
MoodlemootGR 29-30 Νοεμβρίου στο ΕΜΠ- Κάλεσμα 

για υποβολή παρουσιάσεων – εργαστηρίων 

 

To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και ο Οργανισμός 

Ανοιχτών Τεχνολογιώνδιοργανώνουν την 29-30 Νοεμβρίου στο ΕΜΠ το 2ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο MoodleMoot και καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να καταχωρήσουν την πρόταση 

τους στην παρακάτω φόρμα μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2018. 

 

Σκοπός του 2ου Πανελλήνιου MoodleMoot 

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για 

τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρου-

σιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Θεματικές ενότητες MoodleMootGR: 

• Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
• Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
• Καλές πρακτικές χρήσης Moodle σε εταιρικό περιβάλλον 
• Mobile Learning 
• Learning analytics 
• Gamification στο Moodle 
• Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle 
• Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες 
• Workshops 

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε: 

• Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
• Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας. 

• Ερευνητές της Εκπαίδευσης. 
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 
• Εταιρίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle 

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων 

• Η έκταση της πρότασης να μην υπερβαίνει τις 350 λέξεις, να γίνεται σαφής αναφορά στα 
ακόλουθα:  στον αριθμό χρηστών που χρησιμοποιούν  το Moodle, τη διάρκεια ζωής του 
Moodle, τα αναμενόμενα αποτελέσματα – κέρδη από την χρήση, τα καινοτόμα στοιχεία της 
πρότασης ,στα core ή community plugins που χρησιμοποιήθηκαν ή νέα που αναπτύχθηκαν. 

http://ntua.gr/
https://www.eap.gr/
http://uowa.gr/
http://uowa.gr/
http://www.teikav.edu.gr/
http://www.sch.gr/
https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/
https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/
https://moodlemoot.org/mootgr18


• Αξιόλογες προτάσεις αξιοποίησης του moodle στην εκπαιδευτική πράξη από εκπαιδευτικούς 
(classroomlevel interventions). 
 

• Institution level εκπαιδευτικές καινοτομίες που στηρίζονται στην αξιοποίηση του moodle, 
συμπεριλαμβάνοντας και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε 
μεγάλη κλίμακα. 
 

• Προτάσεις/υλοποιήσεις εργαλείων που αναπτύχθηκαν ως plug–ins etc και προσφέρονται 
για χρήση στη κοινότητα του moodle 
 

• Ερευνητικές εργασίες που στηρίζονται στην αξιοποίηση του moodle και έχουν γίνει στα 
πλαίσια πανεπιστημιακών προγραμμάτων – μεταπτυχιακές διπλωματικές ή/και διδακτορικές 
διατριβές) 
 

• Τα εργαστήρια να στοχεύουν σε παιδαγωγικά/εκπαιδευτικά τεκμηριωμένες ανάγκες  για νέες 
λειτουργίες της χρήσης του moodle. 
 

• Ο μέγιστος χρόνος προφορικών παρουσιάσεων θα είναι 20’ λεπτά. 
 

• Για τα προτεινόμενα workshops η μέγιστη χρονικής διάρκεια θα είναι 90’ λεπτά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  https://ellak.gr/moodlemootgr18/ 

 


