάλνληαο ηελ
επζύλε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη παξά ηελ απνπζία ηεο πνιηηείαο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα ηεο απηναλάπηπμήο ηνπο.
Μία από ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε ηειεθπαίδεπζε (elearning). Η αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα αθνξά αθελόο ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "παξαγσγό" πνπ

1

4ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ

δεκηνπξγεί καζήκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαη ηνλ
ρξόλν, θαη αθεηέξνπ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "θαηαλαισηή" πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηειεθπαίδεπζε γηα ηελ επηκόξθσζή ηνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο παξάιιεια κε άιιεο
ζπκβαηηθέο κνξθέο. ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε ηεο κνξθή, ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηή
κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Έλα από ηα πην γλσζηά
ηέηνηα ζπζηήκαηα απνηειεί ην Moodle. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα πνπ είλαη
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη κάιηζηα παξέρεηαη σο δσξεάλ ππεξεζία από ην Παλειιήλην
ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Η ηειεθπαίδεπζε έθεξε επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηώξα, ε θιαζζηθή
κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή», επηθεληξσλόηαλ δειαδή ζηηο αλάγθεο ηνπ
δηδάζθνληα θαη νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο. Οη
ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θέξλνπλ ζήκεξα ην καζεηή ζην θέληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεύνληαο ζε κηα «καζεηνθεληξηθή». εθπαίδεπζε. Η
ηειεθπαίδεπζε ην επηηπγράλεη αθόκα θαιύηεξα, αθνύ ν καζεηήο έρεη, εθηόο ησλ άιισλ,
θπξίαξρν θαη απνθαζηζηηθό ξόιν ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ηνπ, ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ, ηνπο
ξπζκνύο ηνπ, ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ θιπ. (Keegan, 2000; Learnframe, 2000).
Σν κηθηό κνληέιν κάζεζεο (Blended Learning) πξνβιέπεη όηη ε δηδαζθαιία πεξηέρεη ηκήκαηα
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ θιαζζηθή ηερληθή (πξόζσπν κε πξόζσπν) θαη ηκήκαηα ηα
νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζηή εηδηθόηεξα
(αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε). Η κάζεζε ζπληειείηαη πάληνηε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ (καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ) θαη όρη κεηαμύ αλζξώπσλ θαη κεραλήο.
Η ηερλνινγία όκσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ώζηε απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο λα γίλνπλ
πην απηέο, πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην δηαρεηξίζηκεο (McDonald, 2006).

2. Δθαξκνγή Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ
ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, κία νκάδα εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ
ζπλεξγαζηήθακε θαη δεκηνπξγήζακε έλα αλνηρηό θαη επέιηθην ζεκηλάξην επηκόξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Νηαινύθαο θ.ά, 2009). Η πξσηνβνπιία απηή μεθίλεζε
από ιίγνπο εθπαηδεπηηθνύο πξηλ 3 ρξόληα ζην λνκό Ηιείαο θαη ζήκεξα έρεη εληζρπζεί από κηα
δηεπξπκέλε νκάδα εξγαζίαο κε εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ ην ίδην ζεκηλάξην
ηαπηόρξνλα ζε 3 λνκνύο: ηελ Ηιεία, ηελ Αξθαδία θαη ηα Γσδεθάλεζα. Η νξγάλσζε ηνπ
ζεκηλαξίνπ αλήθεη ζην 1ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο, ζηε Γηεύζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο θαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γσδεθαλήζσλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη από ην Δ.Α.Ι.Σ.Τ. θαη ην ηκήκα “Δθαξκνγώλ
Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία” ηνπ ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ.
Σν ζεκηλάξην έρεη δηάξθεηα 26 εθπαηδεπηηθώλ εβδνκάδσλ. Τινπνηείηαη κε ηε κηθηή κέζνδν,
δειαδή κε ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle ζε
ζπλδπαζκό κε 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε
δηδαθηηθή πξάμε θαη εηδηθόηεξα ε αμηνπνίεζε ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ε ρξήζε ηνπ
Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ/Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ), ησλ εθπαηδεπηηθώλ
παηρληδηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ όπσο είλαη π.ρ. ε δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ. Οη
εθπαηδεπόκελνη είλαη θαη απηνί εζεινληέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ζηε
ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία.
ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζεκηλαξίνπ (http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle), ζε εβδνκαδηαία
βάζε, γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πεξίπνπ 5 κηθξώλ
εξγαζηώλ/αζθήζεσλ εκπέδσζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ
ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 4 από ηηο 5 δηα δώζεο
ζπλαληήζεηο θαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Moodle ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ
εξγαζηώλ.
Με ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε επηκνξθνύκελνο απνθηά ην δηθό ηνπ ειεθηξνληθό
κάζεκα ζην Moodle, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ζαλ αηνκηθό κάζεκα πξαθηηθήο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ
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πιηθνύ/δξαζηεξηνηήησλ ζην Moodle. αλ δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ αηνκηθνύ καζήκαηνο
πξαθηηθήο κπνξεί ν εθπαηδεπόκελνο λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε ζέκα, ελδνζρνιηθό ή κε.

