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Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής 

Η εφαρμογή αυτή αφορά τη θεματική ενότητα «Food», μέρος της κουλτούρας κάθε χώρας και σημαντικό στοιχείο στη ζωή και 

υγεία του ανθρώπου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα από μια σειρά μαθημάτων και χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή 

πλατφόρμα Mahara (http://mahara.eufolio.eu) να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες τύπου task (προσέγγιση 

προσανατολισμένη στη δράση –task-based approach) πάνω στην οποία στηρίζεται το Kοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τις Ξένες Γλώσσες.  

Συγκεκριμένα, οι 5 ομάδες μαθητών της τάξης εργάστηκαν συνεργατικά για την διεκπεραίωση των εργασιών: Unique 

restaurants, Healthy plate, Healthy menu και ατομικά στα Forum συζητήσεων, ανάρτηση σχολίων, Food diary και 

αναστοχαστικό ημερολόγιο.  

 

Μάθημα: Food  - Β’ Γυμνασίου (23 μαθητές) / Φεβρουάριος – Μάιος 2014 

Περίληψη  
Μέσα από μία σειρά μαθημάτων υπό την ενότητα Food, με την χρήση της πλατφόρμας 
Mahara, oι μαθητές γνώρισαν φαγητά και εστιατόρια από διάφορες χώρες, έμαθαν για 
υγιεινή διατροφή, παρουσίασαν ένα μοναδικό εστιατόριο στον κόσμο, δημιούργησαν 
το healthy plate βάση της διατροφικής πυραμίδας, κατέγραψαν τις διατροφικές τους 
συνήθειες μίας εβδομάδας και δημιούργησαν υγιεινό μενού για ένα εστιατόριο δικής 
τους επιλογήs. 

Περιεχόμενο και δραστηριότητες 
Unique Restaurants 

- forum συζήτησης για αγαπημένα εστιατόρια 

- oδηγίες/συλλογή υλικού για Unique Restaurants 

- δημιουργία παρουσίασης ενός Unique Restaurant 
  και ομαδική ηχογράφηση 

- δημοσίευση σελίδας παρουσίασης και  
  ανατροφοδότηση 

Διαθεματικό με Οικιακή Οικονομία 

- παρακολούθηση βίντεο(healthy cuisine)  
- αναγνώριση υγιεινού φαγητού 

- συζήτηση στην τάξη για την πυραμίδα διατροφής 

- δημιουργία Healthy Plate της τάξης 

Healthy Menus 

- Forum συζήτησης My favourite food 

- καταγραφή της διατροφής του μαθητή για μία 
  εβδομάδα στο Food diary 
- oδηγίες/συλλογή υλικού για Healthy menus 

- δημιουργία υγιεινού μενού 

- δημοσίευση σελίδας/παρουσίαση μενού και 
ανατροφοδότηση 

Αναστοχαστικό ημερολόγιο για το Mahara 
 

Μαθησιακά Προϊόντα 
Unique Restaurants            Ηealthy Menus 
- forum συζήτησης για αγαπημένα εστιατόρια        - forum συζήτησης για αγαπημένα φαγητά  
- αποθετήριο: συλλογή και αποθήκευση υλικού        - αποθετήριο: συλλογή και αποθήκευση υλικού 
- ηλεκτρονική παρουσίαση (ppt) και ηχογράφηση            - Ηealthy plate της τάξης  
- δημοσιευμένη σελίδα        - ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο food diary 
- ανατροφοδότηση          - δημιουργία υγιεινού μενού και ανατροφοδότηση  
 
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=kqjNmQGRy2ESJp03Hv6u        http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=c3uksvpRbV7zEKftNoBd 

Αναστοχαστικό ημερολόγιο για το Mahara 

Αναμενόμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 
- να βρίσκουν πληροφορίες σε απλό  
  καθημερινό υλικό π.χ.  μενού, απλά  
  κείμενα 
- να κατανοούν απλά κείμενα/   
  εκφράσεις σχετικά με φαγητό 
- να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη 
  τους  σχετικά με φαγητό και  
  εστιατόρια με απλά λόγια/προτάσεις  
- να κάνουν περιγραφή εστιατορίου 
- να αναγνωρίζουν στοιχεία άλλης    
  κουλτούρας, όπως φαγητά  και   
  εστιατόρια άλλων χωρών 
- να αναγνωρίζουν στοιχεία υγιεινής   
  διατροφής, ώστε να κρίνουν μενού   
 εστιατορίων 
-  να συνθέτουν υγιεινά μενού, 
χρησιμοποιώντας όλες τις ομάδες 
τροφών 

Δεξιότητες 21ου αιώνα 
Προτεραιότητα: 
- Συνεργασία 
- Κριτική σκέψη  
- Τεχνολογικός/Πληροφοριακός 
  γραμματισμός 

Αναδυόμενες: 
- Επικοινωνία 

- Κοινωνική υπευθυνότητα 
- Aυτονομία στη μάθηση 

- Μεταγνώση 

 

Λέξεις – κλειδιά 
(υγιεινό) φαγητό                

εστιατόριο         
μενού 

Πυραμίδα διατροφής 
ανατροφοδότηση 

αναστοχασμός 

 

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=kqjNmQGRy2ESJp03Hv6u
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?t=c3uksvpRbV7zEKftNoBd


 

 

Αρχικά τις δύο πρώτες δ.π. οι μαθητές ενημερώθηκαν από την καθηγήτρια Πληροφορικής, για το πρόγραμμα EuFolio και 

καλλιέργησαν δεξιότητες χρήσης της πλατφόρμας Mahara. 

