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Υπ
η

ρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (1/5) 

  Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου υλοποιεί µια 
διαδικασία ανταλλαγής µάθησης µεταξύ εκπαιδευτή 
- εκπαιδευοµένων, η οποία πραγµατοποιείται 
ανεξάρτητα του χρόνου και του τόπου. 

  Η υπηρεσία είναι προσβάσιµη στους χρήστες µέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://e-
learning.sch.gr, αλλά και µέσω της δικτυακής 
πύλης του ΠΣΔ (http://www.sch.gr). Οι χρήστες 
µπορούν να εισέλθουν στην υπηρεσία, 
χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης που διαθέτουν στο ΠΣΔ.   

  Η υπηρεσία Aσύγχρονης Τηλεκπαίδευσης βασίζεται 
στο λογισµικό ανοικτού κώδικα Moodle. 



«3ο Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ», Αθήνα, 27/5/2008 

Υπ
η

ρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (2/5) 

http:// e-learning.sch.gr 
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Υπ
η

ρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (3/5) 

  Υποστήριξη διαφόρων 
τρόπων 
παρουσίασ
η
ς του εκπαιδευτικού υλικού 
  Βιβλίο (Book) – Το 

εκπαιδευτικό υλικό 
παρο
υ
σιάζεται σε µορφή βιβλίου 



Δ
ιδακτική Ενότητα (lesson) 

  Απλό 
κείµενο 
µέ
σω ενσωµατωµένου editor 

  Εξωτερικές Ιστοσελίδες 
  Υποστήριξη αρχείων 

πολυµ
έσων (εικόνας, ήχου κλπ.) 

  Wiki  
  Πακέτα τύπου Scorm 

  Λεξικό 
όρω
ν
 του µαθήµατος (Γλωσσάρι)  

  Οργάνωσ
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Εργαλεία επικοινωνίας 
 
Οµά
δες συζητήσεων (Forum) 

  Chat 
  Προσωπικά µηνύµατα 
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Υπ
η

ρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (5/5) 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

  Quiz διαφόρων τύπων: 
  Πολλαπλής επιλογής 
  Σύντοµης απάντησης 
  Σωστό/Λάθος 
  Αριθµητική ερώτηση 

  Eργασίες (Assignments): 
Υποβολή ασκήσεων, εκθέσεων 
κλπ. 

  Εργαστήριο (Workshop): 
Δηµιουργία εργασίας µε βάση 
το πρότυπο του εκπαιδευτή και 
Δυνατότητα αξιολόγησης των 
εργασιών των µαθητών από 
τους συναδέλφους τους 

  Έρευνα (Survey): 
Αξιολόγηση του µαθήµατος 
από τον µαθητή 
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Στατιστικά Χρήσης (1/2) 

Γενικά στατιστικά χρήσης 
  Ενότητες µαθηµάτων                                         6 
  Αριθµός µαθηµάτων                                         85 
  Χρήστες ΠΣΔ που χρησιµοποίησαν  
     την υπηρεσία                                 5408  
  Δηµιουργοί µαθηµάτων – εκπαιδευτές              106 
  Χρήστες ΠΣΔ που εγγράφηκαν σε κάποιο  
     µάθηµα                                                       2805 

Πηγές πληροφοριών 
  Σύνθεση κειµένων και ιστοσελίδων, συνδέσεις µε 
αρχεία ή ιστοσελίδες και εµφανίσεις  

     καταλόγων                                                    818 
  Πλήθος Βιβλίων                                               45 
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Στατιστικά Χρήσης (2/2) 

Δραστηριότητες 
  Πλήθος Οµάδων συζήτησης  
     (Forum)                                                        186 

  Πλήθος µηνυµάτων στις Οµάδες συζήτησης       1373 
  Πλήθος Συζητήσεων (Chat)                              34 
  Πλήθος Κουίζ (Quiz)                                    51 

  Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν επίλυση    161 
  Πλήθος προσπαθειών                                      474 

  Πλήθος Εργασιών (Assignment)               89 
  Πλήθος Εργασιών που υπεβλήθησαν               153 

  Πλήθος Ενοτήτων (Lesson)                         24 
  Πλήθος Λεξικών (Glossary)                         27 

  Πλήθος καταχωρήσεων στα Λεξικά               207 
  Πλήθος Wikis                                              14 

  Πλήθος σελίδων που δηµιουργήθηκαν µε το Wiki  76 
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Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης & 
OLPC 

  Πως η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 
ΠΣΔ θα προσαρµοστεί στην νέα πραγµατικότητα 
που διαµορφώνεται µε την εισαγωγή του OLPC 
στην εκπαίδευση; 

  Σηµείο κλειδί στον προβληµατισµό αυτό αποτελεί o 
school server. 
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School server (1/2) 

Τι είναι;  
Ένα σύνολο λογισµικών, το οποίο µπορεί να τρέξει σε διάφορες 
πλατφόρµες και µπορεί να υποστηρίξει από 20 έως 2000 µαθητές. 

Λογισµικό 
Το λογισµικό στον School server βασίζεται σε Linux (Fedora), όπως 
και στο XO laptop. Οι υπηρεσίες και οι µεταφραστές του server 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εφαρµογές SQL, Java, PHP, 
Python και Perl. Ο web server µπορεί να είναι Apache 2.  
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School server (2/2) 

Προτεινόµενες πλατφόρµες 

  “Small” school server: βασίζεται στη µητρική κάρτα 
του XO laptop και σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει 
περισσότερα από 25 laptops. Επεξεργαστής: x86, 
466MHz – 256Mb. Σκληρός δίσκος: 40-60 Gb. 

  “Large" school server: σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει 
περισσότερα από 150 laptops. Επεξεργαστής: x86, 1GHz 
– 1Gb. Σκληρός δίσκος: 320-400 Gb. 

  Επιπλέον χώρος αποθήκευσης µπορεί να προστεθεί σε 
έναν School server, µε την εγκατάσταση ενός δεύτερου 
εσωτερικού σκληρού δίσκου και µε την ταυτόχρονη 
χρήση εξωτερικών interfaces (π.χ. SATA,IDE, USB). 
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Υπηρεσίες του School server 

Ο School server 

  φιλοξενεί µια βιβλιοθήκη πολυµέσων, εφαρµογών 
και κειµένων για τα παιδιά και τους εκπαιδευτές,  

  παρέχει ένα χώρο αποθήκευσης δεδοµένων στο ΧΟ 
laptop και διατηρεί αντίγραφα των ενεργειών και 
των εργασιών του κάθε µαθητή (backup). Σε 
περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του laptop, τα 
δεδοµένα µπορούν να ανακτηθούν από τον server. 
Επιπλέον, η δραστηριότητα Journal µπορεί 
αυτόµατα να διατηρήσει backups στον server, 

  αποτελεί ένα κόµβο στο ασύρµατο σχολικό δίκτυο, 
µέσω του οποίου τα XO laptops έχουν πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο (Network Router). Ταυτόχρονα 
προσφέρει ένα σύνολο διαδικτυακών υπηρεσιών 
που βελτιώνει τη web εµπειρία των µαθητών (web 
caching, web filtering). 
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Ασύγχρο
ν

ης Τηλεκπαίδευσης & School server (1/3)  

Πρόταση: εγκατάσταση ενός Moodle σε κάθε σχολείο – 
school server (one Moodle per school). 

Γιατί; 
Στόχος είναι η αποκέντρωση της υπηρεσίας. Κάθε σχολείο 
να µπορεί να διαχειρίζεται τη δική του εγκατάσταση 
Moodle (διαχείριση χρηστών, εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου). 

Θέµατα υπό συζήτηση: 
    Διαµοίραση µαθηµάτων µεταξύ Moodle διαφορετικών 
σχολείων; 
    Χρήση της υπηρεσίας Moodle Network της έκδοσης 
1.8 του Moodle, η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία Peer to 
Peer δικτύου. Έτσι κάθε σχολείο µπορεί να διαχειρίζεται 
τη δική του εγκατάσταση Moodle, αλλά ταυτόχρονα η 
πρόσβαση των χρηστών θα επιτρέπεται και σε 
εγκαταστάσεις Moodle άλλων σχολείων. 
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Ο ρόλος του ΠΣΔ; 

  Community hub: Ο Moodle server του ΠΣΔ σε 
ρόλο Community hub, µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να δέχεται συνδέσεις από 
άλλους  Moodle servers, και να παρέχει στους χρήστες αυτών ένα 
σύνο
λο υπηρεσιών (Υπάρχουσα εµπειρία: New Zealand) 

 Πρόβληµα: ποιος θα υποστηρίξει κάθε Moodle; Δεν υπάρχουν µόνιµοι 
εκπαιδευ
τικοί πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
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   Σας ευχαριστούµε… 

   Ερωτήσεις; 