3. Δξγαζηήξην (workshop) Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ
θνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα θέξνπκε ζε επαθή κε ην ζεκηλάξην πνπ πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ, κηα επξύηεξε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο: ζρνιηθνύο
ζπκβνύινπο, ππεύζπλνπο Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.),
ηερληθνύο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. θαη εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ 19-20). αλ ζπλέπεηα, ζα
δνζεί ε δπλαηόηεηα γηα κεινληηθή επέθηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζε άιινπο λνκνύο, γηα
εμαθηίλσζε ηεο επηκόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε όξακα ηελ
παηδαγσγηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
ΠΓ.
Δπηπιένλ ζηόρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην, είλαη:




λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο γηα:
 πινήγεζε θαη παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ζην Moodle σο εθπαηδεπόκελνη
 θαηαζθεπή καζήκαηνο θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην Moodle σο
εθπαηδεπηέο
 δεκηνπξγία εξσηήζεσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ζην Moodle σο
εθπαηδεπηέο
 δεκηνπξγία απιώλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο
 ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ ΔΛ/ΛΑΚ, ινγηζκηθό Wink
λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε βησκαηηθή δηδαζθαιία θαη
ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ Moodle θαη ηνπ Web 2.0

3.1 Πξνεηνηκαζία εξγαζηεξίνπ
Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εξγαζηήξην ζα είλαη 15. ηε δήισζε γηα ζπκκεηνρή,
είλαη απαξαίηεην θάζε ζπκκεηέρνληαο λα αλαγξάςεη ην όλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα έρεη
ζην εξγαζηήξην θαζώο θαη ηελ αηνκηθή ηνπ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Ο
αξρηθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ζα δνζεί από εκάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπο δεηεζεί λα ηνλ
αιιάμνπλ. Δπίζεο, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ, εθηόο από ηηο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ, ζα δνζνύλ θαη έληππεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ.