Ως μέλη της κοινότητας δημιούργησαν το δικό τους προφίλ, ανέβασαν εικόνες, 

αιτήθηκαν/αποδέχθηκαν αιτήματα φιλίας, και ως αφόρμηση απάντησαν σε ερώτηση σχετικά 

με το αγαπημένο τους εστιατόριο στο Forum συζήτησης.  Επιπρόσθετα, έπρεπε να 

δημιουργήσουν αναστοχαστικά ημερολόγια.  

Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι μαθητές με τη βοήθεια της καθηγήτριας Πληροφορικής έμαθαν 

πώς να δημιουργούν σελίδες, για να αναρτήσουν τις εργασίες τους (εικόνες, βίντεο, έγγραφα 

κλπ), να τις δημοσιεύουν και να δίνουν ανατροφοδότηση σε άλλες ομάδες. 

Για τη διεκπεραίωση της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πάνω ενεργειών 

(ένδειξη Τεχνολογικού / Πληροφοριακού γραμματισμού), οι  μαθητές ακολούθησαν την 

ακόλουθη διαδικασία μάθησης: 

 ενημέρωση για τους στόχους μαθήματος/οδηγίες  

 ανταλλαγή απόψεων μέσω συζήτησης στην τάξη και στα Forum συζήτησης 

 διερεύνηση στο διαδίκτυο 

 συλλογή πληροφοριών/εικόνων/βίντεο και αποθήκευση στην πλατφόρμα 

 δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης με θέμα Unique restaurants (ppt) 

 ομαδική ηχογράφηση της παρουσίασης κάθε ομάδας στην τάξη 

 ανατροφοδότηση για την παρουσίαση Unique restaurants των άλλων ομάδων 

 δημιουργία του Healthy plate μέσω διαθεματικού μαθήματος με την Οικιακή 

Οικονομία 

 καταγραφή της εβδομαδιαίας διατροφής του κάθε μαθητή στο Food Diary chart 

(αποτελεί  χρήση  λεξιλογίου σχετικά με το φαγητό, ένδειξη της διατροφής 

/αυτοαξιολόγηση του μαθητή για τη διατροφή του) 

 δημιουργία υγιεινού μενού 

 ανατροφοδότηση για το μενού των άλλων ομάδων 

 αναστοχασμός 

Η εφαρμογή εμπίπτει στη χρήση του eportfolio ως Αποθετηρίου, Χώρου εργασίας και 

Προσθήκης επιτευγμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαδικασίας μάθησης σε όλα 

τα στάδιά της και όχι μόνο των τελικών προϊόντων. 

 
 

Αναστοχασμός εκπαιδευτικού 
Δημιουργία κοινότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Η διαδικασία μάθησης μέσω της πλατφόρμας δημιούργησε μια κοινότητα, η οποία 

ένωσε τα μέλη της μέσω του διαμερισμού πληροφοριών, εργασιών, συζητήσεων και 

ανατροφοδότησης. Η δημιουργία ομάδων αύξησε τη συνεργασία, επικοινωνία και συνάμα το αίσθημα ομαδικότητας. Οι 

μαθητές επικοινώνησαν στον προφορικό και γραπτό λόγο σχετικά με το θέμα, έκαναν επιλογές και τις αιτιολόγησαν, 

έμαθαν νέα φαγητά και εστιατόρια από διάφορες χώρες, διεκπεραίωσαν εργασίες συνεργατικά με υλικό όχι μόνο από το 

βιβλίο αλλά και από το διαδίκτυο(αυθεντικό/οπτικοακουστικό), έκαναν συλλογή και επιλογή υλικού.  

Όλα αυτά απόδειξαν κριτική σκέψη, αυτονομία στη μάθηση, τεχνολογικό/πληροφοριακό γραμματισμό, δημιουργικότητα , 

κοινωνική υπευθυνότητα και μεταγνώση. 
 

Συνεχής αξιολόγηση μέσω ανατροφοδότησης/αναστοχαστικού ημερολογίου 

Οι μαθητές έδωσαν και έλαβαν ανατροφοδότηση μέσα από τα σχόλια στις σελίδες παρουσιάσεων των ομαδικών εργασιών, 

όπου σε πολλές περιπτώσεις ήταν εποικοδομητική/διορθωτική.   

Παρατηρήθηκε βελτίωση/διόρθωση σε μερικές εργασίες με βάση την ανατροφοδότηση και σε αυτό το σημείο έπαιξε ρόλο 

και η δυνατότητα αποθήκευσης των εργασιών, ώστε να φαίνεται η εξέλιξή τους. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκε η 

διαμορφωτική αξιολόγηση.  
 

Εισηγήσεις: Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνική ανατροφοδότησης και ως επόμενο στάδιο, να 

αναπτύξουν ετεροαξιολόγηση.  Επίσης, ο αναστοχασμός και η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να γίνονται σε συστηματική βάση. 


