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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 28/02/2014 



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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Περιεχόμενο Συνάντησης 2 

• Ποιες είναι οι δεξιότητες του 
21ου αιώνα; 

1. Σεμινάριο 
ΓΕ08.019 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
ενός καλού ePortfolio; 

2. 
Χαρακτηριστικά 
ενός ePortfolio 

• Εξοικείωση με το Mahara 3. Mahara 
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Δεξιότητες 21ου 

αιώνα 

Αξιολόγηση ΤΗΣ 

μάθησης 

Αξιολόγηση ΓΙΑ ΤΗ 

μάθηση 
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Δίκτυο Μάθησης 21ου αιώνα 



Εκπαίδευση 21ου αιώνα 

Παραδοσιακή Εκπαίδευση 

• Έμφαση στη γνώση 

 

 

Εκπαίδευση 21ου αιώνα 

• Έμφαση και σε κομβικές δεξιότητες 
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Ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων που πρέπει να 
διαθέτει ο σύγχρονος πολίτης του 21ου αιώνα, μέσα 
από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

 

Ανάγκη εισαγωγής σύγχρονων προσεγγίσεων 
αξιολόγησης, οι οποίες θα υποστηρίξουν την 
αξιολόγηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
αυτών.  

Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων 



• Χρησιμοποιήστε τα 
χαρτάκια (Post – it) 

 
• Γράψτε 1 δεξιότητα στο 

καθένα 

Δραστηριότητα 1: 
  Δεξιότητες του 21ου αιώνα 



 

Τρόποι σκέψης 

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Μεταγνώση) – Κριτική σκέψη – Λύση 

προβλήματος – Πολλαπλή νοημοσύνη? – Δημιουργικότητα – 

Επιχειρηματικότητα -  Ενσυναίσθηση -  

 

Τρόποι εργασίας 

Ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση δεδομένων Κατανόηση, διερεύνηση – 

πρωτοβουλία, συνεργασία, επικοινωνία, αναστοχασμός  

 

Εργαλεία 

εργασίας 

Τεχνολογικός Γραμματισμός – ΤΠΕ, Πληροφοριακός γραμματισμός, 

Γλωσσικός Γραμματισμός, γραμματισμός, χρήση εργαλείων γενικά, 

οπτικός γραμματισμός, επικοινωνία 

 

Κοινωνική ζωή 

Ενσυναίσθηση – συναισθηματική νοημοσύνη, ενεργός πολιτότητα, 

διεκδίκηση δικαιωμάτων, αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία, 

κοινωνική υπευθυνότητα, πολιτισμικές δεξιότητες – ταυτότητα,  

Δεξιότητες 21ου αιώνα – ATCS (Λευκωσία) 



Δεξιότητες 21ου αιώνα – ATCS 
Τρόποι σκέψης Καινοτομία και Δημιουργικότητα 

Κριτική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Λήψη αποφάσεων 

Μεταγνώση – Μαθαίνω πώς να μαθαίνω 

Τρόποι εργασίας Επικοινωνία 

Συνεργασία 

Εργαλεία εργασίας Πληροφοριακός Γραμματισμός (Information Literacy) 

Τεχνολογικός Γραμματισμός (ICT Literacy) 

Κοινωνική ζωή Πολιτότητα (Citizenship) 

Καριέρα και Ζωή 

Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα 

*Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Rumble, M. (2010). Defining 21st century skills. Retrieved from 

http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf  (Accessed on 28 August 2013) 

http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf
http://atc21s.org/wp-content/uploads/2011/11/1-Defining-21st-Century-Skills.pdf


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


Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά ενός καλού 

ePortfolio; 
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Χαρακτηριστικά ePortfolio Δεξιότητες 21ου αιώνα 

 



ΑΣΚΗΣΗ 2 (20’) 
Ιδεοθύελλα 

Έχοντας υπόψη τα 3 επίπεδα 
ePortfolio καταγράψτε τα 
χαρακτηριστικά ενός καλού 
μοντέλου ePortfolio για την 
εκπαίδευση (κόλλα Α3) 
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Σενάρια ePortfolio 
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Εξετάστε τα σενάρια που 
βρίσκονται στη συλλογή «Τι είναι 
ePortfolio; - Σενάρια» και για το 
κάθε ένα εντοπίστε  
- Αδυναμίες/ελλείψεις 
- Ουσιαστικά στοιχεία 

 



Δημιουργία προσωπικής σελίδας 

Χρησιμοποιώντας τη «Δημιουργία σελίδας» μπορώ να 
μοιραστώ το υλικό / προφίλ / πορτφόλιό μου με άλλους 
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Επεξεργασία σελίδας προφίλ 

1. Διάταξη 
σελίδας 

2. Επεξεργασία 
περιεχομένου 

3.Διαμοιρασμός 
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Επεξεργασία σελίδας προφίλ: Διάταξη 

Μια σελίδα μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη.  
Για παράδειγμα, αν θέλω να υπάρχει μενού πλοήγησης 

αριστερά, μπορώ να επιλέξω 2 στήλες με διάταξη «Ευρύτερη 
δεξιά στήλη»  22 



Επεξεργασία σελίδας προφίλ: Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να είναι εσωτερικό (κάτι που 
έχω ανεβάσει ήδη στο Mahara, ημερολόγια, links σε άλλες σελίδες 

του Mahara κ.τ.λ.) ή εξωτερικό (π.χ. YouTube video, embedded 
media, google docs, RSS κ.τ.λ.).  

Επιλέγω και στη συνέχεια το τραβώ (drag and drop) στη σελίδα μου 
23 



Επεξεργασία σελίδας προφίλ: Διαμοιρασμός 

Αφού δημιουργήσω τη σελίδα μου, επιλέγω με ποιους να τη 
μοιραστώ 24 



Επεξεργασία σελίδας προφίλ 

1. Πατήστε «Χαρτοφυλάκιο»  «Σελίδες» 

2. Επιλέξτε το μολύβι της «Σελίδα προφίλ» 

3. Επιλέξτε τη διάταξη της σελίδας σας 

4. Επιλέξτε περιεχόμενο που θέλετε να περιέχει η 
σελίδα σας  

5. Πατώντας το «Γενικά» και επιλέγοντας «Πλαίσιο 
Κειμένου» μπορείτε να γράψετε περιεχόμενο 

6. Μετακινήστε τα πλαίσια στη σελίδα σας όπου 
θέλετε 
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Άσκηση 4: Δημιουργώ Ημερολόγιο (15’) 

1. Πατήστε «Περιεχόμενο»  «Ημερολόγια» 

 

2. Προσθέστε «Νέα Καταχώρηση» με τίτλο: «Τα 
χαρακτηριστικά ενός καλού μοντέλου ePortfolio για 
την εκπαίδευση είναι:» 

 

3. Επεξεργαστείτε την καταχώρηση «Οι απόψεις μου 
για το περιβάλλον Mahara είναι:» 
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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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Δημιουργία Ημερολογίου 

28 



29 



30 


