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Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Υπηρεσία 
δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.

Η πλατφόρμα Moodle κατασκευάζεται

Τον Μάρτιο του 2020, το μεγαλύτερο 
μέρος του κόσμου μπήκε σε lockdown 
και πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν 
να κλείσουν προσωρινά. Πολλοί 
περιορισμοί έχουν επιβληθεί σε πολίτες 
που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους 
στις πόλεις. Ακόμη και το άνοιγμα των 
επιχειρήσεων έχει περιορισμούς στην 
κοινωνική απόσταση, υποχρεωτική 
χρήση μάσκας και το πόσα άτομα 
μπορούν να εισέλθουν σε μια περιοχή 
ταυτόχρονα. Λόγω της πανδημίας 
COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει τις 
χώρες των εταίρων και την Τουρκία από 
τον Μάρτιο του 2020, ήταν δύσκολο να 
διεξαχθούν ορισμένες μελέτες για το 
έργο.Περισσότεροι από 1,5 
δισεκατομμύρια μαθητές και έφηβοι 
παγκοσμίως επηρεάζονται από το 
κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων 
λόγω της επιδημίας COVID-19. 
Μετά την πανδημία Covid-19, υπήρξε 
μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο 
χρήσης του Moodle. Η πλατφόρμα 
Moodle χρησιμοποιείται από 200 
εκατομμύρια χρήστες από 242 χώρες. 
Κοινοποιούνται 425 εκατομμύρια 
δημοσιεύσεις και πραγματοποιούνται 
περισσότερα από 24 εκατομμύρια 
μαθήματα. Σχολεία, πανεπιστήμια και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα επεκτείνουν τα 
διαδικτυακά μαθησιακά τους 
περιβάλλοντα. Περίπου 50.000 νέοι 
ιστότοποι Moodle έχουν δημιουργηθεί 
από τον Μάρτιο του 2020. Οι 
εκπαιδευτές και οι διαχειριστές είναι 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη 
μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση. 
18.104 νέοι συμμετέχοντες σε όλο τον 
κόσμο εκπαιδεύτηκαν στο Moodle 
Management Fundamentals, εκ των 
οποίων 14.174 είχαν πρόσβαση για 
πρώτη φορά όταν ξεκίνησαν τα 
lockdowns. Καθώς περισσότεροι 
μαθητές μαθαίνουν από το σπίτι, η 
ανάγκη για κινητή μάθηση έχει αυξηθεί. 
Υπήρχαν 4.504.000 ενεργοί χρήστες 

στην εφαρμογή Moodle τον περασμένο 
μήνα, ενώ 1.305.000 ενεργοί χρήστες 
υπήρχαν την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Ομοίως, πολλοί 
οργανισμοί ενδέχεται να έχουν ήδη ένα 
LMS για την υποστήριξη πρωτοβουλιών 
μάθησης στο χώρο εργασίας και να 
παρέχουν ένα εικονικό κέντρο πόρων 
για τους εργαζομένους.

Η πλατφόρμα Moodle του έργου θα 
χρησιμοποιηθεί από μαθητές 
επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης διαφόρων τομέων, που 
καταρτίστηκαν μέχρι το έτος της 
πρακτικής άσκησης / εξειδίκευσής τους 
και χρειάζονται βασικές γνώσεις (π.χ. 
ένας φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης 
και Οικονομίας που χρειάζεται να 
εργαστεί στο σχεδιασμό ενός portal). Η 
πλατφόρμα του Έργου μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί από πτυχιούχους 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία 
εύρεσης εργασίας ή ήδη εργάζονται και 
χρειάζονται τις αντίστοιχες γνώσεις, 
από καθηγητές πληροφορικής των 
αντίστοιχων τάξεων, από καθηγητές 
πληροφορικής ή άλλους ειδικούς που 
θέλουν να εμπλουτίσουν ή / και να 
ενημερώσουν τις γνώσεις τους.
Η ανάπτυξη της πλατφόρμας Moodle 
διασφαλίζει ότι η Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση γνωρίζει τις 
ευκαιρίες eLearning, καθώς η 
πλατφόρμα Moodle του έργου θα είναι 
ένα σύγχρονο εργαλείο eLearning για 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, πτυχιούχους 

και υπαλλήλους. Μπορεί να είναι ένα 
εναλλακτικό εργαλείο για τις ώρες 
απουσίας από τα μαθήματά τους, όπως 
το γεγονός ότι οι μαθητές της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
εξαντλούν τα περιθώρια απουσίας τους 
ανά σχολικό έτος, όπως επίσης και ένα 
βοηθητικό εργαλείο για το έτος της 
πρακτικής άσκησης.
Η διαμόρφωση της διαδικτυακής 
Moodle πλατφόρμας του έργου 
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Ο 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
ιστοσελίδων για το βασικό επίπεδο και 
το εκπαιδευτικό υλικό των κεφαλαίων 
έχει αρχίσει να προετοιμάζεται. Το 
εκπαιδευτικό υλικό έχει μεταφορτωθεί 
στην πλατφόρμα από τον Σεπτέμβριο 
του 2020 με τη συνεισφορά κάθε 
εταίρου του έργου. Στις 8 Οκτωβρίου 
2020, πραγματοποιήθηκε ένα 
διαδικτυακό εργαστήριο μεταξύ των 
συνεργατών για τη μεταφόρτωση 
εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα 
στις γλώσσες όλων των εταίρων.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocweblea
p
https://www.youtube.com/watch?v=B
HbWRpDFPSk
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