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Θεωρητικό πλαίσιο

Το λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων Moodle (Modular 
Object Oriented Developmental Learning Environment) 
αξιοποιεί τις αρχές της 
εποικοδομιστικής/κονστρουκτιβιστικής 
(constructivism) μάθησης. 

Υιοθετούνται  οι παρακάτω αρχές: 
α)  Όλοι είναι δυνητικοί διδάσκοντες και διδασκόμενοι  σε 
ένα πραγματικό συνεργατικό περιβάλλον. 
β) Το εκπαιδευτικό  περιβάλλον συνδιαμορφώνεται μέσα 

από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με μοναδικό 
στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους . 



Αξιοποίηση της πλατφόρμας moodle στην υλοποίηση του 
προγράμματος Erasmus+ KA1 

Στόχος της συγκεκριμένης πλατφόρμας moodle: 

    Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  της 
Συμβουλευτικής και των Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων.



Οφέλη της Πλατφόρμας moodle 1/7

Οι επιμορφούμενοι/ες 
εφαρμόζουν την 
αυτοκατευθυνόμενη και 
συνεργατική αναζήτηση 
νοημάτων από τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες.

Ο σεβασμός στη διαφορετική 
άποψη μέσα από την 
ενθάρρυνση καταγραφής των 
απόψεων/θέσεων των 
διδασκόμενων εκπαιδευτικών με 
όλα τα δυνατά μέσα αποτελεί τη 
βάση για μια ισότιμη 
συνεργασία.

Οι  διδάσκοντες/ουσες 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους μέσα από την 
κατανόηση των εμπειριών 
τους, δημιουργώντας 
νόημα για τους ίδιους/ες.



Οφέλη της Πλατφόρμας moodle 2/7

 η πολύπλευρη προσέγγιση του εκπαιδευτικού 
υλικού,

 η ενεργητική συμμετοχή του διδασκόμενου 
απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό,

 η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
η προαγωγή της συνεργατικής μάθησης, 
 η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους/τις 

επιμορφούμενους/ες.
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Οι επιμορφούμενοι/ες μαθαίνουν καλύτερα, 
παρατηρώντας τις δραστηριότητες των συνομηλίκων 
τους, μέσα από την όσμωση που δημιουργείται στην 
τάξη, αυτό που αποκαλείται "κουλτούρα τάξης". 

Μέσα από τα Online Users block, το Recent Activity 
block και τα αντίστοιχα Ιστορικά, οι διδάσκοντες 
μπορούν να έχουν άμεση γνώση για τις 
δραστηριότητες των διδασκόμενων σε σχέση με το 
μάθημα. 
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Οι επιμορφούμενοι/ες μαθαίνουν 
αποτελεσματικότερα μέσα από τις πράξεις τους/ 
δημιουργώντας («μάθηση μέσα από την πράξη») ή 
όταν εκφράζουν κάτι σε όλους/ες για να το δουν.

Σαφή μαθησιακά αποτελέσματα υπάρχουν τόσο στη 
μάθηση μέσα από την πράξη καθώς και όταν 
κάποιος εκφράζεται δημόσια είτε με λόγια π.χ. 
συμμετοχή στο διάλογο μέσα σε ομάδα/τάξη, 
ανάρτηση θέσεων είτε με πράξεις π.χ. μέσα από 
έργα/κατασκευές .
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Στη  Συμβουλευτική υλοποιείται (με σύγχρονο τρόπο):
 Το  στάδιο της διερεύνησης που περιλαμβάνει : 
προσεκτική παρακολούθηση και ενεργητική ακρόαση, χρήση 
ανοικτών ερωτήσεων, ενθάρρυνση, αναδιατύπωση/επανάληψη ή 
παράφραση σε αυτό που ειπώθηκε από τον/την 
συμβουλευόμενο/η και αντανάκλαση συναισθημάτων. 
 Το στάδιο της ενόρασης που περιλαμβάνει :
πρόκληση ή αντιμετώπιση κατά πρόσωπο (με χρήση κάμερας), 

ερμηνεία, αυτοαποκάλυψη και κυρίως αμεσότητα. 
 Το στάδιο της δράσης που περιλαμβάνει:
πληροφόρηση,  καθοδήγηση, συνεχιζόμενη παρακολούθηση 

(Μαλικιώση-Λοίζου, 2011).
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Κατανοώντας το πλαίσιο των άλλων (διδασκόμενων) 
η διδασκαλία αποκτά μετασχηματιστικά 
χαρακτηριστικά .
    Ο ρόλος του διδάσκοντα ως μέντορα ή συμβούλου 
στο πλαίσιο μιας εξατομικευμένης μαθησιακής 
διαδικασίας είναι πιο αποτελεσματικός από το 
παραδοσιακό μαθητοκεντρικό μοντέλο, ιδιαίτερα 
όταν αναφερόμαστε στην εκπαίδευση ενηλίκων 
(Μοοdledocs, 2016).
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Διαμόρφωση ευέλικτου και προσαρμόσιμου 
μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπάρχει η δυνατότητα της ανατροφοδότησης ,της 
άμεσης διαμόρφωσης των μαθημάτων σύμφωνα με 
τις τρέχουσες ανάγκες (μέσα από την ανάρτηση 
σχετικού υλικού) και των ρόλων προς τους 
συμμετέχοντες, επίσης

 η δυνατότητα των διδασκόμενων να αναζητήσουν 
άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.



