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Περιεχόμενο Συνάντησης 1 

• Περιεχόμενο σεμιναρίου – συναντήσεων  

• Σχετικά Projects Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

1. Σεμινάριο 
ΓΕ09.019 

• Τι είναι ePortfolio; (3 επίπεδα) 
2. Τι είναι 
ePortfolio; 

• Σύνδεση λογαριασμού Mahara 

• Δημιουργία σελίδας προφίλ 

• Δραστηριότητες εξοικείωσης με το Mahara 
3. Mahara 
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Περιεχόμενο Συναντήσεων 
• Τι είναι ePortfolio; 

• Εισαγωγή στο Mahara 1. 
• Ποιες είναι οι δεξιότητες του 21ου αιώνα; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ePortfolio; 

• Εξοικείωση με το Mahara 
2. 

• Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης με ΤΠΕ 

• Ανάπτυξη κριτηρίων για δημιουργία ePortfolio   3. 

• Δημιουργία σελίδας – αποτύπωμα μαθησιακής διαδικασίας 
σεμιναρίου (ePortfolio σεμιναρίου) 4. 

• Διαμοιρασμός σελίδων – Παρουσίαση δουλειάς συμμετεχόντων 

• Παραδείγματα εφαρμογών στην Κύπρο 5.  
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EU Classroom 
ePortfolios 

http://www.eufolio.eu 
 http://www.pi.ac.cy/EUfolio 
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http://www.eufolio.eu/


Ο στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πιλοτικών, καινοτόμων μοντέλων 

ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortfolio) στη σχολική τάξη τα οποία θα 

ενημερώσουν και θα υποστηρίξουν την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων μάθησης με ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. στην Ευρώπη, μέσω:  

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

Ανασκόπηση 
υφιστάμενων 

πρακτικών 

Ανάπτυξη μοντέλων 
ePortfolio 

Διακρατικές 
πιλοτικές εφαρμογές 

Αποτελεσματικότητα 
διδασκαλίας και 

μάθησης με 
ePortfolio 

Προδιαγραφές 
εφαρμογής 
ePortfolio 

Πλατφόρμα 
ePortfolio Mahara 

και Microsoft 

Υλικό για συνεχή 
επαγγελματική 

ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών 

Εγχειρίδιο πολιτικής 
εφαρμογής EUfolio 

Ενσωμάτωση Τ.Π.Ε.  
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Εταίροι στο έργο: 

• Πανεπιστήμιο του Πειραιά 

• Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας  

• Κέντρο για την προώθηση της Έρευνας                                                                 

και Ανάπτυξης στην εκπαίδευση CARDET 

• Πανεπιστήμιο του Valladolid 

• Πολυτεχνείο του Μιλάνο 

• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Eurotraining S.A. 

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Project No. 526965-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 

http://www.preaty.org  
 
http://www.pi.ac.cy/PREATY  
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http://portal.ou.nl/en/web/preaty
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http://www.pi.ac.cy/PREATY


• Στόχοι του έργου: 
1. Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων  αξιολόγησης, όπως ο 
ψηφιακός (ηλεκτρονικός) φάκελος 
επιτευγμάτων (e-Portfolio), η ανάλυση 
κοινωνικών δικτύων και η μαθησιακή ανάλυση 
για την ανάκτηση πληροφοριών και άλλων 
συσχετίσεων, αφενός με σκοπό την πρόβλεψη 
της μαθησιακής εξέλιξης και αφετέρου την 
προσφορά κατάλληλης υποστήριξης στους 
μαθητές. 
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• Στόχοι του έργου: 

2. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών με 
τη δημιουργία κοινότητας εκπαιδευτικών, η 
οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την 
ανταλλαγή, συζήτηση και βελτίωση των 
προσεγγίσεων αξιολόγησης. 
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• Στόχοι του έργου: 

3. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου 
δίνοντας έμφαση στην επίδραση στις 
υπάρχουσες σχολικές πρακτικές, καθώς και τη 
δημιουργία πλάνου για συνέχιση του έργου και 
μετά τη λήξη της επίσημης χρηματοδότησης του 
έργου. 
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Δεξιότητες 21ου 

αιώνα 

Αξιολόγηση ΤΗΣ 

μάθησης 

Αξιολόγηση ΓΙΑ ΤΗ 

μάθηση 
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Επίπεδο 1: 
Αποθετήριο 

Επίπεδο 2: 
Χώρος 

εργασίας 

Επίπεδο 3: 
Επίδειξη 

επιτευγμάτων 

Abrami, C. Ph, & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios. Canadian Journal of 
Learning and Technology, 31(3). Available online at: http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/article/view/92/86 

14 

http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/article/view/92/86


ΑΣΚΗΣΗ 1 (30’) 
Καταγράψτε διαγραμματικά πώς θα εργαστείτε! 

