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Υπηρεσία Ασύγχρονης εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης
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Τι είναι ασύγχρονοπεριεχόμενο;

Γενικήσχεδίασηυπηρεσίαςασύγχρονης τηλεκπαίδευσηςσχολικούδικτύου

Κατηγορίες χρηστών
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οασύγχρονο περιεχόμενο είναι μια ανταλλαγή μάθησης μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή, η

οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα του χρόνου και του τόπου. Οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να

χρησιμοποιηθεί το ασύγχρονοπεριεχόμενο είναι:

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξετάσουν το περιεχόμενοσύμφωναμε το πρόγραμμά τους.

Οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν την ιεραρχικότητα των θεμάτων κατά την οποία εξετάζεται το

περιεχόμενο.

Τοασύγχρονοπεριβάλλον είναι πολύ χρήσιμο για όσους μαθαίνουν καλύτερασκεφτόμενοι για

το περιεχόμενο και γι' αυτούς πουμπορούν να δουλέψουνστο δικό τους χρόνο και να

ακολουθήσουν οδηγίες.

Υποστηρίζει διάφορες μορφές μάθησης με δυνατότητα επιλογής της πιο κατάλληλης λύσηςως

προς το περιεχόμενο και τον αρχάριο.

Η ενσωμάτωσηπαρέχει στους εκπαιδευτικούς ευελιξία.

Ηπολυαισθητηριακή προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εκπαιδευόμενους που

κάνουν χρήσηδιαφόρωνστυλ μάθησης κι έτσι μπορούν νααφομοιώσουν και να εφαρμόσουν τη

γνώση.

ΗΑυτο-έκφραση και ΕνεργόςΜάθηση ενθαρρύνουν τησυμμετοχή των

εκπαιδευόμενωνστη διαδικασία της μάθησης.

Βελτιώνει την κριτική σκέψη των εκπαιδευόμενων.

Διευκολύνει τις ΣυνεργατικέςΔεξιότητεςΜάθησης και Επικοινωνίας

μέσω της διάδρασης και της αλληλεπίδρασης.

Εξατομίκευση:Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουνστο δικό τους

χρόνοσε έναασφαλές περιβάλλον.

Παρώθηση:Η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη μάθηση ευχάριστη και

σχετική με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ( ) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

είναι προσβάσιμη μέσω ενός απλού web browser και η εμφάνιση του περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης είναι

εύκολα προσαρμόσιμη. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της υπηρεσίας είναι τοMoodle

( ), το οποίο παρέχεται δωρεάν σαν λογισμικό Open Source (με την GNU Public License).

Το Moodle είναι βασισμένο στη θεωρία του κοινωνικού δομισμού (social constructivism), η οποία

υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτισμού και της θεωρίας της μάθησης του πλαισίου στη συλλογική

κατασκευή γνώσης.

πλατφόρμαασύγχρονης τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει τις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών:

Έχουν τη δυνατότητα ναπροσθέτουν υλικό σε

υπάρχοντα μαθήματα. Επιπλέον οι δημιουργοί μαθημάτων μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά

τους μαθήματα,

Μπορούν νασυμμετέχουν στα μαθήματα, αποστέλλονταςαπορίες, απαντώντας τα

σχετικά κουίζ και συμμετέχονταςστις δραστηριότητες,

Με τη χρήση τουαξιολογητικούσυστήματος Γιούνγκ ( )

δίνεται νέα διάστασηστην αξιολόγηση τωνσυστημάτων Τηλεκπαίδευσης με τησυμμετοχή των

αξιολογητών, οι οποίοι με βάση τη θεωρία τηςΑνάλυσηςΚοινωνικώνΔικτύων

μπορούν να βοηθήσουν άμεσαόλες τις προηγούμενες κατηγορίες χρηστών.

Δημιουργοί μαθημάτων&εκπαιδευτικοί:

Μαθητές:

Αξιολογητές:

(

Ελέγχουν τοσύνολο τωνρυθμίσεων τουπεριβάλλοντος και καθορίζουν τους

χρήστες με δικαίωμαδημιουργίας μαθημάτων.

Social Network

Analysis)

Διαχειριστές:

www.sch.gr/e-learning

www.moodle.org

http://jung.sourceforge.net/
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Μαθήματα

ΧρήσιμαURLs

Υλοποίηση

Πληροφορίες
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βασική οργάνωση της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε μαθήματα, τα οποία οργανώνονται σε

κατηγορίες. Κάθε μάθημα διατηρεί μια στοιχειώδη οργάνωση είτε θεματική, όταν οι δραστηριότητες

και το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνονται σε θέματα είτε ημερολογιακή, όταν η αντίστοιχη οργάνωση

γίνεται στο χρόνο.

Κάθε μάθημα οργανώνεται ακόμα από τους εκπαιδευτικούς του σε διακριτές ενότητες, οι οποίες

παρέχουν τις αντίστοιχες δυνατότητες στους μαθητές.

τα πλαίσια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου αναπτύχθηκαν νέες πρόσθετες εφαρμογές για να

καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων και των εκπαιδευτικών, οι οποίες παρουσιάζονται

συνοπτικά στησυνέχεια:

ποτελεί εργαλείο καθορισμού των παραμέτρων κάθε μαθήματος τόσο όταν αυτό δημιουργείται όσο

και σε κάθε μετέπειτα χρονική στιγμή. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να το χρησιμοποιήσει με

σκοπό τη διευκόλυνση όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στη χρήση του

περιβάλλοντος.

Προσθήκη στην εκπαιδευτική δραστηριότηταQuiz που επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων

με βάση το επίπεδο δυσκολίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να

διαχειρίζεται και να δημιουργεί ευκολότερα quiz που απευθύνονται άμεσα στις ανάγκες και

δυνατότητες των μαθητών.

Δίνει στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα της επισκόπησης των κινήσεων του μαθητή ανάμεσα στις

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό πουπαρέχει το κάθε μάθημα.

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Διεθνής έκδοσηπλατφόρμαςMoodle

υπηρεσία αναπτύχθηκε αρχικά από τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ

( ). Εξελίσσεται και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

( ).

RL: και , email:
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δηγόςδημιουργίας μαθήματος

πεκτάσειςQuizmodule

ραστηριότητασπουδαστών

http://www.sch.gr/e-learning

http://www.moodle.org

http://www.cti.gr/nts

http://www.uom.gr

http://www.sch.gr www.sch.gr/e-learning info@sch.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων

www.ypepth.gr www.infosoc.gr

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
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