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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1.  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης «Θεαίτητος» 

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. Για τη χρήση του Moodle ο 

Εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 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. 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 στο οποίο έχει 

εγγραφεί, καθώς και να χρησιμοποιεί τις πηγές πληροφοριών, τα αρχεία και τις δραστηριότητές 

του.  

 

1.2.  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 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, τη 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 Moodle 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. 

  



2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Για να εισέλθει ο Εκπαιδευόμενος στην πλατφόρμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου 

Μάθησης του Προγράμματος «Θεαίτητος», θα πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του 

έχει σταλεί μέσω email και περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται η συγκεκριμένη 

πλατφόρμα. 

 

2.1.  ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει την αρχική οθόνη του συστήματος Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και 

Δια Βίου Μάθησης που εμφανίζεται στον Εκπαιδευόμενο. Η αρχική οθόνη του Moodle 

αποτελείται από τρεις περιοχές, το πάνω, το κεντρικό και το κάτω τμήμα. 

 



Εικόνα 1: Η αρχική οθόνη. 

Πάνω δεξιά στην αρχική οθόνη (Εικόνα 2), πριν ακόμα εισέλθετε στον δικτυακό τόπο, υπάρχει 

ένα αναδυόμενο μενού με επιλογές γλωσσών που δίνει τη δυνατότητα στον Εκπαιδευόμενο να 

επιλέξει τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εμφανίζεται ο δικτυακός τόπος του Προγράμματος 

«Θεαίτητος». 

 

Εικόνα 2: Μενού Επιλογής Γλώσσας. 

Στο κεντρικό τμήμα, το οποίο μάλιστα καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης, παρέχονται 

κάποιες πληροφορίες για την πλατφόρμα και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Moodle.  

Το κατώτερο τμήμα της αρχικής οθόνης περιέχει όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας για το 

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης.  

 

2.2.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Κάθε χρήστης που ακολουθεί τον σύνδεσμο και μπαίνει στην πλατφόρμα, χαρακτηρίζεται ως 

«Επισκέπτης» και σαν επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί και να δει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

που είναι διαθέσιμα μαζί με τις βασικές πληροφορίες περιγραφής τους, αλλά δεν μπορεί να έχει 

πλήρη πρόσβαση στο υλικό ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος ούτε κανονική συμμετοχή στις 

δραστηριότητές του. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η σύνδεσή του στην πλατφόρμα. 

Μετά την είσοδό σας, λοιπόν, στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασής σας για να εισέλθετε στο περιβάλλον των 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η είσοδος στο δικτυακό τόπο της πλατφόρμας Moodle μπορεί 

να γίνει είτε επιλέγοντας «Είσοδος» από την κορυφή της σελίδας (Εικόνα 3) ή επιλέγοντας το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο οποίο έχετε εγγραφεί και μετά συμπληρώνετε στο πλαίσιο τα 

στοιχεία σας (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 3: Είσοδος στην πλατφόρμα. 



 

Εικόνα 4: Η φόρμα σύνδεσης του χρήστη στο σύστημα με τα στοιχεία πρόσβασής του. 

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας 

Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, θα πρέπει να έχετε λάβει μετά την εγγραφή 

σας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει 

τα στοιχεία πρόσβασής σας στην πλατφόρμα. Μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα πλέον 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). 

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι όταν δεν έχετε εισέλθει στο δικτυακό τόπο, τότε στο πάνω μέρος 

της σελίδας εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε εισέλθει» ή «Δεν είστε συνδεδεμένος/νη», ενώ όταν 

έχετε συνδεθεί εμφανίζεται το μήνυμα «Έχετε εισέλθει ως» και αναφέρεται το όνομά σας. 

Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος της πλατφόρμας Moodle μετά 

την είσοδο του Εκπαιδευόμενου. Αφού εισέλθετε στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα η αρχική οθόνη 

του Moodle θα αλλάξει. Συγκεκριμένα δε θα εμφανίζονται πλέον τα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα και το μπλοκ «Είσοδος», αφού έχετε εισέλθει ήδη στο σύστημα. Τώρα στην αρχική 

σας σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα οποία έχετε 

εγγραφεί («Επισκόπηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων»), καθώς και τα πλαίσια (μπλοκ) στο 

μενού δεξιά, των οποίων η σειρά μπορεί να μεταβάλλεται, και καλύπτουν διάφορες λειτουργίες 

της πλατφόρμας του Moodle, είτε βοηθούν στην καλύτερη πλοήγησή του, είτε απλά 

προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στο χρήστη, όπως το ημερολόγιο ή εάν υπάρχουν κάποια 

νέα γεγονότα.  

 

Αν θέλετε για κάποιον λόγο να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη που βλέπατε πριν στο Moodle 

με όλα τα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τότε μπορείτε να επιλέξετε από το μενού της 

πλοήγησης δεξιά την «Αρχική σελίδα ιστοτόπου», όπως φαίνεται στην Εικόνα 5 παρακάτω. 

 



 

Εικόνα 5: Η αρχική οθόνη μετά την είσοδο του χρήστη ως Εκπαιδευόμενου. 

 

Αν θέλετε να αποκρύψετε όλα τα πλαϊνά μπλοκ, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί πάνω δεξιά 

«Απόκρυψη πλαισίων» (Εικόνα 6) και αυτά να εξαφανιστούν από την οθόνη. Αν θέλετε να τα 

επαναφέρετε πατάτε το ίδιο κουμπί. 

 

 
Εικόνα 6: Για απόκρυψη των πλαϊνών πλαισίων. 

 

Αν θέλετε είτε να μετακινήσετε είτε να τροποποιήσετε είτε να διαγράψετε κάποια από ή όλα τα 

πλαϊνά μπλοκ, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Επεξεργασία ή Προσαρμογή αυτής της 

σελίδας» (Εικόνα 7), το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της προσωπικής σας 

σελίδας, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε τα πλαίσια-μπλοκ στο επιθυμητό σημείο της 

οθόνης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των ειδών των μπλοκ που επιθυμείτε ως 

Εκπαιδευόμενοι, καθώς και η δυνατότητα ρύθμισής τους.  



 

Εικόνα 7: Για επεξεργασία της αρχικής σελίδας του Εκπαιδευόμενου. 

 

2.3.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Για να εισέλθετε στη σελίδα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που επιθυμείτε μπορείτε να 

επιλέξετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είτε πατώντας στο όνομά του στην «Επισκόπηση 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων», είτε διαλέγοντάς το από τη drop-down λίστα που βρίσκεται 

κάτω από τα «Εγγεγραμμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα» είτε από το μενού «Πλοήγηση» δεξιά 

πατώντας στο αντίστοιχο Πρόγραμμα, όπως δείχνει η Εικόνα 8. 

 

Εικόνα 8: Τρόποι εισόδου σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 

2.4.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχετε εγγραφεί υπάρχει ένα σύνολο από λειτουργίες, οι 

οποίες κατηγοριοποιούνται σε πλαίσια-μπλοκ, πηγές πληροφοριών και δραστηριότητες (Εικόνα 

9).  



Τα μπλοκ βρίσκονται στα δεξιά της κεντρικής οθόνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και 

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες του συστήματος (πρόσφατη δραστηριότητα, 

αναζήτηση στις ομάδες συζητήσεων, νέα σχετικά με το μάθημα, επικείμενα γεγονότα). Επίσης, 

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 αλληλεπιδράσετε με τον Εκπαιδευτή ή την εφαρμογή Moodle. 

Το κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιέχει μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, όπως είναι οι 

Ομάδες συζήτησης (forum), τα Τεστ αξιολόγησης, οι Εξετάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

τη σταδιακή ανάπτυξη κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 

Εικόνα 9: Οθόνη παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της πλατφόρμας έχει «Θεματική» μορφή, δηλαδή το περιεχόμενό 

του οργανώνεται σε Θεματικές Ενότητες και δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός. Πιο 

συγκεκριμένα, στο κέντρο της σελίδας βρίσκονται πάντα οι Θεματικές Ενότητες  του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι οποίες διατίθενται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά, ενώ για 

κάθε Θεματική Ενότητα υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης (πολλαπλής 

επιλογής).  

