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«Η μάθησή μου»

• Καταχώρηση:

• Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β΄ Φάση 
της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014

• Καταχώρηση:

• Για κάθε μάθημα ξεχωριστά (στοιχεία σχεδίου μαθήματος)



Περιεχόμενο Συνάντησης 3

•Συζήτηση σεναρίων
•Δραστηριότητες για ePortfolio

1. Ατομικό 
ePortfolio

• Χάρτης μαθήματος για εφαρμογή

• Προετοιμασία μαθητών (καθηγητές Πληροφορικής)

2. Μαθησιακοί 
σχεδιασμοί

• Αξιολόγηση ατομικού ePortfolio 

• Εργαλείο «Η μάθησή μου»

3. Αξιολόγηση 
ePortfolio

• Από εκπαιδευτικούς
4. Παρακολούθηση 
εφαρμογής
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ (15’)
Ποιο/ποια από τα σενάρια είναι ePortfolio; ΓΙΑΤΙ;



ΑΣΚΗΣΗ 1 (10’)
Δραστηριότητες για ePortfolio

1. Ποιες δραστηριότητες 
μπορούμε να εφαρμόσουμε στο 
μάθημά μας για να βοηθήσουμε 
τους μαθητές να 
δημιουργήσουν ePortfolio με 
χρήση του Mahara;



Δραστηριότητες για ePortfolio

1. Συζήτηση



Παράδειγμα ανάπτυξης δραστηριότητας

Τι; 
Συζήτηση

Γιατί;

Πώς;

Τι αναμένω να κάνουν οι μαθητές μου; (ιεραρχημένα από το πιο απλό στο 

πιο σύνθετο) – σημεία επιτυχίας

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω τους μαθητές μου κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής;



Παράδειγμα ανάπτυξης δραστηριότητας

Τι; 
Συζήτηση

Γιατί;

Για να πουν την άποψή τους, να διαβάσουν άλλες απόψεις και να αναπτύξουν 

κριτική σκέψη

Πώς;

Χρησιμοποιώντας το Forum

Τι αναμένω να κάνουν οι μαθητές μου; (ιεραρχημένα από το πιο απλό στο 

πιο σύνθετο) – σημεία επιτυχίας

1. απαντά το ερώτημα, 2. διαβάζει τις απαντήσεις των συμμαθητών του και λέει αν 

συμφωνεί ή διαφωνεί, 3. αναπτύσσει επιχειρήματα για τη διαφωνία του/ συμφωνία του

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω τους μαθητές μου κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής;

1. αν δεν υπάρχει συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές μου να θέσω κι άλλο ερώτημα ως 

διακομιστής της συζήτησης. 

2. αν δεν αναπτύξει επιχειρήματα ο μαθητής, να «σπρώξω» το μαθητή να εκφράσει τα 

επιχειρήματά του, 

3. να πω και την άποψή μου (να αξιολογήσω).



Τι; 

Γιατί;

Πώς;

Τι αναμένω να κάνουν οι μαθητές μου; (ιεραρχημένα από το πιο απλό στο πιο 

σύνθετο) – στάδια επιτυχίας

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω τους μαθητές μου κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής;

ΑΣΚΗΣΗ 2 (20’)
Αναπτύξτε ΜΙΑ δραστηριότητα ο καθένας



Περιεχόμενο Συνάντησης 3

•Συζήτηση σεναρίων
•Δραστηριότητες για ePortfolio

1. Ατομικό 
ePortfolio

• Χάρτης μαθήματος για εφαρμογή

• Προετοιμασία μαθητών (καθηγητές Πληροφορικής)

2. Μαθησιακοί 
σχεδιασμοί

• Αξιολόγηση ατομικού ePortfolio 

• Εργαλείο «Η μάθησή μου»

3. Αξιολόγηση 
ePortfolio

• Από εκπαιδευτικούς
4. Παρακολούθηση 
εφαρμογής
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Μακροεπίπεδο – Χάρτης Μαθήματος

Περιεχόμενο και 
δραστηριότητες

Μαθησιακά Προϊόντα

Μάθημα:

Περίληψη

Αναμενόμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα

Δεξιότητες 21ου αιώνα

Λέξεις – κλειδιά



Μακροεπίπεδο Οπτικοποιημένου Μαθησιακού Σχεδιασμού

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Οι μαθητές:
•εργάζονται στην πλατφόρμα Mahara (δημιουργία 
προσωπικού προφίλ – νέοι χρήστες, συμμετοχή σε 
forum συζήτησης)
•σκέφτονται τις διαδικτυακές τους συνήθειες και 
απαντούν σε σχετική ερώτηση σε χώρο συζήτηση
•συμπληρώνουν το εργαλείο «Η μάθησή» μου
•ερευνούν και συλλέγουν διαδικτυακό υλικό για τις 
δαδικτυακές τους συνήθειες
•δημιουργούν το ατομικό τους ePortfolio (σελίδα) 
•προσθέτουν στο ατομικό τους ePortfolio (σελίδα) υλικό 
που να τεκμηριώνει τις διαδικτυακές τους συνήθειες
•λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον καθηγητή τους 
και τελειοποιούν το ατομικό τους ePortfolio
•αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους 

