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Τηλεμάθεια

Τξ πεοιβάλλξμ αρύγυοξμηπ ςηλεκπαίδεσρηπ «Τηλεμάθεια» έυει σλξπξιηθεί
με υοήρη ςξσ ελεύθεοξσ λξγιρμικξύ αμξιυςξύ κώδικα Moodle.

Υπξρςηοίζει:

 ςα μαθήμαςα νέμωμ γλωρρώμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Μακεδξμίαπ
(ΠαΜακ),

 ςα ποξγοάμμαςα ενειδίκεσρηπ πξσ διενάγει η εςαιοία ανιξπξίηρηπ και
διαυείοιρηπ ςηπ πεοιξσρίαπ ςξσ ΠαΜακ,

 ςα μαθήμαςα ςξσ Πειοαμαςικξύ Δμιαίξσ Λσκείξσ ςξσ ΠαΜακ
(COMENIUS),

 ςα ρσμέδοια και ρεμιμάοια πξσ διενάγξμςαι ρςξ ΠαΜακ.



MOODLE
• Τξ Moodle είμαι έμα Σύρςημα Διαχείοιρηπ Μάθηρηπ (LMS) -χοηριμξπξιεί ςη
γλώρρα ποξγοαμμαςιρμξύ PHP και σπξρςηοίζει πξλλξύπ ςύπξσπ βάρηπ
δεδξμέμωμ, όπωπ MySQL, PostgreSQL, SQL server κ.α.

 ποόκειςαι για μια web εταομξγή πξσ λειςξσογεί με έμαμ
ενσπηοεςηςή ιρςξύ (web server), εμώ η ποόρβαρη ςωμ υοηρςώμ
γίμεςαι μέρω ποξγοαμμάςωμ πεοιήγηρηπ ρςξμ ιρςό (web browsers),

 η εγκαςάρςαρη ςηπ εταομξγήπ είμαι δσμαςή ρε ξπξιξδήπξςε
λειςξσογικό ρύρςημα (Windows, Linux, Unix),

 διαςίθεςαι δωοεάμ από ςξμ αμςίρςξιυξ ιρςξςόπξ σπό ςημ άδεια
υοήρηπ GNU/GPL (General Public License).

Moodle



Γιαςί Moodle;

Τξ Moodle επιλέυθηκε έμαμςι άλλωμ αμςίρςξιυωμ λξγιρμικώμ (εμπξοικώμ 
ή αμξικςξύ κώδικα) με βάρη ςξσπ ακόλξσθξσπ παοάγξμςεπ:

 διαςίθεςαι ελεύθεοα μαζί με ςξμ πηγαίξ ςξσ κώδικα, υωοίπ κόρςξπ
απόκςηρηπ και υοήρηπ,

 δεμ σρςεοεί ρε δσμαςόςηςεπ και εογαλεία ρε ρυέρη με εμπξοικά
πακέςα,

 σπξρςηοίζεςαι από μια πξλσπληθή διεθμή κξιμόςηςα υοηρςώμ,

 διαθέςει μια μεγάλη βάρη δεδξμέμωμ ποόρθεςωμ λειςξσογικώμ
μξμάδωμ (modules),

 διαςίθεςαι ρε πεοιρρόςεοεπ από 70 γλώρρεπ μεςανύ ςωμ ξπξίωμ και
η Δλλημική.



Έογξ - Υλικό:
Σςα πλαίρια ςξσ έογξσ “ΠΛΟΗΓΙΣ: Από ςημ Πληοξτξοία ρςη Γμώρη”
σλξπξιείςαι ςξ πακέςξ εογαρίαπ για ςημ αμάπςσνη ηλεκςοξμικώμ
μαθημάςωμ Αρύγυοξμηπ Τηλεκπαίδεσρηπ.

αμςικείμεμξ: Χειοιρμόπ Ηλεκςοξμικξύ Υπξλξγιρςή με ςη Χοήρη
Ελεύθεοξσ Λξγιρμικξύ/ Λξγιρμικξύ Αμξικςξύ Κώδικα (Free/ Libre
Open Source Software) για υοήρςεπ Windows και Linux,

ποξέλεσρη πεοιευξμέμξσ: ICDL Foundation Africa,ςξ γμωρςό και ωπ
Open ICDL,

άδεια υοήρηπ: ςξ πεοιευόμεμξ είμαι σπό ςημ άδεια Creative
Commons,

επενεογαρία πεοιευξμέμξσ: μεςάτοαρη, ποξρθήκεπ, βελςιώρειπ και
εμημέοωρη.

Αμςικείμεμξ Μαθημάςωμ



Ποώςεπ Δμέογειεπ:

 δημιξσογία ηλεκςοξμικξύ μαθήμαςξπ για ςημ εμόςηςα Πληοξτξοία
και Επικξιμωμία (Mozilla Firefox και Thunderbird),

 αμακξίμωρη έμαονηπ ρεμιμαοίξσ (ιρςξρελίδεπ: ΠαΜακ, ΠΣΔ,
OpenSoft) –δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ και επιλξγή ρσμμεςευόμςωμ,

 δημιξσογία ξδηγξύ πλξήγηρηπ ρςξ μάθημα και ρςημ πλαςτόομα.
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Ποώςεπ εμέογειεπ



Συεδιαρμόπ Μαθήμαςξπ

 επιλξγή θεμαςικήπ μξοτήπ και για ςα δύξ μαθήμαςα,

 υοήρη αλληλεπιδοαρςικώμ εογαλείωμ (forum, ρσμεογαςικέπ
εογαρίεπ) με ρκξπό ςη δημιξσογία αίρθηρηπ «ηλεκςοξμικήπ ςάνηπ».

Σσγκεκοιμέμα, καςά ςημ παοακξλξύθηρη, ξι μαθηςέπ θα έποεπε:

 μα μελεςήρξσμ μόμξι ςξσπ ςξ σλικό ςξσ μαθήμαςξπ,

 μα κάμξσμ αςξμικέπ εογαρίεπ, αλληλεπιδοώμςαπ με ςξ
πεοιβάλλξμ ή/και ςξμ καθηγηςή,

 μα κάμξσμ ρσμεογαςικέπ εογαρίεπ, αλληλεπιδοώμςαπ μεςανύ
ςξσπ.
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Σχεδιαρμόπ μαθημάςωμ



Ο επιμέοξσπ ρυεδιαρμόπ ςξσ μαθήμαςξπ ήςαμ διατξοεςικόπ για ςα δύξ
λειςξσογικά ρσρςήμαςα:

Windows -> Λιςή ποξρέγγιρη,

Linux -> Πξικιλία ρςημ παοξσρίαρη ςξσ σλικξύ.

Για ςημ επικξιμωμία ςωμ μαθηςώμ μεςανύ ςξσπ, αλλά και μεςανύ ςξσ
καθηγηςή υοηριμξπξιήθηκαμ:

η σπηοερία ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ (e-mail),

ξι ξμάδεπ ρσζηςήρεωμ (forum)

Η ανιξλόγηρη ςωμ ρπξσδαρςώμ πεοιελάμβαμε ςοία ρςάδια:

αςξμική εογαρία πάμω ρςξμ Πεοιηγηςή Mozilla Firefox,

ρσμεογαςική εογαρία πάμω ρςξμ Mozilla Thunderbird,

έμα γεμικό κξσίζ, πάμω ρςημ ύλη ξλόκληοξσ ςξσ μαθήμαςξπ.



Παοξσρίαρη ςωμ 2 μαθημάςωμ ρςημ ΤΗΛΕΜΑΘΕΙΑ

Χειοιρμόπ Η/Υ με λξγιρμικό αμξιυςξύ κώδικα 
για υοήρςεπ Ubuntu Linux

Χειοιρμόπ Η/Υ με λξγιρμικό αμξιυςξύ κώδικα 
για υοήρςεπ MS Windows



Η ρσμμεςξυή  ςξσ καθηγηςή

• Τξ γεμικό έλεγυξ και ςημ επξπςεία ςξσ μαθήμαςξπ αμέλαβαμ δύξ μέλη
ΔΔΠ ςξσ ΠαΜακ. Σςιπ αομξδιόςηςέπ ςξσπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαμ:

 η διόοθωρη ςωμ εογαριώμ (βαθμξί και ρυόλια),

 ξ έλεγυξπ ςωμ θεμάςωμ πξσ θέςξμςαμ ρςιπ ξμάδεπ ρσζηςήρεωμ,

 ξι απαμςήρειπ ρςιπ εοωςήρειπ ςωμ μαθηςώμ -με αμώςαςξ χοξμικό όοιξ, είςε
μέρω ηλεκςοξμικξύ ςαχσδοξμείξσ είςε μέρω ςωμ ξμάδωμ ρσζηςήρεωμ, ςιπ
24 ώοεπ.
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Ο οόλξπ ςξσ καθηγηςή



Σσμπεοάρμαςα

• Σςξ ςέλξπ ςξσ μαθήμαςξπ, ξι μαθηςέπ ρσμπλήοωραμ έμα εοωςημαςξλόγιξ
πξσ πεοιελάμβαμε εοωςήρειπ για:

 ςξ πεοιευόμεμξ,

 ςη δξμή,

 ςξ είδξπ ςωμ εοωςήρεωμ και ςωμ δοαρςηοιξςήςωμ,

 ςξ υοόμξ πξσ απαιςήθηκε για ςημ παοακξλξύθηρη ςωμ θεμαςικώμ
εμξςήςωμ,

 ςημ εκπόμηρη ςωμ εογαριώμ,

 ςημ παοξσρία ςξσ καθηγηςή,

 ςη υοήρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ.
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Ανιξλόγηρη Σεμιμαοίξσ



• Σύμτωμα με ςιπ απαμςήρειπ ςωμ ρσμμεςευόμςωμ ρςξ εοωςημαςξλόγιξ,
μπξοξύμε μα αματέοξσμε εμδεικςικά ςα παοακάςω ρημεία πξσ υοήζξσμ
ποξρξυήπ ρε μελλξμςικά παοόμξια εγυειοήμαςα:

 η ρημαρία ςηπ ηλεκςοξμικήπ ςάνηπ,

 και ξι δύξ ποξρεγγίρειπ (δξμέπ) ήςαμ απξδεκςέπ από ςξσπ μαθηςέπ ->
ρημαρία ςξσ ςοόπξσ διαυείοιρηπ ςξσ μαθήμαςξπ,

 ρσμεογαςικέπ εογαρίεπ -> θα ποέπει ξι μαθηςέπ μα ρσμβαδίζξσμ ωπ έμα
βαθμό ρςη μελέςη ςξσπ: ξ καθηγηςήπ ποέπει μα απξκςήρει
καθξδηγηςικό οόλξ.
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Σσμπεοάρμαςα



Μελλξμςικέπ κιμήρειπ

• Η ξμάδα Τηλεκπαίδεσρηπ ρσμευίζει ςιπ εογαρίεπ ςηπ ρςα πλαίρια ςξσ
ποξγοάμμαςξπ, με ςημ ποξεςξιμαρία και άλλωμ εμξςήςωμ:

•

 μεςάτοαρη και ποξραομξγή ςωμ εμξςήςωμ:

 Χοήρη Η/Υ και Διαυείοηρη Αουείωμ (Ubuntu Linux),

 Δπενεογαρία Κειμέμξσ (OpenOffice.org Writer),

 Λξγιρςικά τύλλα (OpenOffice.org Calc),

 Παοξσριάρειπ (OpenOffice.org Impress),

 δημιξσογία αμςίρςξιυωμ ηλεκςοξμικώμ μαθημάςωμ και διεναγωγή
ρεμιμαοίωμ για ςη διάθερή ςξσπ,

 η εμόςηςα Πληοξτξοία και Δπικξιμωμία (Mozilla Firefox & Thunderbird)
θα είμαι διαθέριμη και ρςξ μέξ κύκλξ ρεμιμαοίωμ.

Μελλξμςικέπ Κιμήρειπ



Δσυαοιρςξύμε!
Ομάδα Τηλεκπαίδεσρηπ Βιβλιξθήκηπ & Κέμςοξσ Πληοξτόοηρηπ

Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ

Άμμα Κοαρρά (annak@uom.gr)

Βαριλική Μξλέ (mole@uom.gr)

Χοσρξύλα Παπάζξγλξσ (telemathea@uom.gr)
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