 



2.4.1. Μαθησιακοί Στόχοι 

Ως Εκπαιδευόμενος της πλατφόρμας πρέπει πάντα να αρχίζετε την παρακολούθηση του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος από πάνω προς τα κάτω. Αφού διαβάσετε τους μαθησιακούς 

στόχους (Εικόνα 10) που εκπληρώνει η επιτυχής παρακολούθηση του συγκεκριμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μπορείτε να ξεκινήσετε με τη μελέτη της Εισαγωγικής ή Πρώτης 

Θεματικής Ενότητας. Στο ίδιο σημείο μπορείτε, επίσης, να βρείτε τον/την 

Συντονιστή/Συντονίστρια του εκάστοτε  Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ώστε να τον γνωρίζετε 

όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) για τυχόν απορίες ή 

ερωτήσεις σχετικά τη διδακτέα ύλη και την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Εικόνα 10: Μαθησιακοί Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

  

2.4.2. Θεματικές Ενότητες 

Κάθε Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό, όπως φαίνεται και στον 

Πίνακας 1: 

Πίνακας 1: Διαφορετικά είδη εκπαιδευτικού υλικού και ο συμβολισμός τους στο Moodle. 

Εκπαιδευτικό υλικό Εικονίδιο 

Ηχογραφημένες βιντεοπαρουσιάσεις 
 

Συνοδευτικές σημειώσεις μαθήματος (e-book)   

 Σε μορφή αρχείων .pdf 
 

 Οργανωμένες σε φάκελο 
 

Επιστημονικά άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή  
 

Ενδεικτική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία  

Ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης 
 

Μελέτες περίπτωσης (case study)  



Κάθε Θεματική Ενότητα διατίθεται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά (Εικόνα 11). Αυτό σημαίνει πως 

ως εκπαιδευόμενοι δεν έχετε πρόσβαση από την αρχή σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό όλων 

των Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Κάθε Θεματική Ενότητα σας 

ενημερώνει πως 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 βιντεοπαρουσίασεων, αρχείων και σημειώσεων της κάθε Ενότητας 

από τον Εκπαιδευόμενο ελέγχεται από την πλατφόρμα του Moodle και το σύστημα σημειώνει 

αυτόματα (εφόσον ο Εκπαιδευόμενος έχει δει και παρακολουθήσει το ανάλογο υλικό) την κάθε 

δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη με ένα √ στα κουτάκια παρακολούθησης , όπως φαίνεται 

στον Πίνακας 2. 

Πίνακας 2: Παρακολούθηση ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων και συμβολισμός τους στο Moodle. 

Παρακολούθηση Ολοκλήρωσης Εικονίδιο 

Μη ολοκληρωμένη δραστηριότητα 
 

Ολοκληρωμένη Δραστηριότητα 
 

 

Στην Εικόνα 11 παρατίθεται η αρχική μορφή της σελίδας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, 

όπως σας εμφανίζεται πριν ακόμα ανοίξετε το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο μέχρι εκείνη 

τη στιγμή. 

  

Εικόνα 11: Σταδιακή ανάπτυξη στον Εκπαιδευόμενο του υλικού των Θεματικών Ενοτήτων. 

Για να ανοίξετε το διαθέσιμο μέχρι εκείνη την ώρα εκπαιδευτικό υλικό στη Θεματική Ενότητα που 

βρίσκεστε, πρέπει να πατήσετε στο όνομα κάθε αρχείου και δραστηριότητας και έπειτα να 

μελετήσετε όλο το υλικό που περιέχουν.  

Τα αρχεία αυτά δεν 

έχουν διαβαστεί 

από τον 

Εκπαιδευόμενο και 

άρα οι 3 

δραστηριότητες δε 

σημειώνονται ως 

ολοκληρωμένες 

από το σύστημα. 

Το περιεχόμενο της 

1ης Θεματικής 

Ενότητας δεν είναι 

ακόμα διαθέσιμο.  



