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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η διδασκαλία στη Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr της ΕΛ.Δ.Ε.
STUDIES διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους
Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη
η φυσική τους παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο
χρόνο. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES (www.moodle.elde.gr).
Για τη χρήση της πλατφόρμας ο Εκπαιδευόμενος πρέπει απλά να διαθέτει Η/Υ με
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) και εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου
(web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων (multimedia).
Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης έχει σκοπό την κατάρτιση των Εκπαιδευόμενων στις
βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της
πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Moodle Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES.
Αναφέρεται σε σύντομες οδηγίες πλοήγησης και παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε προχωρημένα θέματα, όπως οι
περιορισμοί πρόσβασης των Θεματικών Ενοτήτων και τα Τεστ Αξιολόγησης.
Ο αναγνώστης του οδηγού θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία και
χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της πλατφόρμας Moodle Moodle της
ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES στο οποίο έχει εγγραφεί, καθώς και να χρησιμοποιεί τις πηγές
πληροφοριών, τα αρχεία και τις δραστηριότητές του.

MOODLE
Στόχος της πλατφόρμας του Moodle είναι να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση
μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Το σύστημα Moodle επιλέχθηκε γιατί είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course
Management System – CMS), ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management
System - LMS) ή ένα Σύστημα Εικονικής Μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή
με άλλα λόγια ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω
Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Μέσα από το γραφικό περιβάλλον του Moodle, ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πολύ ενδιαφέρον με την εμφάνιση του
εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές, την προβολή βίντεο και διαλέξεων, τη
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συμπλήρωση τεστ αξιολόγησης από τους Εκπαιδευόμενους, τη διενέργεια τελικών
εξετάσεων και την πιστοποίηση της επίδοσης των Εκπαιδευομένων.
Όπως κάθε πλατφόρμα εκμάθησης, έτσι και η Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
moodle.elde.gr δίνει πρόσβαση σε έναν προσωπικό δικτυακό χώρο όπου κάθε
Εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε διδακτικό υλικό και σε εργαλεία εκμάθησης. Το
σύστημα του Moodle υποστηρίζει την «εξατομικευμένη μάθηση», επιτρέποντας στους
Εκπαιδευτές να προσαρμόζουν το κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βάσει των μεμονωμένων
αναγκών των Εκπαιδευομένων τους. Κύρια χαρακτηριστικά είναι ο έλεγχος της
παρακολούθησης και ο περιορισμός προσβασιμότητας των Θεματικών Ενοτήτων και
δραστηριοτήτων του Εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την
Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
moodle.elde.gr μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο www.moodle.org

4

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr
μπορεί να συνδεθεί ως «Επισκέπτης» και μπορεί να περιηγηθεί στα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα που είναι διαθέσιμα μαζί με τις βασικές πληροφορίες περιγραφής τους,
αλλά δεν θα έχει πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας παρέχονται κάποιες συνοπτικές πληροφορίες (1.) για
την πλατφόρμα, παρουσιάζονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην
Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr (2.), ενώ υπάρχει το ημερολόγιο
καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας (3.). Ακόμα θα βρείτε τα πεδία για να
πραγματοποιήσετε την είσοδο σας στην πλατφόρμα (4.,5.).
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ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και για να εισέλθετε
στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr , θα πρέπει να ακολουθήσετε
τις οδηγίες και τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο προσωπικό σας email, που έχετε
δηλώσει στο elde.gr, ώστε να δημιουργήσετε τα Νέα Στοιχεία Σύνδεσης σας και να κάνετε
εγγραφή στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr.

Έπειτα θα πρέπει να ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Τρέχων κωδικός πρόσβασης που έχει αποσταλεί στο Mail θα πρέπει να
αντιγραφεί ΑΚΡΙΒΩΣ - χωρίς κενά και με κεφαλαίους, μικρούς και ειδικούς χαρακτήρες. Ο
νέος κωδικός θα πρέπει να συμφωνεί με τις οδηγίες που σας δίνονται.
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Πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να συνδεθείτε:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και συνδεθείτε:

ΣΥΝΔΕΣΗ

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης σας για να εισέλθετε στο
περιβάλλον των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η είσοδος στο δικτυακό τόπο της
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Πλατφόρμας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr μπορεί να γίνει είτε επιλέγοντας
«πάνω-δεξιά» στην αρχική σελίδα (4,5) ή επιλέγοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2) στο
οποίο έχετε εγγραφεί και μετά συμπληρώνετε στο πλαίσιο, που θα σας εμφανιστεί, τα
στοιχεία σας:

ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ;