3.2 Χξνλνπξνγξακκαηηζκόο εξγαζηεξίνπ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα γίλνπλ ζύληνκεο παξνπζηάζεηο πνπ ζα αθνινπζνύληαη
από πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο επηιεγκέλσλ εξγαζηώλ από
ην ζεκηλάξην. πλνιηθά, ζα παξνπζηαζηνύλ 17 εξγαζίεο.
Η δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη (ππνζέηνληαο όηη μεθηλάεη ζηηο 17:00):
17:00-17:04 Αιιεινγλσξηκία
17:05-17:09 Παξνπζίαζε 1: Πεξηγξαθή ηνπ Workshop
17:10-17:15 Παξνπζίαζε 2: Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα
ηεο Πιεξνθνξηθήο
17:16-17:20 Παξνπζίαζε 3: Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle
17:21-17-24 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ
 Δξγαζία 1.2: Οκάδα ζπδήηεζεο κε ζέκα “Πξνζδνθίεο από ην Workshop”
 Δξγαζία 1.4: Πξνθίι
 Δξγαζία 1.6: Απνζηνιή θαη ιήςε κελύκαηνο
17:25-17:29 Παξνπζίαζε 4: Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle
17:30-17:40 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ
 Δξγαζία 2.4: Γεκηνπξγία νκάδαο ζπδήηεζεο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο
 Δξγαζία 5.1: Πξνζζήθε εηηθέηαο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο
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Δξγαζία 5.2: Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζε ηζηνζειίδα
Δξγαζία 5.4: πγγξαθή ηζηνζειίδαο
17:41-17:59 Παξνπζίαζε 5: Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα
 Δξγαζία 9.1: Γεκηνπξγία ιεμηθνύ
 Δξγαζία 13.1: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζύληνκεο απάληεζεο
 Δξγαζία 13.2: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο
 Δξγαζία 13.3: Γεκηνπξγία θνπίδ
 Δξγαζία 15.1: Σν παηρλίδη θξεκάια
 Δξγαζία 15.2: Σν παηρλίδη ζηαπξόιεμν
 Δξγαζία 15.6: Σν παηρλίδη εθαηνκκπξηνύρνο
18:00-18:04 Παξνπζίαζε 6: Υξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp
18:05-18:14 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ
 Δξγαζία 6.4: Gimp – Γεκηνπξγία animation
 Δξγαζία 10.1: Γεκηνπξγία απινύ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink
 Δξγαζία 10.2: Γεκηνπξγία ζύλζεηνπ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink
18:15-18:22 Απνξίεο – Πξαθηηθή εμάζθεζε
18:22-18:27 Αμηνιόγεζε ηνπ workshop
18:25-18:30 Κιείζηκν ηνπ workshop

4. Γξαζηεξηόηεηεο εξγαζηεξίνπ
4.1 Παξνπζίαζε 1 - Πεξηγξαθή ηνπ Workshop
Θα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ν ζθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ. Δπίζεο
ζα αλαθεξζεί όηη όπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζέιεη κπνξεί λα ζπλερίζεη από ην ζπίηη ηνπ θαη λα
θάλεη θαη ηηο ππόινηπεο 113 εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζπκκεηέρνληαο σο εθπαηδεπόκελνο εμ’
απνζηάζεσο.

4.2 Παξνπζίαζε 2 - Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην
κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο
Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Moodle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ θαζεγεηή
Πιεξνθνξηθήο ζαλ έλα ζπκπιεξσκαηηθό δηδαθηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Πέξα από ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα όηη παξέρεη ππνζηήξημε
ζην καζεηή όιν ην 24σξν, δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηή θαη έμσ
από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θιπ., πινπνηεί κε θπζηθό, αβίαζην θαη βησκαηηθό ηξόπν
πνιινύο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΑΠ) Πιεξνθνξηθήο
(ΤΠΔΠΘ/ΠΙ, 2003). ηελ ελόηεηα απηή, ζα ππνγξακκίζνπκε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ΑΠ
Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κέζσ ηνπ Moodle.

4.3 Παξνπζίαζε 3 - Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle
ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη ζα γλσξίζνπλ ην Moodle από ηελ πιεπξά ηνπ
"θνηηεηή". Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πινεγεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle, ζα εμαζθεζνύλ
ζην λα βιέπνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρνπλ κεηαθνξηώζεη νη
εθπαηδεπηέο, ζα ηξνπνπνηήζνπλ ην πξνθίι ηνπο, ζα ππνβάιινπλ εξγαζίεο ζε δξαζηεξηόηεηεο
πνπ δεκηνύξγεζαλ νη εθπαηδεπηέο θαη ζα αμηνπνηήζνπλ βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηνπ
Moodle, όπσο είλαη ε νκάδα ζπδήηεζεο (θόξνπκ) θαη ηα κελύκαηα.

