6η & 7η ώρα
Λειτουργίες Moodle
1.Τίτλος Μαθήματος, Περιγραφή, ενεργοποίηση
ομάδων, Τίτλος συμμετέχοντα  Ρυθμίσεις… (O)
2.Πρόσβαση σε επισκέπτες  Ρυθμίσεις…
(εμφάνιση εικονιδίου σε αρχική σελίδα) (O)
3.Ανάθεση ρόλου καθηγητή  Εγγεγραμμένοι
Χρήστες  Ρόλοι + (A)
4.Πειραματισμοί με πιθανούς ρόλους 
Μετάβαση σε ρόλο… (A)
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5.Προσθήκη block  Ενεργοποίηση επεξεργασίας
 (Κάτω δεξιά) Προσθήκη ενός block 
Συνδεδεμένοι Χρήστες (O)
6.Προσθήκη block  Ενεργοποίηση επεξεργασίας
 (Κάτω δεξιά) Προσθήκη ενός block  Μηνύματα
(O)
7.Μετακίνηση block  Πατάμε σταυρό – Κρατάμε
πατημένο – Μετακινούμε block στη θέση που
θέλουμε (A)

6η & 7η ώρα
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8.Αποστολή μηνυμάτων  Συμμετέχοντες  (Επιλογή
Ονόματος με τικ)  Με τους επιλεγμένους χρήστες …
Επιλέξτε  Προσθήκη αποστολή μηνύματος (A)
9.Ανακοίνωση στο μάθημα  Ομάδα συζητήσεων
ειδήσεων  Προσθήκη νέου θέματος  Θέμα 
Μήνυμα  Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τώρα
(τικ) (A)
10.Μετακίνηση θεμάτων  Κλικ σε αριστερό σταυρό 
Κρατάμε πατημένο  Μετακινούμε όπου θέλουμε (A)

4η εργασία: Δραστηριότητες σε
Moodle
• Όλοι προσθήκη και ρόλο καθηγητή (A)
• Εγγραφή σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά μαθήματα
(Επίσκεψη ως επισκέπτες, αίτημα για εγγραφή…) (A)
• Δοκιμασία και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων (ως
μαθητής) (A)
• Αποστολή μηνυμάτων σε μαθητές (ως καθηγητής) (A)
• Στείλτε μου τρία μηνύματα, ποιο μάθημα δοκιμάσατε και
αν νομίζετε ότι ικανοποιούσε τα κριτήρια της εργασίας (A)
• Ανάρτηση μίας ανακοίνωσης για το μάθημα (ως
καθηγητής) (A)
• Φτιάξτε δύο ομάδες από τους συμμετέχοντες, φτιάξτε ένα
φόρουμ για ομάδες, συζητήστε διαφορετικά πράγματα με
τις διαφορετικές ομάδες (O)
Καταληκτική: Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

6η & 7η ώρα
Λειτουργίες Wordpress
1.Αλλαγή θέματος – Εμφάνισης  Εμφάνιση 
Θέματα  Hueman  Ενεργοποίηση (O)
2.Αριστερή – δεξιά στήλη  Εμφάνιση  Μονάδες
 Ημερολόγιο, Σελίδες  Κλικ και μετακίνηση
μέσα στο (Primary ή Secondary) (O)
3.Όνομα σε μέλος  Μέλη  Όλα τα μέλη 
Επιλέγετε το username σας, γράφετε το όνομα και
το επώνυμό σας, επιλέγετε «Προβολή δημοσίως
ως» το ονοματεπώνυμό σας  Ενημέρωση προφίλ
(A)
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4.Στατιστικά ιστοσελίδας  Jetpack  Στατιστικά
(A)
5.Αλλαγές σε άρθρα  Άρθρα  Όλα τα άρθρα 
Αλλαγή  (Κατηγορία, Ετικέτα, Επιλεγμένη Εικόνα)
(Α)
6.Μενού  Εμφάνιση  Μενού  Όνομα μενού:
Κεντρικό  Δημιουργία μενού  (Τοποθεσίες)
Topbar  (Επιλέξτε από αριστερά) Προβολή Όλων
 (Επιλέξτε δύο τυχαία (π.χ. δύο κατηγορίες) 
Προσθήκη στο μενού  Αποθήκευση μενού (2ου
επιπέδου;;) (Ο)

5η εργασία: Δραστηριότητες σε
Wordpress
24 sites: http://aspete.biologia.gr/omada<αριθμός>
•Σχολιασμός τουλάχιστον τριών εργασιών 1, 2 (Α)
•Διαχειριστές εγκρίνετε σχόλια και επανασχολιάζετε
(Α)
•Αλλαγές σε άρθρα: όλα να ανήκουν τουλάχιστον σε
μία κατηγορία, να έχουν τουλάχιστον δύο ετικέτες, και
μία επιλεγμένη εικόνα, πεζά-κεφαλαία γράμματα σε
τίτλο (Α)
•Ένα μενού, σε μία κατηγορία, σε ένα άρθρο, σε έναν
εξωτερικό σύνδεσμο (Α)
Καταληκτική: Δευτέρα 4 Μαίου 2015

