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Περιεχόμενο Συνάντησης 4

• Σελίδα διαγωνισμού σαΐτας

• ePortfolio: αποτύπωμα 
σεμιναρίου

1. Mahara

• Πώς αξιολογούμε τις δεξιότητες 
21ου αιώνα;

• Χαρτογράφηση eAssessment, 
δεξιοτήτων 21ου αιώνα και 
δραστηριοτήτων ePortfolio

2. Σύγχρονες 
προσεγγίσεις 
αξιολόγησης
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Διαγωνισμός Σαΐτας - Όροι διαγωνισμού

Το ομαδικό ePortofolio σας (σελίδα) θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:

1. Πλαίσιο κειμένου όπου θα εξηγήσετε τα βήματα 
που ακολουθήσατε για να φτιάξετε την τέλεια 
χάρτινη σαΐτα.

2. Τουλάχιστο 3 εικόνες (φωτογραφίες), δείχνοντας 
τα στάδια κατασκευής που ακολουθήσατε

3. Ένα YouTube ή άλλο βίντεο σχετικό

4. Ένα embedded video πτήσης της σαΐτας
(προαιρετικό)
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ΑΣΚΗΣΗ 1 (10’)
Ανατροφοδότηση σελίδων

Επισκεφτείτε τις σελίδες όλων των 
ομάδων και καταγράψτε τα σχόλιά 
σας στο κάτω μέρος της κάθε 
σελίδας

(Προσθήκη σχολίου)
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ΑΣΚΗΣΗ 2 (30’)
«Το ePortfolio μου για το… ePortfolio»

Δημιουργήστε μια ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
σελίδα ePortfolio για να 
αποτυπώσετε τη μαθησιακή σας 
πορεία σε αυτό το σεμινάριο.

6



Το ePortfolio μου για το…ePortfolio!
Το ePortfolio σας (σελίδα) θα πρέπει να περιέχει:
1. Γνωστικό περιεχόμενο σχετικά με το ePortfolio, που 

αποκομίσατε με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικές σας σκέψεις, να 
αξιοποιήσετε το επιμορφωτικό υλικό που έχουμε μοιραστεί 
μαζί σας ή/και links που σας έχουν βοηθήσει

2. Εργασίες και δραστηριότητες που έχετε κάνει σε αυτό το 
σεμινάριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες 
και άλλο υλικό που υπάρχει στην ομάδα του σεμιναρίου

3. Αναστοχασμούς που έχετε καταγράψει στο Ημερολόγιό 
σας, για να εξωτερικεύσετε τις σκέψεις σας και να 
αποτυπώσετε την πορεία σας σε αυτό το σεμινάριο

4. Οτιδήποτε άλλο σχετικό που θεωρείτε σημαντικό να 
περιληφθεί στο ePortfolio σας
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Δημιουργία σελίδας

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

1. Διάταξη 
σελίδας

2. Επεξεργασία 
περιεχομένου

3.Διαμοιρασμός
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Επεξεργασία σελίδας: 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» 10



Επεξεργασία σελίδας: 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
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Επεξεργασία σελίδας: Διαμοιρασμός

12

Αφού δημιουργήσω τη σελίδα μου, επιλέγω με ποιους να τη 
μοιραστώ
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• …

Δραστηριότητα 2:
Πώς αξιολογούμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα;



Πώς αξιολογούμε τις δεξιότητες 21ου αιώνα;

Αυτοαξιολόγηση Ετεροαξιολόγηση

Εργασίες τύπου 
project 

(Ηλεκτρονικοί) 
Φάκελοι 

Επιτευγμάτων

Rubrics
Ανάλυση 

μαθησιακών 
αποτελεσμάτων



Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης

• Οδηγός με κριτήρια αξιολόγησης/Rubrics
– Οδηγός για αξιολόγηση επιτευγμάτων. 

• Τα Rubrics περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία:
1. Κριτήρια αξιολόγησης
2. Επίπεδα επίδοσης
3. Κλίμακα βαθμολογίας
4. Περιγραφές επιπέδων επίδοσης
5. Αποτελέσματα Επίδοσης

– Ανάπτυξη σειράς κριτηρίων για:
• ετερο-αξιολόγηση
• αυτό-αξιολόγηση
• παρακολούθηση
• αναγνώριση και καταγραφή απαιτούμενων στοιχείων 

σύμφωνα με τους στόχους



Οδηγός με κριτήρια αξιολόγησης/Rubrics

Από τα παιδιά
Από τον 

εκπαιδευτικό



Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης

• Αυτό-αξιολόγηση / αναστοχασμός

– (self-assessment/reflection)

• Κριτική αξιολόγηση του εαυτού τους 

(μαθητές ή εκπαιδευτικοί).



Αυτό-αξιολόγηση

Κριτήρια αξιολόγησης

Ιδεοθύελλες
Αναστοχαστικά Ημερολόγια

Στοχοθεσία

Λίστες



Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης

Ετερο-αξιολόγηση (peer assessment)

• Αξιολόγηση μεταξύ μαθητών ή 

εκπαιδευτικών (από μαθητή για μαθητή, 

εκπαιδευτικό για εκπαιδευτικό) για την 

εξέλιξη και επίδοσή τους.



Ετερο-αξιολόγηση

Κριτήρια αξιολόγησης

Ιδεοθύελλες
Ομαδικές συζητήσεις / Forums

Ανατροφοδότηση



Εργασίες τύπου Project

Ο μαθητής:
• θέτει τους στόχους του
• οργανώνει και διεκπεραιώνει την εργασία του
• παρουσιάζει την εργασία του
• αξιολογεί την εργασία και εμπειρία του



• Ανάλυση Μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από ενέργειες μαθητών - Learning 
Analytics*

• Μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και έκθεση δεδομένων για τους 
μαθητές και το πλαίσιο στο οποίο ενεργούν. 

• Η ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στοχεύει στην:
– Καλύτερη κατανόηση της μάθησης
– Ουσιαστικότερη ανατροφοδότηση
– Κατάλληλη υποστήριξη

*1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge, 27 February - 1 March 2011, Banff, Alberta, 
Canada https://tekri.athabascau.ca/analytics/

Βελτίωση της μάθησης

Learning Analytics

https://tekri.athabascau.ca/analytics/


Learning Analytics



(Ηλεκτρονικός) Φάκελος Επιτευγμάτων

Αναστοχαστικά Ημερολόγια

Ομαδικές συζητήσεις / Forums

Δημιουργία και 
αποθήκευση εργασιών

Προθήκη Επιτευγμάτων

Ανατροφοδότηση

Ο μαθητής:
• θέτει τους στόχους του
• οργανώνει και διεκπεραιώνει την εργασία 

του
• παρουσιάζει την εργασία του
• αξιολογεί την εργασία και εμπειρία του



Πώς αξιολογούμε τις δεξιότητες 21ου αιώνα;

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

(Rubrics)
Αυτό-αξιολόγηση

Ετερό-
αξιολόγηση

Εργασίες τύπου 
Project

Φάκελος 
Επιτευγμάτων

Ανάλυση 
μαθησιακών 

αποτελεσμάτων

ePortfolios
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