- Είστε μαθητές Α’ Λυκείου. Σας 
έχουν ζητήσει να κάνετε 
συνεργατικά μια εργασία τύπου 
Project για ένα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
κοινότητά σας 
- Χρησιμοποιήστε την Α3 
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ΑΣΚΗΣΗ 2 (20’) 
Χρωματίστε 

Έχοντας υπόψη τα 3 επίπεδα 
ePortfolio χρωματίστε με: 
Κόκκινο – ως αποθετήριο 
Μπλε – ως χώρος εργασίας 
Πράσινο – ως επίδειξη επιτευγμάτων 
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Επίπεδο 1: 
Αποθετήριο 

Επίπεδο 2: 
Χώρος 

εργασίας 

Επίπεδο 3: 
Επίδειξη 

επιτευγμάτων 

Abrami, C. Ph, & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios. Canadian Journal of 
Learning and Technology, 31(3). Available online at: http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/article/view/92/86 

Mahara 
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Αποθετήριο Χώρος εργασίας Επίδειξη 
επιτευγμάτων 

- συλλέγω… 
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Αποθετήριο 

Υλικό 

Βίντεο 

Links 

Ήχος 
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Επίδειξη 

Εργασίες 

Προφίλ 

Ιστοσελίδα 

Επιτεύγματα 
Αξιολόγηση ΤΗΣ 

μάθησης 
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Χώρος 
εργασίας 

Συζήτηση 

Ομάδες 

Ιστοσελίδα 

Ημερολόγιο 

Αξιολόγηση ΓΙΑ τη 
μάθηση 
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Προσωπικό Περιεχόμενο 

Προσωπικά 
στοιχεία 

Ανάρτηση 
αρχείων 

Blog / 
Ημερολόγιο 

Εκπαίδευση / 
Προηγούμενη 
απασχόληση 

κ.τ.λ. 

Μελλοντικά 
πλάνα και 

προσωπικοί 
στόχοι 

Οτιδήποτε δημιουργώ / αναρτώ / γράφω / συμπληρώνω στο 
χώρο Περιεχόμενο είναι ιδιωτικό, το βλέπω ΜΟΝΟ εγώ εκτός 

κι αν επιλέξω να το μοιραστώ με άλλους !! 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 (15’)  
Δημιουργία προσωπικού προφίλ στο Mahara 

Επισκεφτείτε τη σελίδα: 
http://mahara.eufolio.eu 
- Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το 

λογαριασμό σας 
- Καταγράψτε τα στοιχεία του 

προφίλ σας 
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Γράψτε γενικές 
πληροφορίες για τον εαυτό 

σας εδώ 

Ανεβάστε μια εικόνα εδώ 
για εικόνα προφίλ 
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Δημιουργία Ημερολογίου 
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Άσκηση 4: Δημιουργώ Ημερολόγιο (15’) 

1. Πατήστε «Περιεχόμενο»  «Ημερολόγια» 
2. Επιλέξτε «Δημιουργία ημερολογίου» και ονομάστε το 
Ημερολόγιό σας: «Αναστοχασμός Συναντήσεων» 
 
3. Προσθέστε «Νέα Καταχώρηση» με τίτλο: «Τι 
σημαίνει για εμένα ePortfolio:» 
4. Γράψτε κάτι και πατήστε «Αποθήκευση 
καταχώρησης» 
5. Προσθέστε «Νέα Καταχώρηση» με τίτλο: «Οι 
απόψεις μου για το περιβάλλον Mahara:» 
6. Γράψτε κάτι και πατήστε «Αποθήκευση 
καταχώρησης» 
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