
«Πολλαπλέρ αναπαπαστάσειρ τος απσαίος κόσμος·  

ενίσσςση τηρ αποτελεσματικότηταρ τηρ σςνεπγατικήρ μάθησηρ  

με αξιοποίηση τος Moodle» 

  



Γελ ππάξρεη κηα «γεληθή λνεκνζύλε» αιιά κηα 

νκάδα ζρεηηθά απηόλνκσλ ηύπσλ λνεκνζύλεο.  

 
 
 
 
 

1983: Θεωρία των  
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης 

 



Οη ηύπνη λνεκνζύλεο 

ύκθσλα κε ηνλ Gardner είλαη  

ηνπιάρηζηνλ νθηώ: 



γισζζηθή λνεκνζύλε 

ινγηθή-καζεκαηηθή λνεκνζύλε 

λνεκνζύλε ρώξνπ 

ζσκαηηθή-θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε 

Οη ηύπνη λνεκνζύλεο 



κνπζηθή λνεκνζύλε 

δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε 

ελδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε 

νηθνινγηθή/θπζηνγλσζηηθή λνεκνζύλε 

Οη ηύπνη λνεκνζύλεο 



Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο ζεσξίαο ησλ Π.Τ.Ν. 

O όινη νη ηύπνη λνεκνζύλεο είλαη «αμηαθά νπδέηεξνη» 

 

O κέζα ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ όινη κπνξνύλ λα 

αλαπηύμνπλ θαη λα δηεπξύλνπλ όινπο ηνπο ηύπνπο 

λνεκνζύλεο έσο έλα βαζκό 

 

O θάζε άηνκν δηαζέηεη έλα κνλαδηθό πξνθίι λνεκνζύλεο, 

    ζπλδπαζκό, δειαδή, ησλ ηύπσλ λνεκνζύλεο 

 



 
 

Όλοι είμαςτε έξυπνοι  
με διαφορετικό τρόπο 

 
 
 



Μάζεζε θαη Πνιιαπινί Τύπνη Ννεκνζύλεο 



Άξα 

ε παξερόκελε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη 

δ η α θ ν ξ ν π ν η ε κ έ λ ε  

«πολλαπλές αναπαραστάσεις τοσ περιετομένοσ»  

(multiple representations of content) 



εμαηνκηθεύεηαη θαη λα 
είλαη δπλαηή ε 

θαηαλόεζή ηνπ από 
όινπο, αλάινγα κε ην 

δηαλνεηηθό πξνθίι 
πνπ ν θαζέλαο δηαζέηεη  

ελεξγνπνηνύληαη θαη νη 
ιηγόηεξν αλεπηπγκέλνη 

ηύπνη λνεκνζύλεο 

ην πξνο δηεξεύλεζε ζέκα 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο  

κε πνιινύο ηξόπνπο  

  

«Πολλαπλές αναπαραστάσεις τοσ περιετομένοσ»  

                  (multiple representations of content) 



Τ.Π.Δ. θαη Πνιιαπινί Τύπνη Ννεκνζύλεο  

 ε πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε 

πολσμέσων, δειαδή κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εηθόλαο, 

ηνπ ήρνπ, ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ αξηζκνύ, ηνπ ζρήκαηνο, 

ηεο θίλεζεο, θ.η.ι., κηαο πνηθηιίαο δειαδή 

ζπζηεκάησλ ζπκβόισλ 

 ηα σπερμέσα (κε γξακκηθή παξνπζίαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο) → ην άηνκν πξαγκαηνπνηεί ηηο δηθέο 

ηνπ επηινγέο θαη ραξάζζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πνξεία πξνο ηε γλώζε 

 

 



Τα αξραία ειιεληθά ζην Γπκλάζην 
Σα αξραία ειιεληθά δηδάζθνληαη θαη  

ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  



Κύξηνο ζθνπόο δηδαζθαιίαο  

ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην Γπκλάζην 

νη καζεηέο επηδηώθεηαη λα γλσξίζνπλ  

ηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ  

 κε απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα ν λενειιεληθόο πνιηηηζκόο  