Συμβουλευτικές δεξιότητες στην εκπαίδευση και νέες  Τεχνολογίες

Η μεθοδολογία, τα δομικά χαρακτηριστικά και το 
θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρονται παραπάνω 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με το περιεχόμενο 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τη συμβουλευτική 
είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο του Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού.  

Συγκεκριμένα,  για να διαμορφωθεί μια 
εποικοδομητική συμβουλευτική σχέση στην 
εκπαίδευση, απαιτούνται αρχικά: ορθή αντίληψη, 
εστίαση και αναζήτηση/ανάδειξη των προσόντων 
του/της συμβουλευόμενου/ης. 



Αναλυτική παρουσίαση της 
πλατφόρμα 



1) Ομάδες συζητήσεων

Μέσα από τις ασύγχρονες αλλά και με τις σύγχρονες 
ανταλλαγές απόψεων θα παραχθεί εκπαιδευτικό 
υλικό που σχετίζεται με τις προαναφερόμενες 
θεματικές ενότητες.



2) Λεξικό

Πρόσθετο όφελος  αποτελεί η  δημιουργία λεξικού, 
στο οποίο θα επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση όρων 
και η  αντίστοιχη παράθεση ορισμών, έτσι ώστε οι 
εμπλεκόμενοι/ες να γνωρίζουν επαρκώς τους 
βασικούς όρους της σύγχρονης βιβλιογραφίας.



3) Φόρουμ, wikis, γλωσσάρια 
και οι βάσεις δεδομένων

Έχουν διαμορφωθεί το φόρουμ, τα wikis, τα 
γλωσσάρια και οι βάσεις δεδομένων που θα 
ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και τη δράση των 
διδασκόμενων εκπαιδευτικών, προάγοντας τις 
ευκαιρίες να εκφραστούν δημόσια και να παράγουν 
έργο. 



4) Συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού

Μέσω της πλατφόρμας θα επιτευχθεί όχι μόνο  αυτή 
η ουσιαστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αλλά και θα αποτελέσει μια καλή πρακτική 
ανταλλαγής απόψεων επιστημονικών γνώσεων και 
εφαρμογής τους στις σχολικές τάξεις που είναι 
προστιθεμένη αξία στο έργο.



5) Recent activity block

Μέσα από τα Online 
Users block και το Recent 
Activity block, οι 
διδάσκοντες μπορούν να 
έχουν άμεση γνώση για  
τις δραστηριότητες των 
διδασκόμενων σε σχέση 
με το μάθημα.



Μελλοντικές προσθήκες 1/2

Σταδιακά θα διαμορφωθούν πολλοί διαφορετικοί 
τύποι δραστηριοτήτων (ομάδα συζητήσεων, λεξικό, 
πάζλ, δημοσκοπήσεις, έρευνες, βάσεις δεδομένων 
κ.λπ.) με σκοπό να επιτραπεί στους διδασκόμενους σε 
πολλές περιπτώσεις να ελέγχουν το κοινό περιεχόμενο 
και να τους ενθαρρύνει απέναντι στη μάθηση.  

Επίσης θα ανατεθούν ρόλοι διδάσκοντα/ουσης 
στους/στις επιμορφούμενους/ες  που θα διευκολύνουν 
τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 



Μελλοντικές προσθήκες 2/2
Θεματικές σχετικές με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Παράλληλα με τα οικονομικά και τα κοινωνικά 
προβλήματα  στην περιοχή (Δυτική Αττική):

υπάρχουν διαφορετικά πολιτιστικά και θρησκευτικά 
πολλές φορές χαρακτηριστικά στους μαθητές/τριες ,

οπότε χρειάζεται η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση 
των  εκπαιδευτικών.



Συμμετέχοντες/ουσες πλατφόρμας

Εκπαιδευτικοί που  υπηρετούν: 

Ι.  στα  παρακάτω  σχολεία  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής  

Αττικής  και  εξειδικεύονται στις θεματικές ενότητες του  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, της Συμβουλευτικής και των Πολιτιστικών  Δραστηριοτήτων:

1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου,

1ο ΓΕΛ Ελευσίνας,

3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων,

ΓΕΛ Ερυθρών,

3ο Γυμνάσιο Μεγάρων.

ΙΙ. στο Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας  Κύπρου.



Χρόνος λειτουργίας πλατφόρμας

 Η λειτουργία της πλατφόρμας  θα είναι  δύο έτη.
Όμως αποτελεί στόχο να λειτουργεί και τα επόμενα 

έτη, ώστε οι εκπαιδευτικοί, που έχουν πρόσβαση, να 
συνεχίζουν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους στις 
συγκεκριμένες θεματικές. 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!

Φουλίδη Ξ., Καρακιόζης Κ., Θεολογής Ε., Παπακίτσος Ε.Χ.,
Βλαχοπούλου Μ., Βαμβακερός Ξ.
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