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Η εργασία μας  

 

• Δημιουργία ενός μαζικού ανοιχτού διαδικτυακού 
μαθήματος (MOOC): 

▫ «Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα»  

 

• Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν: 

▫ να γνωρίσουν την εικονική πραγματικότητα  

 

▫ να εξοικειωθούν με το λογισμικό Unity 3D 
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Η έρευνά μας  

Στόχοι: 

 

• Ανάπτυξη των κινήτρων των εκπαιδευομένων 

 

• Αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τον 
εκπαιδευτή στο forum  
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Τι είναι τα Μαζικά Ανοιχτά 
Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) 

 

• Μαζικά (Massive):μεγάλος αριθμός χρηστών 

 

• Ανοικτά (Open):ελεύθερη πρόσβαση και εγγραφή 

 

• Διαδικτυακά (Online):πρόσβαση μέσω διαδικτύου   

 

• Μαθήματα (Course):ολοκληρωμένα μαθήματα 
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Επιλογή πλατφόρμας Moodle 

• Λογισμικό ανοιχτού κώδικα  

 

• Δωρεάν  

 

• Δημιουργία πολλών δραστηριοτήτων  

 

• Φιλική προς τους χρήστες 
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Σχεδιασμός 
Μαθήματος 

Ρουμπρίκα OSCQR 
(course design 

review)  

•Course overview 

• Course technology & 
tools 

•Design & layout 

•Content and activities 

•Interaction 

•Assessment & feedback  

Ρουμπρίκα TLPDC 
(course design 

rubric) 

•Course entry 

•Interaction 

•Instructional design 

•Evaluation 

•Accessibility  

•Copyright 
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Θεωρίες μάθησης  

Συμπεριφορισμός 

Κοινωνικός 
εποικοδομιτισμός   

Κονεκτιβισμός 

Εποικοδομιτισμός 
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 Βίντεο-διαλέξεις,  
quiz, γραπτό  υλικό 

Forum 

Εργασία-δραστηριότητα 
σχετικά με την 
παρουσίαση πρότασης 
χρήσης της Εικονικής 
πραγματικότητας 



Παρουσίαση μαθήματος  
• Διάρκεια: τρεις (3) εβδομάδες  

• Δομή: τρεις (3) ενότητες 

 

 
1η ενότητα:  

Εισαγωγή στην εικονική 
πραγματικότητα 

2η ενότητα:  

Τα είδη της εικονικής 
πραγματικότητας 

3η ενότητα:  

Δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων 
με το λογισμικό Unity 3D 
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1η ενότητα:  

Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα 
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•Εισαγωγικό βίντεο 
 
•Βίντεο animation 
 
•Βίντεο-διάλεξη 
 
•Πληροφοριακό υλικό 
 
•Quiz 
 
•Forum συζητήσεων 







2η ενότητα:  

Τα είδη της εικονικής πραγματικότητας 
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•Εισαγωγικό βίντεο 
 
•Βίντεο-διαλέξεις 
 
•Πληροφοριακό υλικό 
 
•Quiz  
 
•Forum συζητήσεων 

 
 
 







3η ενότητα:  

Δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων με το 
λογισμικό Unity 3D 
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•Εισαγωγικό βίντεο 
 
•Βίντεο-tutorial 
 
•Δραστηριότητα αξιολόγησης  
 
•Forum συζητήσεων 

 
 
 





Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Έκδοση  Μοodle  3.1.9 

Δραστηριότητες διαχείρισης  Core 

Πρόσφατες ανακοινώσεις Core 

Συμμετέχοντες  Core 

Ημερολόγιο Core 

Δραστηριότητες,  Κουίζ  Core 

Ouickmail Plug- in 
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Τα οφέλη προς τον χρήστη 

 
     
 
•  Αυτορρύθμισης  της μάθησης του χρήστη  

 
•  Συνεργασίας και επικοινωνίας με τους υπόλοιπους 

χρήστες  αλλά και με τον εκπαιδευτικό (μέσω του forum) 
 

•  Αξιολόγησης των χρηστών μέσω των κουίζ και των 
δραστηριοτήτων 
 

•  Παρουσίασης του υλικό του μαθήματος με ποικίλους 
τρόπους 
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Moodle MOOC Οφέλη 



Περιορισμοί πλατφόρμας 

• Περιορισμένος αριθμός θεμάτων για τη μορφοποίηση της 

σελίδας και της οργάνωσης και εμφάνισης ενοτήτων 

 

• Περιορισμοί  στην οργάνωση του υλικού μέσα στις ενότητες 

του μαθήματος 

 

• Δυσκολία  στην εύρεση τρόπου εμφάνισης των αρχείων 

βίντεο μέσα στις ενότητες 
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Ευχαριστούμε για την  
προσοχή σας! 

 