4.4 Παξνπζίαζε 4 - Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην
Moodle
ε απηή ηελ ελόηεηα ν εθπαηδεπηηθόο ζα πεξάζεη ζην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ ελόο
ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο. Γηα λα γίλεη απηό ν θαζέλαο ζα έρεη αξρηθά έλα θελό κάζεκα, κία
άδεηα ηζηνζειίδα δειαδή, θαη ζηγά ζηγά ζα ην γεκίζεη κε εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο κειινληηθνύο καζεηέο ηνπ. Σν κάζεκα απηό ην νλνκάδνπκε
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"κάζεκα πξαθηηθήο" θαη εθεί ν εθπαηδεπόκελνο έρεη πιήξε δηθαηώκαηα (δηαρεηξηζηή θαη
εθπαηδεπηή).
Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ ζα δνζεί κηα ιίζηα κε ηνπιάρηζηνλ 10 πξνηεηλόκελα ζέκαηα
καζεκάησλ πξαθηηθήο καδί κε θάπνηεο ηδέεο γηα πιηθό. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα
δηαιέμνπλ θάπνην από απηά ηα ζέκαηα ή αθόκε λα επηιέμνπλ έλα εληειώο δηαθνξεηηθό ζέκα.
Πίλαθαο 1: Πποηεινόμενα θέμαηα ππακηικήρ
Α/Α Πποηεινόμενο θέμα
Αιγόξηζκνη1
Πξνγξακκαηηζκόο
Πιεξνθνξηθή
2
Γπκλαζίνπ
3
Πνιπκέζα
4

ΔΛ/ΛΑΚ

5

Γηαδίθηπν

6

Υνξόο

7

Γεσγξαθία

8

Ιζηνξία ηεο ηέρλεο

9

Διιεληθή κνπζηθή

10

Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε

11

Αζιήκαηα

12

Ιζηνξηθά πξόζσπα

Ιδέερ
Βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά
Βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, πιηθό, ινγηζκηθό, κνλάδεο,
απνζεθεπηηθά κέζα θιπ.
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξνινγία.
Να δίλεηαη ν ζθνπόο ρξήζεο ελόο πξνγξάκκαηνο θαη νη
καζεηέο λα καληεύνπλ πνην είλαη.
Βαζηθέο έλλνηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο πάλσ ζηα είδε ησλ ρνξώλ είηε
είλαη ειιεληθνί είηε μέλνη.
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηόπνπο
Να εκθαλίδεη θάπνην γλσζηό πίλαθα θαη νη εξσηήζεηο
λα είλαη ζρεηηθέο κε απηόλ π.ρ. ην όλνκα ηνπ πίλαθα ή
ηνπ θαιιηηέρλε.
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα είδε ηεο ειιεληθήο
κνπζηθήο ή γλσζηνύο θαιιηηέρλεο.
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ.
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νλνκαζία ησλ
αζιεκάησλ ή κε ζρεηηθνύο όξνπο
Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δσή ηνπο.

