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Κατά τη δημιουργία ενός μαθήματος στην πλατφόρμα Moodle, δημιουργείται 
αυτόματα ένα τμήμα Ανακοινώσεων (Announcements) και ένα τμήμα με τίτλο 
«Θέμα1».  

Ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να προσθέσει και άλλα τμήματα, να αλλάξει το 
όνομά τους και να προσαρτήσει εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε θέμα. Για να το κάνει 
αυτό, πρέπει πρώτα να κάνει «Ενεργοποίηση Επεξεργασίας» πατώντας το γρανάζι 
πάνω δεξιά. 

Είθισται κάθε θέμα να αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα ή σε μία διδακτική ενότητα, 
ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και το πώς έχει οργανωθεί από τον 
εκπαιδευτή. Έτσι το υλικό που αναρτάται κάτω από κάθε θέμα αντιστοιχίζεται 
ουσιαστικά με το θέμα αυτό. 

Οι επιλογές που προσφέρει η πλατφόρμα Moodle όσον αφορά το εκπαιδευτικό 
υλικό είναι πολλές. Ενδεικτικά, οι πιο χρήσιμες είναι  

 το Αρχείο 
 ο Φάκελος 
 η Διεύθυνση URL και  
 η Ανάθεση Εργασίας.  

Όλες φυσικά παρουσιάζουν χρησιμότητα και είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτή να 
επιλέξει ποιες θα χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, παρακάτω παρατίθενται δύο βίντεο, για 
το πώς αναρτάται: 

 ένα απλό αρχείο τύπου pdf, όπου οι μαθητές μπορούν απλά να το διαβάσουν 
https://youtu.be/fl7BgjcaI60  & 

 μία εργασία, στην οποία οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν, ανεβάζοντας και 
αυτοί με την σειρά τους κάποιο αρχείο https://youtu.be/GUqOgvNt84E . 

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτές οι οποίοι αναθέτουν εργασίες στους 
μαθητές τους, πως σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
υποχρεωτικά την δεύτερη μέθοδο. Διαφορετικά, οι μαθητές δεν θα έχουν τη 
δυνατότητα να ανεβάσουν απάντηση που να συσχετιστεί με την εργασία που 
ανατέθηκε. 

 

Σχετικά με τη χρήση της ενότητας των Ανακοινώσεων, επισημαίνουμε πως αυτή 
υπάρχει αποκλειστικά και μόνο για να ενημερώνονται οι μαθητές για κάποιο 
γεγονός. Δεν μπορούν να απαντήσουν σε μία ανακοίνωση. Οι εκπαιδευτές, λοιπόν, 



καλούνται να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό για σημαντικές ανακοινώσεις, 
όπως π.χ. ποιός είναι ο σύνδεσμος της ψηφιακής τους τάξης στο WebEx, ότι 
αναρτήθηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό, αν θα αναβληθεί εκτάκτως κάποια διάλεξη, 
κλπ. Συνιστούμε, μάλιστα, η ενότητα αυτή να μετονομαστεί από τους εκπαιδευτές 
από «Announcements» (όνομα που δίνει εξ’ ορισμού το Moodle κατά τη δημιουργία 
ενός μαθήματος) σε «Ανακοινώσεις». 

 

Εαν επομένως ένας εκπαιδευτής επιθυμεί να θέσει ένα θέμα προς συζήτηση, στο 
οποίο προφανώς αναμένει και απαντήσεις από τους μαθητές, πρέπει να 
χρησιμοποιήσει κάποιο διαφορετικό εργαλείο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
συνίσταται η χρήση του Φόρουμ. Ένα φόρουμ μπορεί να έχει όνομα, περιγραφή 
αλλά και πλήθος άλλων πεδίων, που χρήζουν διερεύνησης από τους εκπαιδευτές. 
Αρκετά χρήσιμο πεδίο είναι αυτό της υποχρεωτικής εγγραφής των μαθητών στο 
φόρουμ. Με αυτό τον τρόπο, όλοι οι μαθητές θα ενημερώνονται για κάθε τι νέο 
που γράφεται εκεί. 

Το Φόρουμ προστίθεται στο πάνω τμήμα το μαθήματος κάνοντας «Προσθήκη 
πόρου», όπως και για τα άλλα εργαλεία. Κατα τα λοιπά, οι εκπαιδευτές καλούνται 
να διερευνήσουν και τα υπόλοιπα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και να διαλέγουν 
αυτά που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες τους και κάνουν τους μαθητές να 
εμπλακούν κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 