θαη  

 απηή απεηέιεζε ηε βάζε δηακόξθσζεο ηνπ  

ειιελνξσκατθνύ θαη δπηηθνεπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ  

αλζξσπνγλσζηηθόο-αξραηνγλσζηηθόο 

[βι. Γ.Δ.Π.Π.. (ΦΔΚ 303/η.Β΄/13-3-2003, ζ.3808)] 



Οκήξνπ Ιιηάδα  

Σηόρνο δηδαζθαιίαο 

[Βι. Α.Π.. (ΦΔΚ 303/η.Β΄/13-3-2003, ζ.3818)]  

• ηελ πνιηηηθή/ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ησλ Αραηώλ,  

• ηηο αμίεο πνπ εθθξάδνπλ απηόλ ηνλ πνιηηηζκό,  

• ηα ήζε, ηα έζηκα, ηνπο ζεζκνύο θαη ηνλ πιηθό πνιηηηζκό (αληηθείκελα, θαηαζθεπέο θ.ά.) 

Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ  

ηνλ θνζκν-πνιηηηζκό ηεο Ιιηάδαο: 



έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, 

κέηξηεο ή ρακειέο 
επηδόζεηο  

ησλ καζεηώλ  

ακθηζβεηείηαη  

ζπρλά  

ε αλαγθαηόηεηα 
δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο  

Τν πξόβιεκα  



Πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

αμηνπνίεζε ησλ 
Σ.Π.Δ.  

ζπλεξγαηηθέο 
κνξθέο  κάζεζεο 

ην πξόβιεκα παξακέλεη: 

νη καζεηέο εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα (Π.., 2011, ζ. 9) θαη 

ζπλεπαθόινπζα  

κέηξηεο ή ρακειέο επηδόζεηο   

 



Σπκπεξάζκαηα 

 Οη Τ.Π.Ε. δελ ζπληζηνύλ από κόλεο ηνπο έλα παηδαγσγηθό κέζν (Klein & 

Godinet, 2000) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δελ θάλνπλ κε ηηο Τ.Π.Ε. ηίπνηα πέξα από απηό πνπ γλώξηδαλ 

λα θάλνπλ θαιά θαη πξηλ από απηέο (Κνπηζνγηάλλεο, 2010) 

 Αθόκε θαη ν πην εμειηγκέλνο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ 

θαη ην ινγηζκηθό ηνπ ιίγν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, αλ δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν 

αλαιπηηθό πξόγξακκα, ε θαηάιιειε παηδαγσγηθή (Gardner, 2006) 

• Klein, A. & Godinet, H. (2000). The teacher as a mediator in a networked society. In: D. Watson, & 

T. Downes (eds.), Communications and Networking in Education: Learning in a Networked Society. 

Boston: Kluwer Academic Publ., pp. 157-164 

  

• Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2010). Η εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 

θηινινγηθώλ καζεκάησλ. ην: ΔΑ.ΙΣΤ (2010). Επηκνξθσηηθό Υιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα Σηήξημεο Επηκόξθσζεο. Σεύρνο 3-Κιάδνο ΠΔ02, Β΄ Έθδνζε, Πάηξα, ζζ. 

15-68 

• Gardner, H. (2006). Πώο ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηνλ θόζκν: κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζε αξκνλία κε 

ηνπο ηξόπνπο ζθέςεο ηνπ παηδηνύ. Δηζαγσγή-επηκέιεηα: Κνπηζνπβάλνπ Δ.-Παληαδήο ., Αζήλα: 

Αηξαπόο 

*   *   * 



Η αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο 



Η πξνηεηλόκελε ιύζε 

Εύρηκα!!! 

πξόθιεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηώλ κε 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην 

πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπο 

νξγάλσζε ησλ καζεηώλ 
κε ηξόπν ώζηε ην 

πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ 
ελόο λα ζπκπιεξώλεη ην 
πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ 

άιινπ  

εθαξκνγή ηεο  

ζεσξίαο ησλ Π.Τ.Ν. 
 «πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ» ελόο ζέκαηνο 

 αμηνπνίεζε ηνπ πξνθίι λνεκνζύλεο 

ηνπ καζεηή 



Εύρηκα!!! 

Η επηινγή ηνπ κέζνπ 

πολλαπλές αναπαραστάσεις  

τοσ περιετομένοσ  

ελόο ζέκαηνο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ  

πξνθίι λνεκνζύλεο θάζε καζεηή 

ελζσκάησζε αξρείσλ πνιπκέζσλ 

θαηαγξαθή ησλ επηινγώλ ησλ καζεηώλ 



Σρεδηαζκόο δηδαθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα … ην παηρλίδη» 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ δηδαθηηθνύ 

ζπζηήκαηνο «Η αζπίδα ηνπ 

Αρηιιέα» πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ην ζρεδηαζηηθό εξγαιείν 

CADMOS.  

 

ην κάζεκα δόζεθε  

ε κνξθή παηρληδηνύ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επηινγήο 

«θνπίδ» ζην Moodle. 



Σρεδηαζκόο δηδαθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

Σν κάζεκα 

θηινμελείηαη ζηελ 

πιαηθόξκα 

δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο Moodle ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο. 



Γνκή δηδαθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

Σν δηδαθηηθό ζύζηεκα «Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» αλαθέξεηαη ζηνπο  

ζηίρνπο 482-607 ηεο Ραςσδίαο  ηεο Ιιηάδαο, όπνπ ν Όκεξνο πεξηγξάθεη ηελ θαηαζθεπή 

ηεο θαηλνύξγηαο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα από ηνλ Ήθαηζην: : 

Η δνκή ηνπ ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο έρεη σο εμήο: 

Δηζαγσγηθή ελόηεηα: «ην εξγαζηήξη ηνπ Ηθαίζηνπ» 

1ε ελόηεηα (490-495): «Μηα πνιηηεία ζε θαηξό εηξήλεο (γακήιηα πνκπή)»  

2ε ελόηεηα (496-507): «Μηα πνιηηεία ζε θαηξό εηξήλεο (δίθε ζηελ αγνξά)» 

3ε ελόηεηα (508-539): «Μηα πνιηηεία ζε θαηξό πνιέκνπ» 

4ε ελόηεηα (540-571): «Γεσξγηθέο εξγαζίεο (όξγσκα-ζεξηζκόο-ηξύγνο)» 

5ε ελόηεηα (572-588): «θελέο από ηε δσή ησλ θηελνηξόθσλ» 

6ε ελόηεηα (589-605): «Υνξόο» 

«Οινθιεξώζηε ηελ αζπίδα» 

 



Γνκή δηδαθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

 

 

Καζεκηά από ηηο 6 ελόηεηεο απνηειείηαη από έμη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ πεξηζηξέθνληαη 

γύξσ από έλα θεληξηθό ζέκα (γάκνο, δίθε, πόιεκνο, γεσξγία, θηελνηξνθία, ρνξόο). 

 

Κάζε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζε έλαλ δηαθνξεηηθό ηύπν λνεκνζύλεο 

(ινγηθή/καζεκαηηθή, γισζζηθή, κνπζηθή, ρσξηθή, θηλαηζζεηηθή, θπζηνγλσζηηθή).  

 

ην ηέινο θάζε ελόηεηαο ππάξρεη κία άζθεζε αλαθεθαιαίσζεο.  
 



Γνκή 1εο ελόηεηαο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

θίλεζε 

ρώξνο 

θύζε 

κνπζηθή 

γιώζζα ινγηθή/ 

καζεκαηηθά 

αλαθεθαιαίσζε 

1ε ελόηεηα 

«γάκνο» 

Με ηνλ ίδην ηξόπν είλαη 

νξγαλσκέλεο θαη  

νη ππόινηπεο 5 ελόηεηεο 

ηνπ καζήκαηνο. 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601


1η ΕΝΟΤΗΤΑ: 
γάμοσ  

κίνηςη 





2η ΕΝΟΤΗΤΑ: 
δίκη 

χώροσ 





κίνηςη 





3η ΕΝΟΤΗΤΑ: 
πόλεμοσ 

χώροσ 



κίνηςη 



4η ΕΝΟΤΗΤΑ: 
γεωργία 

χώροσ 



5η ΕΝΟΤΗΤΑ: 
κτηνοτροφία 

φύςη 



μουςική 



χώροσ 



6η ΕΝΟΤΗΤΑ: 
χορόσ 

γλώςςα 





λογική/μαθηματικά 



μουςική 



κίνηςη 



χώροσ 



Με την ενςωμάτωςη κατάλληλων  
αρχείων πολυμέςων ςτο Moodle έχουμε  
πολλαπλέσ αναπαραςτάςεισ του περιεχομένου 
εκάςτοτε θέματοσ.  



νη καζεηέο εξγάδνληαη  

εμ απνζηάζεσο, αηνκηθά 
επηιέγνληαο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο 
θηλνύλ ην ελδηαθέξνλ 

ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα 
δεδνκέλα θίλεζεο ησλ 

καζεηώλ πνπ έρεη 
θαηαγξάςεη ην Moodle 

θαη πξνζδηνξίδεη ην 
πξνθίι λνεκνζύλεο θάζε 

καζεηή κε βάζε ηηο 
επηινγέο ηνπ 

ζην εξγαζηήξην 
πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ νη καζεηέο 
εξγάδνληαη νξγαλσκέλνη 

από ηνλ θαζεγεηή ζε 
δπάδεο κε ηξόπν ώζηε ην 
πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ 
ελόο λα ζπκπιεξώλεη ην 
πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ 

άιινπ   

 

Α΄ Φάζε καζήκαηνο 

Αηνκηθό παηρλίδη 
 

Μεηαβαηηθό ζηάδην 

Οη θάζεηο ηνπ καζήκαηνο 



Η καταγραφή των επιλογών των 
μαθητών από το Moodle δίνει τη 

δυνατότητα ςτον καθηγητή να 
οργανώςει τουσ μαθητέσ του με οριςμένα 

κριτήρια και όχι κατά τρόπο τυχαίο.  



Γνκή 1εο ελόηεηαο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

Πνξεία καζήκαηνο: 

Α΄ Φάζε (αηνκηθό παηρλίδη):  

Κάζε καζεηήο εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα θάλνληαο ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ θσδηθώλ. 

«Μεηαθέξεηαη» ζην εξγαζηήξη ηνπ Ηθαίζηνπ, πιεξνθνξείηαη ην ζθνπό ηνπ παηρληδηνύ (λα 

βνεζήζεη ηνλ Ήθαηζην ζηελ θαηαζθεπή ηεο θαηλνύξγηαο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα) θαη ιακβάλεη 

νδεγίεο γηα ηελ A΄ Φάζε ηνπ παηρληδηνύ:  

θαιείηαη λα επηιέμεη θαη λα νινθιεξώζεη επηηπρώο κία δξαζηεξηόηεηα από θάζε ελόηεηα.  

 

 Κάζε θνξά πνπ νινθιεξώλεη κε επηηπρία κία δξαζηεξηόηεηα, απαληά δειαδή ζσζηά ζηελ 

εξώηεζε ηνπ θνπίδ πνπ αθνινπζεί, θεξδίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα θνκκάηηα ηεο αζπίδαο ηνπ 

Αρηιιέα (ζε πεξίπησζε πνπ απνηύρεη, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη μαλά ηελ ίδηα ή άιιε 

δξαζηεξηόηεηα). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Α΄ Φάζεο ηνπ παηρληδηνύ θάζε καζεηήο έρεη 

ζπγθεληξώζεη όια ηα θνκκάηηα ηεο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα εθηόο από δύν:  

ην θέληξν θαη ηελ ηειεπηαία δώλε ηεο αζπίδαο.  