4.5 Παξνπζίαζε 5 - Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα
Σν Moodle πεξηιακβάλεη πνιιά αξζξώκαηα κεηαμύ απηώλ θαη ην άξζξσκα Game ην νπνίν
πεξηέρεη 8 παηρλίδηα (Κξεκάια, ηαπξόιεμν, Κξππηόιεμν, Δθαηνκκπξηνύρνο, Φηδάθη,
Sudoku, Κξπκκέλε Δηθόλα, Βηβιίν κε εξσηήζεηο). Σα παηρλίδηα απηά κπνξνύλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο ςπραγσγία είηε σο έλαο ζπγθαιπκκέλνο ηξόπνο εμέηαζεο. Σν
άξζξσκα απηό εθηόο από ηε δπλαηόηεηα ηνπ παημίκαηνο ησλ παξαπάλσ παηρληδηώλ κέζα ζην
Moodle δίλεη θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπο ζε άιιεο πιαηθόξκεο π.ρ. Java2ME γηα
θηλεηά ηειέθσλα, HTML γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδεο (Νηαινύθαο, Υξνλόπνπινο &
πξκαθέζεο, 2008).
Μέζα από ηε ρξήζε ηνπ Game ζην δηθηπαθό ηόπν http://www.mathisis.org/ πνπ αμηνπνηείηαη
από δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, θάλεθε πσο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξσκα
κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό κέξνο ελόο καζήκαηνο, ηόζν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ζε
γλσζηνινγηθό επίπεδν, όζν θαη γηα ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ λα εκπινπηίδνπλ ην ιεμηθό ηεο
εθάζηνηε ελόηεηαο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην πνιύπινθεο εξσηήζεηο/ζηνηρεία πξνο
ζπκπιήξσζε. Δπεηδή ην άξζξσκα απηό κπνξεί λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ (π.ρ. θείκελν
γηα ζηαπξόιεμν ή ιέμε ηεο θξεκάιαο) από ην ιεμηθό, αθόκε θαη κε καζεηέο δεκνηηθνύ είρε
παξαηεξεζεί κηα ηάζε λα δεκηνπξγνύλ νη καζεηέο λέεο εγγξαθέο, ώζηε λα απμάλνπλ ηελ
πξόθιεζε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν ιεμηθό είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία, όρη κόλν
είλαη βνεζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη κέζσ Moodle, αιιά
πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο ιεμηιόγην θαη λα
εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ηνπο ιόγν, κέζα από ηελ αλάγθε λα εληνπίζνπλ θαη
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λα πξνζζέζνπλ λέεο ιέμεηο θαη νξηζκνύο κε απώηεξν ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό - όρη ηνπ ίδηνπ
ηνπ ιεμηθνύ - αιιά ησλ παηρληδηώλ.
Πέξα από ηε ζύλδεζε κε ην ιεμηθό, θαη ηα ζεηηθά πνπ απηό δεκηνπξγεί σο πξνο ηελ ελίζρπζε
ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηώλ κε έκκεζν ηξόπν, ην άξζξσκα Game πξνζθέξεη ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξάιιεια ηπγράλνπλ θαη αμηνιόγεζεο από ην ίδην ην ζύζηεκα.
Κάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ ν εθπαηδεπηηθόο ξπζκίδεη ώζηε λα δέρεηαη βαζκνινγία, απηνκάησο
εκθαλίδεηαη θάησ από ην βαζκνιόγην ηνπ καζεηή. Έηζη, έλα κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ
ιεμηινγίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο από ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, αιιά θαη ηεο γλώζεο
(ή θαη θαηαλόεζεο, ζε νξηζκέλα επίπεδα) ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ
ηνπ αξζξώκαηνο απηνύ.
ε απηή ηελ ελόηεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο κε ηα παξαπάλσ
παηρλίδηα ηνπ Moodle. πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγήζνπλ ιεμηθό ζην κάζεκα πξαθηηθήο ηνπο,
ζα θηηάμνπλ εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη πνιιαπιήο επηινγήο, ζα ζπλδπάζνπλ ηηο
εξσηήζεηο ηνπο ζπλζέηνληαο έλα εθπαηδεπηηθό θνπίδ, ζα θηηάμνπλ ηα παηρλίδηα θξεκάια,
ζηαπξόιεμν θαη εθαηνκκπξηνύρνο.

4.6 Παξνπζίαζε 6 - Χξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp
ηε ζύγρξνλε επνρή, κηα επνρή πνπ θπξηαξρνύλ νη ππνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν, ε ηειεόξαζε
θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ηα πνιπκέζα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην. αλ εθπαηδεπηηθνί, ζα
ρξεηαζηεί αξθεηέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αξρεία όρη κόλν θεηκέλνπ αιιά θαη εηθόλαο,
ήρνπ, βίληεν θ.ά., λα θάλνπκε ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο καζεηέο καο, λα ηα κεηαθέξνπκε
ζην Γηαδίθηπν θιπ. ηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ζα ρξεηαζηεί
πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο/ήρνπ/βίληεν γηα λα
θάλνπκε αληίζηνηρεο επεμεξγαζίεο ή/θαη λα αζθεζνύλ θαηάιιεια νη καζεηέο καο. Πνιιά
εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ινγηζκηθό, θαη ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί
ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηε βέιηηζηε επηινγή. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην ινγηζκηθό
Gimp. Απνηειεί κηα πνιύ θαιή ιύζε γηα επεμεξγαζία εηθόλαο, δεκηνπξγία animation θιπ.,
ελζσκαηώλνληαο αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ Photoshop, όζν θαη ηα “θπζηθά”
εξγαιεία ηνπ Corel Painter. Με ην Gimp, έλαο ηθαλόο γξαθίζηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
εληππσζηαθά γξαθηθά κε ζρεδόλ κεδεληθό θόζηνο, ελώ αθόκε θαη ν αξράξηνο κπνξεί λα
επεμεξγαζηεί εηθόλεο εύθνια θαη γξήγνξα. Σν ινγηζκηθό απηό, γηα λα επθνιύλεη ηνλ αξράξην
ρξήζηε, ελζσκαηώλεη αξθεηέο απηνκαηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε δεκηνπξγία
αληηθεηκέλσλ ή εθέ, όπσο γηα παξάδεηγκα θνπκπηά, ηξηζδηάζηαηνπο ηίηινπο, ζθίαζε, θ.ά.
ηελ ελόηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ην ινγηζκηθό Gimp. Δπίζεο,
ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό Wink. Με ην ινγηζκηθό απηό, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη flash αξρεία γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο/ηξόπνπ ρξήζεο
θάπνηνπ ινγηζκηθνύ θ.ά.