Πιο συγκεκριμένα, ειδικά όταν πατάτε στο αρχείο για τις βιντεοπαρουσιάσεις, το σύστημα σας 

ανακατευθύνει σε μια άλλη σελίδα (Εικόνα 12), στην οποία πρέπει να πατήσετε το κουμπί 

«Είσοδος» για να δείτε το βίντεο. Τότε το βίντεο αρχίζει και προβάλλεται σε ένα νέο παράθυρο του 

περιηγητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε (Εικόνα 13). Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κλείσετε το 

παράθυρο της βιντεοπαρουσίασης και να συνεχίσετε την προβολή της κάποια άλλη στιγμή από 

το σημείο που σταματήσατε. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την προβολή της 

δραστηριότητας. Όταν έχετε ολοκληρώσει την προβολή του βίντεο, μπορείτε να κλείσετε το 

παράθυρο προβολής του βίντεο και να επιστρέψετε στο παράθυρο που ήσαστε 

προηγουμένως, το οποίο αυτόματα σας παραπέμπει στην αρχική σελίδα του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος, αλλά αυτή τη φορά με συμπληρωμένο το αντίστοιχο κουτάκι 

παρακολούθησης δίπλα από την βιντεοπαρουσίαση που παρακολουθήσατε. 

 

Εικόνα 12: Εισαγωγική οθόνη προβολής της βιντεοπαρουσίασης μιας Θεματικής Ενότητας. 

 

Εικόνα 13: Παράθυρο προβολής της βιντεοπαρουσίασης μιας Θεματικής Ενότητας. 



Προσοχή! Για την αναπαραγωγή των βίντεοπαρουσιάσεων κάθε Θεματικής Ενότητας, θα 

πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Adobe Flash Player, στο οποίο σας 

οδηγεί συνήθως αυτόματα ο περιηγητής (web browser) που χρησιμοποιείτε. Σε διαφορετική 

περίπτωση μπορείτε να το βρείτε και εδώ. 

 

Σε περίπτωση που αντί για το βίντεο της Θεματικής Ενότητας που βρίσκεστε εκείνη την ώρα, δείτε 

την οθόνη της Εικόνα 14, σημαίνει πως δεν έχετε εγκαταστήσει το Adobe Flash Player στον Η/Υ 

σας και τότε πρέπει να το κάνετε. Πρέπει, λοιπόν, να πατήσετε το κίτρινο κουμπί “Install now” 

εγκατάστασης του λογισμικού και να ακολουθήσετε τα βήματα που σας προτείνει ο οδηγός. 

 

 

Εικόνα 14: Οθόνη προειδοποίησης ότι χρειάζεται να εγκατασταθεί το Adobe Flash Player . 

 

Στο 2ο βήμα του οδηγού (Εικόνα 15) θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με το αρχείο 

εγκατάστασης του Adobe Flash Player, στο οποίο πρέπει να πατήσετε «Αποθήκευση αρχείου», 

ώστε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Για να συνεχίσετε, πρέπει να ανοίξετε τον 

φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο (συνήθως είναι ο φάκελος λήψεων του διαδικτυακού 

περιηγητή σας) και να βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του του Adobe Flash Player, π.χ. 

“install_flashplayer[xxx].exe”. Κάνετε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο και αρχίζει η εγκατάσταση. 

Όταν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα 16. 

  

https://get.adobe.com/flashplayer/


 

Εικόνα 15: Η 2η οθόνη με το αρχείο εγκατάστασης του Adobe Flash Player . 

 

Εικόνα 16: Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Adobe Flash Player. 

Για να ανοίξετε σημειώσεις, e-books, αρχεία .pdf, που είναι διαθέσιμα μέχρι εκείνη την ώρα, η 

διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Πρέπει να πατήσετε στο όνομα κάθε αρχείου και έπειτα το 

υλικό που περιέχουν εμφανίζεται αμέσως μπροστά σας. 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. 