Μαθησιακά Προϊόντα
•Ατομικό ePortfolio (σελίδα) το οποίο να περιέχει:

-το εργαλείο «Η μάθηση»
-τα τεκμήρια για τις Διαδικτυακές Συνήθειες

-ανατροφοδότηση από καθηγητή

Μαθησιακή Δραστηριότητα: Εξοικείωση με το περιβάλλον Mahara (μέσα από το θέμα Διαδικτυακές Συνήθειες)

Περίληψη
Χρήση πλατφόρμας Mahara για ανάπτυξη 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές σκέφτονται 
και σημειώνουν με τεκμήρια τις διαδικτυακές τους 
συνήθειες σε ατομική σελίδα ePortfolio, 
απεικονίζοντας έτσι την προσωπική χρήση του 
διαδικτύου.  

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

•Να γνωρίσουν την πλατφόρμα Mahara
•Να δημιουργήσουν το προσωπικό τους 
προφίλ (σε περίπτωση νέων χρηστών)
•Να σκεφτούν και να συζητήσουν τις 
διαδικτυακές τους συνήθειες
•Να συμμετέχουν σε forum συζήτησης
•Να προχωρήσουν σε αυτοαξιολόγηση
•Να αναταλλάξουν το ατομικό τους 
ePortfolio με τον καθηγητή τους
•Να δώσουν και να πάρουν 
ανατροφοδότηση

Δεξιότητες 21ου αιώνα

•Μεταγνωστικές Δεξιότητες
•Τεχνολογικός Γραμματισμός
•Προσωπική Υπευθυνότητα

Λέξεις – κλειδιά
Διαδικτυακές συνήθειες, Μεταγνωστικές 
δεξιότητες, Αυτοαξιολόγηση, forum 
συζήτησης



ΑΣΚΗΣΗ 3 (15’)
Αρχικές ιδέες εφαρμογής

1. Καταγράψτε στον άδειο 
χάρτη μαθήματος τις αρχικές 
σας ιδέες για την εφαρμογή σας



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



Μακροεπίπεδο Οπτικοποιημένου Μαθησιακού Σχεδιασμού

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Οι μαθητές:
•εργάζονται στην πλατφόρμα Mahara (δημιουργία 
προσωπικού προφίλ – νέοι χρήστες, συμμετοχή σε 
forum συζήτησης)
•σκέφτονται τις διαδικτυακές τους συνήθειες και 
απαντούν σε σχετική ερώτηση σε χώρο συζήτηση

•συμπληρώνουν το εργαλείο 
«Η μάθησή» μου
•ερευνούν και συλλέγουν διαδικτυακό υλικό για τις 
δαδικτυακές τους συνήθειες
•δημιουργούν το ατομικό τους ePortfolio (σελίδα) 
•προσθέτουν στο ατομικό τους ePortfolio (σελίδα) υλικό 
που να τεκμηριώνει τις διαδικτυακές τους συνήθειες
•λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον καθηγητή τους 
και τελειοποιούν το ατομικό τους ePortfolio
•αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους 

Μαθησιακά Προϊόντα
•Ατομικό ePortfolio (σελίδα) το οποίο να περιέχει:

-το εργαλείο «Η μάθηση»
-τα τεκμήρια για τις Διαδικτυακές Συνήθειες

-ανατροφοδότηση από καθηγητή

Μαθησιακή Δραστηριότητα: Εξοικείωση με το περιβάλλον Mahara (μέσα από το θέμα Διαδικτυακές Συνήθειες)

Περίληψη
Χρήση πλατφόρμας Mahara για ανάπτυξη 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές σκέφτονται 
και σημειώνουν με τεκμήρια τις διαδικτυακές τους 
συνήθειες σε ατομική σελίδα ePortfolio, 
απεικονίζοντας έτσι την προσωπική χρήση του 
διαδικτύου.  

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

•Να γνωρίσουν την πλατφόρμα Mahara
•Να δημιουργήσουν το προσωπικό τους 
προφίλ (σε περίπτωση νέων χρηστών)
•Να σκεφτούν και να συζητήσουν τις 
διαδικτυακές τους συνήθειες
•Να συμμετέχουν σε forum συζήτησης
•Να προχωρήσουν σε αυτοαξιολόγηση
•Να αναταλλάξουν το ατομικό τους 
ePortfolio με τον καθηγητή τους
•Να δώσουν και να πάρουν 
ανατροφοδότηση

Δεξιότητες 21ου αιώνα

•Μεταγνωστικές Δεξιότητες
•Τεχνολογικός Γραμματισμός
•Προσωπική Υπευθυνότητα

Λέξεις – κλειδιά
Διαδικτυακές συνήθειες, Μεταγνωστικές 
δεξιότητες, Αυτοαξιολόγηση, forum 
συζήτησης



Τι; 

Σχεδιασμός και παρακολούθηση της δικής μου μάθησης

Γιατί;

Να μπορούν οι μαθητές να είναι αυτόνομοι όσο αφορά στη μάθησή τους

Πώς;

«Η μάθησή μου»

Τι αναμένω να κάνουν οι μαθητές μου; (ιεραρχημένα από το πιο απλό στο πιο 

σύνθετο) – στάδια επιτυχίας

1. να αναγνωρίσει τι ξέρει ήδη για το θέμα, 2. να θέσει τους δικούς του στόχους για τη 

μάθησή του, 3. να καθορίζει τρόπους για επίτευξη των στόχων του, 4. να συγκεντρώσει 

τεκμήρια για να αποδείξει ότι πέτυχε τους στόχους του, 5. να αξιολογήσει τον εαυτό 

του.