5. Σπκπεξάζκαηα
Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε έρεη λόεκα όηαλ ζπλνδεύεηαη από ηελ θαηάιιειε
παηδαγσγηθή ζεώξεζε πνπ πξνϋπνζέηεη θαη αλάινγε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η
επηκόξθσζε απηή απνηειεί επζύλε ηεο πνιηηείαο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό απνύζα. Πέξα
από ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε κέζσ ηεο επηκόξθσζεο Β΄
επηπέδνπ, νη ΣΠΔ, ην Web 2.0 θαη ε ηειεθπαίδεπζε παξέρνπλ πιήζνο εξγαιείσλ θαηάιιεισλ
γηα ρξήζε ζην ζρνιείν. ε απηό ην δπλακηθά εμειηζζόκελν ηνπίν, νη εθπαηδεπηηθνί
δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ
θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζή ηνπο. Μηα ηέηνηα
πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ην ζεκηλάξην εθκάζεζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ
Moodle ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ.
Με ην παξόλ εξγαζηήξην επηρεηξνύκε λα δηαδώζνπκε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ ζεκηλαξίνπ, λα
θέξνπκε εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε άκεζε γλώζε θαη
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ζπκκεηνρή κε ππνζύλνιν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηνρεύνπκε κε ηνλ ηξόπν απηό λα
δεκηνπξγήζνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο θαη ζεηηθέο ζηάζεηο.
Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ Moodle γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο
δηδαζθαιίαο θαη έμσ από ηελ αίζνπζα απνηειεί θαηλνηνκία. Καηλνηνκία πνπ ηαηξηάδεη ζηηο
ζύγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πνπ κπνξνύλ εύθνια νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ,
εθόζνλ ην επηζπκνύλ. Η αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε
δηδαζθαιία θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, ελώ ην ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα θαιύςεη πνηθίιεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Σέινο, ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ Moodle κε ην κηθηό ζύζηεκα κάζεζεο
είλαη πνιύ δεκνθηιήο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε κηα ρώξα όπσο ε
Διιάδα πνπ απνηειείηαη από γεσγξαθηθά δύζβαηεο πεξηνρέο θαη πνιιά θαη απνκαθξπζκέλα
λεζηά ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ από ηελ πνιηηεία γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηεο (αιιά θαη ηνπο άιινπο πνιίηεο), ε αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαζώο θαη
πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο όπσο είλαη ην Moodle, επηηξέπνπλ ηελ επηκόξθσζε
όισλ ησλ πνιηηώλ κε ίζνπο όξνπο θαη κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ζε ζρέζε κε άιιεο
πιαηθόξκεο ή ιύζεηο. Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο, είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε αθόκε θαη
καζεκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, κε ζπλεξγαζία
αθόκε θαη εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο
εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ.

Δπραξηζηίεο
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην,
ηόζν ηνπο εθπαηδεπηέο όζν θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπραξηζηνύκε επίζεο ην Παλειιήλην
ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθό καο ηόπν, θαζώο θαη ην ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ
γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ.
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