Στην Εικόνα 17 παρουσιάζεται η μορφή της σελίδας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, όπως 

σας εμφανίζεται αφού έχετε ανοίξει και ταυτόχρονα μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό που ήταν 

διαθέσιμο μέχρι εκείνη τη στιγμή που μπήκατε στο σύστημα. 

 

Εικόνα 17: Άνοιγμα της επόμενης Θεματικής Ενότητας μετά τη σημείωση των προηγούμενων δραστηριοτήτων ως 

συμπληρωμένες. 

Κάθε Θεματική Ενότητα πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει, περιλαμβάνει επίσης στο 

τέλος της ένα κουίζ με ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης  (Εικόνα 18).  

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατανόηση των βασικών σημείων της Θεματικής Ενότητας που 

παρακολουθήσατε, υπάρχουν ορισμένες σύντομες σχετικές ερωτήσεις που απαρτίζουν το 

κουίζ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 20. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, έχετε τη 

δυνατότητα να απαντήσετε σε αυτές όσες φορές επιθυμείτε, 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 75% των ερωτήσεων. Έχετε απεριόριστες 

προσπάθειες και ο τελικός βαθμός του κουίζ είναι πάντα ο υψηλότερος από αυτούς που έχετε 

πάρει συνολικά στο κουίζ, χωρίς όμως να παίζει ρόλο στην βαθμολογία του τελικού βαθμού 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Τα αρχεία αυτά 

έχουν πλέον 

διαβαστεί από τον 

Εκπαιδευόμενο 

και άρα οι 3 

δραστηριότητες 

σημειώνονται ως 

ολοκληρωμένες. 

Το περιεχόμενο 

της 1ης Θεματικής 

Ενότητας είναι 

πλέον διαθέσιμο.  



 

Εικόνα 18: Πρόσβαση στο υλικό κάθε Θεματικής Ενότητας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ερωτήσεων κατανόησης-

αξιολόγησης της προηγούμενης. 

Για να αρχίσετε να συμπληρώνετε τις ερωτήσεις του κουίζ, πρέπει να πατήσετε στο κουμπί 

«Μπορείτε να προσπαθήσετε τώρα για το κουίζ», όπως φαίνεται στην Εικόνα 19, το οποίο σας 

εισάγει στην κεντρική σελίδα του κουίζ με τις ερωτήσεις (Εικόνα 20). Απαντήστε προσεκτικά σε 

όλες τις ερωτήσεις που εμφανίζονται και πατήστε το κουμπί «Επόμενο». 

 

Εικόνα 19: Οθόνη έναρξης των ερωτήσεων κατανόησης μιας Θεματικής Ενότητας. 

Το περιεχόμενο 

της 2ης Θεματικής 

Ενότητας θα γίνει 

διαθέσιμο, όταν 

περάσετε με 

επιτυχία το Κουίζ 

της 1ης Ενότητας. 



 

Εικόνα 20: Το κουίζ με τις ερωτήσεις αξιολόγησης-κατανόησης. 

Μετά τη συμπλήρωση του κουίζ εμφανίζεται μια σύνοψη της προσπάθειάς σας (Εικόνα 21) που 

σας ενημερώνει εάν έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κουίζ. Σε αυτό το σημείο, είτε 

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».  

 

Εικόνα 21:Οθόνη σύνοψης των απαντήσεων του Εκπαιδευόμενου στις ερωτήσεις του κουίζ. 

Μετά την υποβολή των απαντήσεων, η προσπάθεια ολοκληρώνεται και εμφανίζεται μήνυμα 

που σας ενημερώνει εάν έχετε περάσει το κουίζ με επιτυχία (έχετε δηλαδή βαθμό πάνω από 75%) 

ή όχι, όπως δείχνει η Εικόνα 22. Συνεχίζετε πατώντας «Τερματισμός ανασκόπησης».  



 

Εικόνα 22: Οθόνη τελικού αποτελέσματος της προσπάθειας του Εκπαιδευόμενου στο κουίζ. 

Ο τερματισμός σας οδηγεί στην τελευταία σελίδα της προσπάθειάς σας στο κουίζ αξιολόγησης, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 23, 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 βιντεοπαρουσίασης της επόμενης 

Θεματικής Ενότητας, είτε επιστρέφοντας στην κύρια σελίδα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

από το μενού πλοήγησης στα δεξιά της σελίδας. 

