
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΘΗΣΗΣ

Γιατί και πότε να
χρησιμοποιήσετε ένα ΣΔΜ;

Ασκήσεις ΣΔΜ

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε τους πόρους του
TOOLBOX: 

... 

...

...

Ποια είναι μερικά από τα
οφέλη της χρήσης ενός ΣΔΜ; 

PP45

Moodle, Edmodo, Future Learn

N°30

Ας εξερευνήσουμε ένα γνωστό ΣΔΜ:
Moodle 

Ποιες είναι οι πρακτικές χρήσεις
του Moodle; 

Σε ποια παιδαγωγική βάση είναι
κατασκευασμένο το Moodle; 

Αναλογιστείτε τη διδακτική σας
πρακτική. Πώς μπορείτε να
ενσωματώσετε ένα ΣΔΜ στη διδακτική
σας πρακτική και γιατί; 

... 

...

...

Ποια είναι μερικά από τα
μειονεκτήματα της χρήσης
ενός ΣΔΜ; 

μαθητές με προβλήματα
όρασης
μαθητές με ειδικές
διαταραχές
μαθητές με προβλήματα
ακοής
μαθητές με οργανωτικές
δυσκολίες
όλους τους μαθητές
γενικά
όλους τους παραπάνω

Ένα ΣΔΜ μπορεί να είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Σε ποια μαθησιακή κατάσταση
συνιστάται ιδιαίτερα το Moodle; 

Σελίδα 1



Σελίδα 2 Χρησιμοποιήστε τους πόρους του
TOOLBOX: 

Ασκήσεις ΣΔΜ

Θυμηθείτε:

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Moodle
είναι η κοινότητα που δημιουργεί.
Προκειμένου η τάξη σας στο Moodle να
είναι αποτελεσματική, είτε πρόκειται για
ένα πλήρες εργαλείο διδασκαλίας είτε
για ένα περιστασιακό εργαλείο, πρέπει
να ζει και να είναι ενεργή προκειμένου
να διατηρεί την προσοχή των μαθητών.
Φροντίστε να συνεχίσετε να το
χρησιμοποιείτε με συνέπεια. 

Πώς θα προσαρμόζατε τα
συνηθισμένα σας μαθήματα σε μια
πλήρως ψηφιακή λειτουργία; Ποια
είναι τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα αυτού του τρόπου;

Ποια μέρη προτιμήσατε στη χρήση
ενός ΣΔΜ; 

Πρακτικές ερωτήσεις:
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Ας εξερευνήσουμε ένα γνωστό ΣΔΜ:
Moodle 

Βήμα 1: κάντε στο Moodle:
https://moodle.org/

Βήμα 2: κάντε κλικ στο κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ
στην επάνω δεξιά γωνία. 

Βήμα 3: εγγραφείτε με τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και
έναν κωδικό πρόσβασης

Βήμα 4: δημιουργήστε ένα μάθημα

Σκεφτείτε το είδος του μαθήματος που
θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσετε εξ
αποστάσεως. 

Σκεφτείτε τι κάνατε ή τι θα μπορούσατε
να είχατε κάνει κατά τη διάρκεια της
πανδημίας Covid με αυτό το εργαλείο
και πώς να βελτιστοποιήσετε τη χρήση
του. 

Βήμα 5: Ανεβάστε το υλικό των μαθημάτων

Σκεφτείτε τη μορφή των εγγράφων και τον
τρόπο με τον οποίο θα τα κάνετε όσο το
δυνατόν πιο παιχνιδοποιημένα και ποικίλα.

Βήμα 6: προσκαλέστε τους μαθητές στο
μάθημά σας

Βήμα 7: μοιραστείτε πόρους με τους μαθητές
ή κατευθύνετέ τους σε διάφορες ασκήσεις.

Βήμα 8 : δημιουργήστε ένα χώρο για την
κατάθεση μιας εργασίας που ζητείται από
τους μαθητές, προσαρμόζοντας τη μορφή του
αρχείου και τον χρόνο που καθορίζεται για
την ολοκλήρωση της εργασίας.

Σκεφτείτε τις διάφορες μεθόδους
αξιολόγησης που είναι διαθέσιμες στην
πλατφόρμα και πώς να τις χρησιμοποιήσετε
καλύτερα

Ας εξερευνήσουμε ένα γνωστό ΣΔΜ:
Moodle 

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΘΗΣΗΣ