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για την Πλατφόρμα Διαδικτυακής
Εκπαίδευσης moodle.elde.gr, μπορείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε το όνομα
χρήστη ή τον κωδικό σας;»:

Έπειτα εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνας:
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Μπορείτε να εισάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
(email) στο αντίστοιχο πεδίο και να κάνετε αναζήτηση (δε χρειάζεται να εισάγετε και τα
δύο ταυτόχρονα).
Τα στοιχεία σας θα πρέπει να υπάρχουν στην βάση δεδομένων μας και να έχετε δώσει
σωστό όνομα χρήστη ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να λάβετε το email
που περιέχει τις πληροφορίες για την επιβεβαίωση και την ολοκλήρωση της αλλαγής του
κωδικού πρόσβασης στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr .

ΤΑΜΠΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Αφού εισέλθετε επιτυχώς στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr η
αρχική οθόνη σας θα αλλάξει αυτομάτως στο ταμπλό σας:
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Στην «Επισκόπηση Μαθημάτων», στην νέα αρχική σας σελίδα, μπορείτε να δείτε τη λίστα
των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα οποία έχετε εγγραφεί, καθώς και τα πλαίσιαμπλοκ στο μενού δεξιά (των οποίων η σειρά μπορεί να μεταβάλλεται) και καλύπτουν
διάφορες λειτουργίες της πλατφόρμας, είτε βοηθούν στην καλύτερη πλοήγησή, είτε απλά
προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στο χρήστη όπως τα προσωπικά αρχεία, το
ημερολόγιο, τα επικείμενα γεγονότα κ.α..

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Αν θέλετε να μετακινήσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε κάποια ή όλα τα πλαϊνά
μπλοκ επιλέγετε «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ», τα τροποποιείτε και αφού
τελειώσετε τη διαδικασία επιλέγετε «ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ».
Για να επαναφέρετε τη σελίδα στην αρχική της μορφή επιλέγετε «ΕΠΑΝΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ»:

ΜΠΑΡΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
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ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Στο «Πάνω - Δεξιά» μέρος της σελίδας θα βρείτε το «Μενού Χρήστη» με διάφορες
επιλογές:

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να εισέλθετε στη σελίδα μαθήματος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που επιθυμείτε
και είστε εγγεγραμένος, μπορείτε να το επιλέξετε πατώντας την εικόνα στην «Επισκόπηση
Μαθημάτων» ή διαλέγοντάς το από τη drop-down λίστα που βρίσκεται στη μπάρα
πλοήγησης «Τα μαθήματα μου» ή από το μπλοκ «Πλοήγηση > Τα μαθήματα μου > Master
Nutritionist in Pediatric Nutrition» στην αρχική σας σελίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχετε εγγραφεί υπάρχει ένα σύνολο από
λειτουργίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πλαίσια-μπλοκ, πηγές πληροφοριών και
δραστηριότητες.
Τα μπλοκ βρίσκονται στη δεξιά στήλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και παρέχουν
χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες του συστήματος (πρόσφατη δραστηριότητα,
αναζήτηση στις ομάδες συζητήσεων, νέα σχετικά με το μάθημα, επικείμενα γεγονότα, κ.α.)
και βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Οι πηγές πληροφοριών αποτελούν το κύριο περιεχόμενο κάθε Εκπαιδευτικού
Προγράμματος και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες για αυτό.
Οι δραστηριότητες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σας βοηθούν να αλληλεπιδράτε με
τον Εκπαιδευτή ή την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr.
Το κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιέχει μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, με τις
πιο βασικές να είναι οι Διαλέξεις, οι Ομάδες συζήτησης - Φόρουμ, τα Τεστ Αξιολόγησης, η
Τελική Εξέταση κ.α., οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σταδιακή ανάπτυξη κάθε
Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως Εκπαιδευόμενος της πλατφόρμας πρέπει πάντα να ξεκινάτε την παρακολούθηση του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος από την αρχή της σελίδας.
Αφού διαβάσετε τους μαθησιακούς στόχους που εκπληρώνει η επιτυχής παρακολούθηση
του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, στο ίδιο σημείο θα βρείτε τον
Συντονιστή του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος ώστε να τον γνωρίζετε όταν θέλετε
να επικοινωνήσετε μέσω email για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις σχετικά τη διδακτέα ύλη και
την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ τέλος θα βρείτε μια συνοπτική περιγραφή της
διαδικασίας, καθώς και ένα χώρο συζήτησης για τις «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» του εκάστοτε
Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της πλατφόρμας έχει «Θεματική» μορφή, το περιεχόμενο
του δηλαδή οργανώνεται σε Θεματικές Ενότητες και δεν υπάρχει κανένας χρονικός
περιορισμός (αντίστροφη μέτρηση) για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενότητας.

Κάθε Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό με τις δραστηριότητες και
διατίθεται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά. Αυτό σημαίνει πως δεν έχετε πρόσβαση από την
αρχή σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό όλων των Θεματικών Ενοτήτων του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Κάθε Θεματική Ενότητα σας ενημερώνει για τους
περιορισμούς (π.χ. το περιεχόμενό της δεν είναι διαθέσιμο μέχρι να ολοκληρώσετε τη
μελέτη της προηγούμενης Ενότητας και την επιτυχή απάντηση στις ερωτήσεις αξιολόγησης
της).

Η μελέτη και παρακολούθηση των Διαλέξεων, αρχείων και σημειώσεων της κάθε Ενότητας
από τον Εκπαιδευόμενο ελέγχεται από την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
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moodle.elde.gr και το σύστημα σημειώνει αυτόματα την κάθε δραστηριότητα ως
ολοκληρωμένη με ένα √ στα κουτάκια παρακολούθησης:

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εικονίδιο

Διαλέξεις
Σημειώσεις μαθήματος / Επιστημονικά Άρθρα
•

Σε μορφή .pdf

•

Οργανωμένες μέσα σε φάκελο

Ερωτήσεις Κατανόησης - Αξιολόγησης

Παρακολούθηση Ολοκλήρωσης
Μη Ολοκληρωμένη Δραστηριότητα

Ολοκληρωμένη Δραστηριότητα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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Εικονίδιο

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Όταν επιλέξετε να παρακολουθήσετε «Διάλεξη» το σύστημα σας ανακατευθύνει σε μία
νέα σελίδα στην οποία πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Είσοδος/Σύνδεση».

Ακολούθως επιλέγετε Launch (Έναρξη):
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Αυτομάτως ανοίγει ένα νέο παράθυρο, του περιηγητή που χρησιμοποιείτε:

και με το που πατήσετε το εικονίδιο Play το βίντεο αρχίζει και προβάλλεται.
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο της Διάλεξης και να συνεχίσετε την
προβολή της κάποια άλλη στιγμή ακριβώς από το σημείο που σταματήσατε. Σε περίπτωση
που ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο ή αλλάξετε κάποια καρτέλα, τότε αυτόματα το βίντεο
σταματάει και συνεχίζει, από το ίδιο σημείο, όταν επανέλθετε στη συγκεκριμένη καρτέλα.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την προβολή της δραστηριότητας και δεν είναι
απαραίτητο να το δείτε συνεχόμενα (αν και θα σας το προτείναμε).
Όταν έχετε ολοκληρώσει την προβολή του βίντεο, μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο
προβολής του βίντεο (από την επιλογή «Έξοδος» ή απλά να κλείσετε τη συγκεκριμένη
καρτέλα του περιηγητή σας) και να επιστρέψετε στο παράθυρο που ήσαστε
προηγουμένως, όπου επιλέγετε «Έξοδος από τη δραστηριότητα»

και επιστρέφετε στη σελίδα του μαθήματος, αλλά αυτή τη φορά με συμπληρωμένο το
αντίστοιχο κουτάκι παρακολούθησης δίπλα από την Διάλεξη που παρακολουθήσατε.
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Tip: Μπορείτε να ανοίξετε ταυτόχρονα τις σημειώσεις και να τις έχετε ανοιχτά ταυτόχρονα
με τις διαλέξεις!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε καλή σύνδεση στο ίντερνετ μπορεί να δείτε το
ακόλουθο μήνυμα «Το λογισμικό αναπαραγωγής SCORM έχει διαπιστώσει ότι η σύνδεσή
σας στο Διαδίκτυο είναι αναξιόπιστη ή έχει διακοπεί. Αν συνεχίσετε σε αυτή την
δραστηριότητα SCORM, η πρόοδος σας μπορεί να μην σωθεί. Θα πρέπει να βγείτε από τη
δραστηριότητα τώρα, και να επιστρέψει όταν θα έχετε μια αξιόπιστη σύνδεση στο
Διαδίκτυο.» και η δραστηριότητα να μην επισημανθεί ως ολοκληρωμένη!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για να ανοίξετε τις Σημειώσεις, e-books, αρχεία .pdf, που είναι διαθέσιμα απλά πατήστε
στο όνομα του κάθε αρχείου και έπειτα το υλικό που περιέχουν εμφανίζεται σε νέο
παράθυρο (συνήθως Pop-up).

Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο, να το ελαχιστοποιήσετε ή ακόμα και να
κατεβάσετε το αρχείο σημειώσεων τοπικά στον υπολογιστή σας, πατώντας ΛΗΨΗ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα επιστημονικά άρθρα είναι αρχεία οργανωμένα μέσα σε φάκελο. Επιλέξτε στο όνομα
του φακέλου για να δείτε τα περιεχόμενα του.
Πατώντας ξεχωριστά πάνω στο κάθε αρχείο γίνεται αυτόματη λήψη του αρχείου που
επιλέξατε.
Μπορείτε να επιλέξετε «Λήψη φακέλου» για να γίνει μαζική λήψη τον αρχείων σε
συμπιεσμένο φάκελο (.zip).

Προσοχή! Για να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
αυτή τη φορά δεν πρέπει να κλείσετε το παράθυρο αλλά να πατήσετε το βελάκι που πάει
«Πίσω» στον περιηγητή σας (ή με τις μπάρες πλοήγησης).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Κάθε Θεματική Ενότητα πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει, περιλαμβάνει
επίσης ένα «Τεστ Αξιολόγησης» (κουίζ με ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης).
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατανόηση των βασικών σημείων της Θεματικής Ενότητας
που παρακολουθήσατε, υπάρχουν ορισμένες σύντομες σχετικές ερωτήσεις που
απαρτίζουν το τεστ. Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε αυτές όσες φορές επιθυμείτε
και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διαδικασία, ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση
των ερωτήσεων κατανόησης-αξιολόγησης της κάθε Θεματικής Ενότητας είναι απαραίτητη
για την παρακολούθηση της επόμενης Ενότητας.
Η επιτυχής εξέταση κάθε Θεματικής Ενότητας ορίζεται με βαθμολογία τουλάχιστον στο
70% των ερωτήσεων. Έχετε απεριόριστες προσπάθειες και ο τελικός βαθμός του κουίζ είναι
πάντα ο υψηλότερος από αυτούς που έχετε πάρει συνολικά στο κουίζ.
Για να αρχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις του κουίζ πρέπει να πατήσετε στο κουμπί
«Προσπάθεια κουίζ τώρα» το οποίο σας εισάγει στην κεντρική σελίδα του κουίζ με τις
ερωτήσεις.

Απαντήστε προσεκτικά σε όλες τις ερωτήσεις που εμφανίζονται και αφού είστε σίγουροι
ότι ολοκληρώσατε με τις απαντήσεις σας, πατήστε το κουμπί «Τέλος προσπάθειας…» στο
κάτω μέρος της σελίδας.

Μετά τη συμπλήρωση του κουίζ εμφανίζεται μια σύνοψη της προσπάθειάς σας που σας
ενημερώνει εάν έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κουίζ. Σε αυτό το σημείο, είτε
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μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Επιστροφή στην προσπάθεια» και να επιστρέψετε στις
απαντήσεις που δώσατε και να αλλάξετε κάποια από αυτές, είτε να τερματίσετε το κουίζ
επιλέγοντας «Υποβολή όλων και τέλος».

Μετά την υποβολή των απαντήσεων, η προσπάθεια ολοκληρώνεται και εμφανίζεται ο
πίνακας με τις λεπτομέρειες που σας ενημερώνει εάν έχετε περάσει το κουίζ με επιτυχία
(έχετε δηλαδή βαθμό πάνω από 70%).

Συνεχίζετε πατώντας «Τερματισμός ανασκόπησης» για να κλείσετε το κουίζ ή «Ξεκινήστε
μια νέα προεπισκόπηση» για να δοκιμάσετε ξανά.
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Ο τερματισμός σας οδηγεί στην τελευταία σελίδα της προσπάθειάς σας στο κουίζ
αξιολόγησης, η οποία δείχνει μια περίληψη των προηγούμενων προσπαθειών σας στο ίδιο
κουίζ.

Εάν έχετε περάσει το κουίζ με επιτυχία, τότε είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην επόμενη
Θεματική Ενότητα, είτε πατώντας τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στη σελίδα που
βρίσκεστε και σας παραπέμπει αμέσως στην είσοδο της Διάλεξης της επόμενης Θεματικής
Ενότητας, είτε επιστρέφοντας στην κύρια σελίδα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από
το μενού πλοήγησης.

ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΦΟΡΟΥΜ

Ό χώρος συζήτησης - Φόρουμ δημιουργήθηκε για να μπορεί να γίνει μια συνολική
συζήτηση (Εκπαιδευτές – Εκπαιδευόμενοι) σχετικά με το περιεχόμενο της αντίστοιχης
Θεματικής Ενότητας.

Με την επιλογή Προσθήκη νέου θέματος συζήτησης μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο θέμα
προς συζήτηση.
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Πρέπει να προσθέσετε το «Θέμα» και το «Μήνυμα» σας και κατόπιν να πατήσετε
«Ανάρτηση στο φόρουμ»

Το νέο σας θέμα προς συζήτηση θα αναρτηθεί αυτομάτως στο Χώρο Συζήτησης με
επιτυχία:
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Μπορείτε να κάνετε «Επεξεργασία» και «Διαγραφή» του μηνύματος σας. Ενώ με την
επιλογή «Μόνιμος σύνδεσμος» (1) αλλάζει η διεύθυνση ιστοτόπου Url (2) και μπορείτε να
το αντιγράψετε και να το χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο θέμα.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε «Απάντηση» και να γράψετε την απάντηση σας για το
συγκεκριμένο μήνυμα που επιλέξατε.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα παραπάνω αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
αλλά μπορεί να συναντήσετε διάφορα άλλα είδη. Μη διστάσετε να πατήσετε και να τα
ανοίξετε και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καταλάβετε τη λειτουργία τους,
επικοινωνήστε μαζί μας στο studies@elde.gr με την απορία σας.
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ΜΠΑΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στην πλαϊνή μπάρα του μαθήματος θα βρείτε την «Πρόοδος ολοκλήρωσης».

Είναι ένας εύκολος τρόπος για να δείτε γρήγορα την πρόοδο σας στο μάθημα που
παρακολουθείτε. Με μπλε σημειώνονται οι δραστηριότητες που δεν έχουν ολοκληρωθεί
ακόμα, ενώ όταν ολοκληρώνετε μια δραστηριότητα το μπλε κουτάκι αυτομάτως γίνεται
πράσινο.
Κάθε φορά που ξεκλειδώνετε μία ενότητα θα βλέπετε και περισσότερα στοιχεία τα
οποία δημιουργούνται αυτόματα στο συγκεκριμένο μπλοκ.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος, ως Εκπαιδευόμενος καλείστε να ολοκληρώσετε την τελική εξέταση του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη
διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμό χρόνου και αποτελείται από
ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης
απάντησης κλπ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ορίζεται ως η σωστή
απάντηση των 55% των ερωτήσεων.
Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
δεν είναι επιτυχής, έχετε τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης άλλες δύο (2) φορές
(Συνολικά 3 προσπάθειες). Η κάθε επαναληπτική εξέταση γίνεται διαθέσιμη μόνο στους
Εκπαιδευμένους που δεν καταφέρνουν να περάσουν με επιτυχία την αμέσως
προηγούμενη τελική εξέταση.
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Πριν την κάθε επαναληπτική εξέταση καλείστε να μελετήσετε ξανά τη διδακτέα ύλη του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος και να απαντήσετε σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις
κατανόησης – αξιολόγησης.
Η επαναληπτική εξέταση πραγματοποιείται χωρίς περιορισμό χρόνου και σας επιτρέπει
απεριόριστες προσπάθειες μέχρι να πάρετε τον απαιτούμενο βαθμό, ώστε να έχετε
πρόσβαση στην επόμενη τελική εξέταση.
Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή των κουίζ – Ερωτήσεων Κατανόησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο καλείστε να
συμπληρώσετε, αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος.
Μόλις το ερωτηματολόγιο γίνει διαθέσιμο, μπορείτε να το συμπληρώσετε με την ίδια
διαδικασία ενός απλού κουίζ, χωρίς όμως να βαθμολογείστε σε αυτό.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής σας σε αυτήν την υποχρέωση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα
να σας αποσταλεί το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, ακόμα και αν έχετε ολοκληρώσει με
επιτυχία την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί
στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο που
παρακολουθήσατε.
Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αποστέλλονται ταχυδρομικά στους Εκπαιδευόμενους
μετά τη λήξη του κύκλου σπουδών (ή σε εκδήλωση απονομής της ΕΛ.Δ.Ε. για όσους
επιθυμούν και μπορέσουν να παραβρεθούν).
Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα (μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών εξετάσεων του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος) του χορηγείται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης.

27

ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Αφού ολοκληρώσετε την παρακολούθηση και τις διάφορες δραστηριότητες του
Εκπαιδευτικού προγράμματος που θέλετε, πριν κλείσετε την πλατφόρμα, θα πρέπει να
επιλέξετε «Αποσύνδεση» από το πλαίσιο που βρίσκεται στο «πάνω - δεξιά» μέρος της
οθόνης.

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων από την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: studies@elde.gr
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