 

Εικόνα 23: Οθόνη σύνοψης των προηγούμενων προσπαθειών του Εκπαιδευόμενου στο ίδιο κουίζ. 

 

 

 

 

Μετάβαση στο υλικό της επόμενης Θεματικής 

Ενότητας, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο. 

Μετάβαση-επιστροφή στην 

κεντρική σελίδα του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 



2.5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Μετά την παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, 

ως Εκπαιδευόμενος καλείστε να ολοκληρώσετε την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα . 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 5 από το σύνολο των 9 ερωτήσεων. 

 

Εικόνα 24: Η τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δεν 

είναι επιτυχής (Εικόνα ), έχετε τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης άλλες δύο φορές (τρεις 

συνολικά). Η κάθε επαναληπτική εξέταση γίνεται διαθέσιμη μόνο στους Εκπαιδευμένους που δεν 

καταφέρνουν να περάσουν με επιτυχία την αμέσως προηγούμενη τελική εξέταση, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα και αποτελείται ομοίως από ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, 

αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ., αντίστοιχου αριθμού και βαθμού 

δυσκολίας με την αρχική αξιολόγηση. 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. 

 

Εικόνα 25: Το αποτέλεσμα της τελικής εξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας. 



 

Εικόνα 26: Η επαναληπτική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε περίπτωση αποτυχίας στην 1η τελική εξέταση. 

 

2.6.  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, όπως φαίνεται στην Εικόνα. Μόλις το ερωτηματολόγιο γίνει διαθέσιμο, μπορείτε 

να το συμπληρώσετε πατώντας στο κουμπί έναρξης σαν να ήταν ένα απλό 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. 

 

Εικόνα 27: Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που παρακολούθησε ο Εκπαιδευόμενος. 

2.7.  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 αναγράφουν τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τη 

μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες, το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης και συνοδεύονται 

από συμπλήρωμα πιστοποιητικού το οποίο περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των επιμέρους 

Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 



Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αποστέλλονται ταχυδρομικά στους Εκπαιδευόμενους μετά τη 

λήξη του κύκλου σπουδών. 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.  

 

2.8. ΈΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Αφού ολοκληρώσετε την παρακολούθηση και τις διάφορες δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού 

προγράμματος που θέλετε τη δεδομένη στιγμή, πριν κλείσετε την πλατφόρμα, θα πρέπει να 

επιλέξετε «Έξοδος» από το πλαίσιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης στα δεξιά, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα . 

 

Εικόνα 28: Έξοδος από την πλατφόρμα του Moodle. 

 

2.9.  ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ; 

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα του Moodle, μπορείτε 

να επιλέξετε «Είσοδος» όπως περιεγράφηκε στην Ενότητα 2.2 του οδηγού και να πατήσετε τον 

σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;», όπως φαίνεται στην Εικόνα . 

Έπειτα εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα , όπου μπορείτε να εισάγετε είτε το όνομα χρήστη είτε τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο κατάλληλο πεδίο. Δε χρειάζεται να τα 

εισάγετε και τα δύο ταυτόχρονα.  Τα στοιχεία σας πρέπει να υπάρχουν στην βάση δεδομένων. 

Αν έχετε δώσει σωστό όνομα χρήστη ή διεύθυνση, ένα email θα σταλεί σε εσάς. Περιέχει εύκολες 

πληροφορίες για την επιβεβαίωση και την ολοκλήρωση της αλλαγής του κωδικού πρόσβασης 

στην πλατφόρμα του Moodle και στο Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου 

Μάθησης. 



 

Εικόνα 29: Σύνδεσμος κατά την Είσοδο σε περίπτωση που ξέχασε ο Εκπαιδευόμενος τον κωδικό πρόσβασής του στο 

Moodle. 

 

Εικόνα 30: Οθόνη αλλαγής του κωδικού πρόσβασης στην πλατφόρμα του Moodle. 

  



 

 