Γνκή 1εο ελόηεηαο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

Πνξεία καζήκαηνο: 

 

Β΄ Φάζε (νκαδηθό παηρλίδη) 

Οη καζεηέο πιεξνθνξνύληαη ζηε Β΄ θάζε ηνπ παηρληδηνύ όηη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα θεξδίζνπλ ηα δύν ηειεπηαία θνκκάηηα ηεο αζπίδαο, πνπ ηνπο ιείπνπλ.  

Καινύληαη λα νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζεκηάο από ηηο  

6 ελόηεηεο ηνπ παηρληδηνύ πξνζεγγίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό  

πνιιαπιώο ην πεξηερόκελν κάζεζεο  

(«πολλαπλές αναπαραστάσεις τοσ περιετομένοσ»).  

 

ην ηέινο θάζε ελόηεηαο πξέπεη λα βξνπλ ηελ απάληεζε ζε έλα εξώηεκα ζρεηηθό κε ηε 

ζεκαηηθή θάζε ελόηεηαο. Η απάληεζε ζην εξώηεκα εκθαλίδεηαη εθόζνλ νινθιεξώζνπλ κε 

επηηπρία κία άζθεζε αλαθεθαιαίσζεο ζηα πεξηερόκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ελόηεηαο.  

 
https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601 

 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601
https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601
https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601




Γνκή 1εο ελόηεηαο 
«Η αζπίδα ηνπ Αρηιιέα» 

Πνξεία καζήκαηνο: 

 

Β΄ Φάζε (νκαδηθό παηρλίδη) 

 
 Έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο έμη απαληήζεηο νη καζεηέο είλαη έηνηκνη λα δηεθδηθήζνπλ ηα 

δύν ηειεπηαία θνκκάηηα ηεο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα θαη λα νινθιεξώζνπλ ην έξγν. Γηα λα 

ηνπο απνθαιπθζεί ηη απεηθόληζε ν Ήθαηζηνο ζην θέληξν θαη ζηελ ηειεπηαία δώλε ηεο 

αζπίδαο, θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ έλα ζηαπξόιεμν κε ηηο έμη ιέμεηο πνπ θέξδηζαλ ζηελ 

πξνεγνύκελε δνθηκαζία. Δθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ζσζηά ην ζηαπξόιεμν, θεξδίδνπλ ηα δύν 

ηειεπηαία θνκκάηηα θαη νινθιεξώλνπλ ηελ αζπίδα.  

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=601
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Τν πείξακα 

Σέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (90 καζεηέο), ρσξίζηεθαλ ζε δύν ηζνδύλακεο νκάδεο 

ησλ 45 καζεηώλ. Με ηπραίν ηξόπν νξίζηεθε πνηα νκάδα ζα ήηαλ  

ε πεηξακαηηθή θαη πνηα ε νκάδα ειέγρνπ.  

ρεκαηηθά ν πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο (experimental design) είρε ηελ αθόινπζε κνξθή: 

 

 

 





Αθνινύζεζε ε εθαξκνγή ηεζη αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ  

(30 εξσηήζεηο αξραηνγλσζίαο).  

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε πςειόηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ ησλ βαζκνινγηώλ ησλ δύν νκάδσλ. 

 

 

 

Τα απνηειέζκαηα 



Η Μαξία ηα θαηαθέξλεη 

θαιύηεξα από εκέλα ζηα 

καζεκαηηθά. Δύθνια 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρώξν ελώ 

μέξεη πνιιά γηα ηε θύζε.  

Υσξίο ηε βνήζεηά ηεο δελ ζα ηα 

θαηάθεξλα ζε θάπνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο.      

Πάληα δπζθνιεύνκαη ζηηο 

γισζζηθέο αζθήζεηο θαη δελ 

είκαη θαη ηόζν θαιή ζηε 

κνπζηθή θαη ζηηο 

θαηαζθεπέο. Ο Κώζηαο κε 

βνήζεζε όπνπ ζπλάληεζα 

δπζθνιία.  

Σπκπέξαζκα 
Σν Moodle απνδεηθλύεηαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηνπ θαζεγεηή. Η αμηνπνίεζή ηνπ ζηε βάζε ηεο 

ζεσξίαο ησλ Π.Σ.Ν. κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 