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω τους μαθητές μου κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής;

1. να παρακολουθώ τις καταχωρήσεις των μαθητών μου στο «Η μάθησή μου»

2. να δίνω ανατροφοδότηση, να ενθαρρύνω και να αξιολογώ τις καταχωρήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 4 (10’)



ΑΣΚΗΣΗ 5 (20’)
Ανάπτυξη δραστηριότητας εφαρμογής

1. Επιλέξτε μια δραστηριότητα 
από το χάρτη μαθήματός σας 
και αναπτύξτε την

2. Δώστε την δραστηριότητα 
στο άτομο που βρίσκεται 
δίπλα σας



Περιεχόμενο Συνάντησης 3

•Συζήτηση σεναρίων
•Δραστηριότητες για ePortfolio

1. Ατομικό 
ePortfolio

• Χάρτης μαθήματος για εφαρμογή

• Προετοιμασία μαθητών (καθηγητές Πληροφορικής)

2. Μαθησιακοί 
σχεδιασμοί

• Αξιολόγηση ατομικού ePortfolio 

• Εργαλείο «Η μάθησή μου»

3. Αξιολόγηση 
ePortfolio

• Από εκπαιδευτικούς
4. Παρακολούθηση 
εφαρμογής
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Αξιολόγηση ατομικού ePortfolio

Εργασίες –
Τεκμήρια

«Η μάθησή μου»

Σελίδα 
παρουσίασης

Συμμετοχή σε 
ομαδικές 
εργασίες

Δεξιότητες



Δημιουργία ατομικού check list για κάθε 
μάθημα

• Για το συγκεκριμένο μάθημα θέλω να δω:

– Η μάθησή μου

– Την ετεροαξιολόγηση

– Παρουσίαση για το θέμα «…..»

– Συζήτηση για το «……»

– …..



Δημιουργία ατομικού check list για κάθε 
δραστηριότητα

• Για τη δραστηριότητα: «Παρουσίαση με θέμα: 
…..» θέλω να δω:

– Περιεχόμενο να συνάδει με τους στόχους

– Δομή παρουσίασης

– Αισθητική

– ….



Τι; 

Σχεδιασμός και παρακολούθηση της δικής μου μάθησης

Γιατί;

Να μπορούν οι μαθητές να είναι αυτόνομοι όσο αφορά στη μάθησή τους

Πώς;

«Η μάθησή μου»

Τι αναμένω να κάνουν οι μαθητές μου; (ιεραρχημένα από το πιο απλό στο πιο 

σύνθετο) – στάδια επιτυχίας

1. να αναγνωρίσει τι ξέρει ήδη για το θέμα, 2. να θέσει τους δικούς του στόχους για τη 

μάθησή του, 3. να καθορίζει τρόπους για επίτευξη των στόχων του, 4. να συγκεντρώσει 

τεκμήρια για να αποδείξει ότι πέτυχε τους στόχους του, 5. να αξιολογήσει τον εαυτό 

του.

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω τους μαθητές μου κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής;

1. να παρακολουθώ τις καταχωρήσεις των μαθητών μου στο «Η μάθησή μου»

2. να δίνω ανατροφοδότηση, να ενθαρρύνω και να αξιολογώ τις καταχωρήσεις



Περιεχόμενο Συνάντησης 3

•Συζήτηση σεναρίων
•Δραστηριότητες για ePortfolio

1. Ατομικό 
ePortfolio

• Χάρτης μαθήματος για εφαρμογή

• Προετοιμασία μαθητών (καθηγητές Πληροφορικής)

2. Μαθησιακοί 
σχεδιασμοί

• Αξιολόγηση ατομικού ePortfolio 

• Εργαλείο «Η μάθησή μου»

3. Αξιολόγηση 
ePortfolio

• Από εκπαιδευτικούς
4. Παρακολούθηση 
εφαρμογής
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Παρακολούθηση εφαρμογής

(ρόλος ερευνητή 
δράσης)

Συνεχής αναστοχασμός

εφαρμογή

Η μάθησή μου

Εφαρμογή check list σε σχέση με δραστηριότητες 
μαθητών
- Έλεγχος συμπλήρωσης  εργασιών
- Ανατροφοδότηση στη συζήτηση των μαθητών
- Ανατροφοδότηση στις εργασίες των μαθητών

Συλλογή τεκμηρίων


