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Δηζαγωγή – Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα 
Δπηκόξθσζεο, νη εθπαηδεπόκελνη νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαζέζνπλ 
θαηάιιεια ην ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθηό (e-portfolio) ηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ από ηνπο δηδάζθνληεο θαη εθπόλεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαηθόξκα Mahara (open 
source software, http://mahara.org/), ε νπνία εμειιελίζηεθε, πξνζαξκόζηεθε ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγεί κε επζύλε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ (Ι.Σ.Τ.Δ.) - «Γηόθαληνο», ζπκπξάηηνληα επηζηεκνληθνύ 
θνξέα ηεο Πξάμεο κε ην γεληθό ηίηιν «Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 
Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» πνπ είλαη εληαγκέλε ζηνπο 
άμνλεο 1,2 θαη 3 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ 2007-2013, ε 
νπνία πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΚΣ) θαη ηνπ 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

Σν εξγαιείν Mahara ζπλδπάδεη ηε δεκηνπξγία θαη δηάζεζε ειεθηξνληθώλ ραξηνθπιαθίσλ 
(e-portfolio) αιιά ππνζηεξίδεη θαη ζπζηήκαηα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ. 
Σν ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθην (e-portfolio) είλαη έλα ζύζηεκα ζην νπνίν νη 
εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα θαηαρσξνύλ ην πιηθό πνπ αλέπηπμαλ θαηά ηελ 
επηκόξθσζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ 
ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ρξεζηώλ ζε νκάδεο ρξεζηώλ ηεο επηινγήο ηνπο. 

ε απηό ηνλ νδεγό ν όξνο ε-ραξηνθπιάθην (e-portfolio) ζα αθνξά ζην ηκήκα εθείλν 
ηνπ ζπλνιηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ ηωλ εθπαηδεπόκελωλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
αμηνιόγεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζην Παλεπηζηεκηαθό Κέληξν 
Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ) σο επηκνξθσηέο Β’ Δπηπέδνπ. 

Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο δεκηνπξγεί κηα πξνβνιή κε ηελ νπνία πξνβάιιεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ ε-ραξηνθπιαθίνπ (e-portfolio) ηνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ 
(βιέπε έγγξαθα: «Η αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επηκνξθσηώλ 
ζηα ΠΑΚΔ» θαη «Πξαθηηθή άζθεζε εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΠΑΚΔ», δηαζέζηκα ζηνλ 
«Κεληξηθό Ιζηόηνπν Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηώλ ζηα ΠΑΚΔ», http://b-epipedo2-
pake.cti.gr/) θαη απνηεινύλ κέξνο ηνπ πιηθνύ ηεθκεξίσζεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο ππνρξενύηαη λα δώζεη πξόζβαζε 
ζε απηή ηελ πξνβνιή ζηνπο δηδάζθνληέο ηνπ θαη ζε αξκόδηα ζηειέρε ησλ ππεπζύλσλ 
θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ Πξάμεο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ ε-ραξηνθπιαθίνπ (e-portfolio) κπνξνύλ λα είλαη είηε αξρεία θεηκέλνπ ή 
παξνπζηάζεηο, είηε αξρεία html κε ζπλδέζκνπο πξνο εμσηεξηθέο ζειίδεο ή πξνο αξρεία 
πνιπκέζσλ ζε εμσηεξηθνύο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο, όπσο ην youtube. Πξνηείλεηαη λα 
απνθεύγεηαη ε απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ πνιπκέζσλ ζην ίδην ην εξγαιείν, δεδνκέλνπ 
ησλ πεξηνξηζκώλ ρώξνπ πνπ πθίζηαληαη, αιιά λα αλεβαίλνπλ ηα αξρεία ζε 
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (π.ρ. google docs, skydrive, dropbox γηα θείκελα θαη 
παξνπζηάζεηο, picasa γηα θσηνγξαθίεο, youtube γηα video) θαη λα δεκηνπξγνύληαη κέζα 
ζηα αξρεία πνπ αλεβαίλνπλ ζην Mahara νη ζρεηηθνί ζύλδεζκνη.  

http://mahara.org/
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=257&Itemid=72
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=257&Itemid=72
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=270&Itemid=72
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/
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Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (π.ρ. ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπλδέζκσλ) ζα 
απαηηεζεί λα δεκηνπξγεζνύλ αξρεία html. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε 
επεμεξγαζηή html HTML (π.ρ. MS-Sharepoint designer 2007, kompozer, Seamonkey) ή 
κε ην MS-Word ή ην Openoffice Writer απνζεθεύνληαο ηα αξρεία ζαλ html ζειίδεο. 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21581
http://kompozer.net/
http://www.seamonkey-project.org/
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Γεκηνπξγία ε-Υαξηνθπιαθίνπ 

Δίζνδνο ζην Mahara 

Πξηλ δεκηνπξγήζεηε ην ε-Υαξηνθπιάθην ζαο (e-portfolio) ζα πξέπεη λα ηαπηνπνηεζείηε 

θαη λα εηζέιζεηε ζην Mahara κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

a) Να εηζέιζεηε ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ΠΑΚΔ ζαο (βι. νδεγίεο εδώ), λα θάλεηε θιηθ 

ζην ζύλδεζκν «e-portfolio (Mahara)» ηεο δεμηάο ζηήιεο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην 

«Δίζνδνο/ Κάληε θιηθ γηα λα εηζέξζεηε». 

b) Να επηζθεθηείηε απεπζείαο ην ζύλδεζκν: http://b-epipedo2-pake.cti.gr/mahara , 

λα θάλεηε θιηθ ζην «Κάληε θιηθ γηα λα εηζέξζεηε» θάησ από ην Δίζνδνο. 

 

Καηόπηλ πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πνπ ζαο 

έρεη απνδνζεί γηα είζνδν ζηηο ππνδνκέο ηνπ Β-επηπέδνπ θαη λα παηήζεηε ην 

πιήθηξν login. 

Γηα λα βεβαηωζείηε όηη έρεηε εηζέιζεη ζην εξγαιείν ειέγμηε όηη βιέπεηε 

ην όλνκά ζαο πάλω δεμηά όπωο δείρλεη ε εηθόλα: 

 

http://b-epipedo2.cti.gr/help/index.php/%CE%A0%CF%89%CF%82_%CE%B8%CE%B1_%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%B8%CF%8E_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B8%CF%89_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%91%CE%9A%CE%95
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/mahara
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ηάδην 1: Πξνεηνηκαζία θαη Οξγάλωζε ηωλ αξρείωλ ζαο ζην Mahara 

1. ηελ θαξηέια Σν Υαξηνθπιάθην κνπ > Σα αξρεία κνπ δεκηνπξγήζηε έλα 

θάθειν κε όλνκα Φάκελορ Επγαζιών. Γείηε εδώ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

θαθέισλ. 

 

2. Αθνύ επηιέμεηε ηνλ θάθειν πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε, Φάθεινο Δξγαζηώλ, 

δεκηνπξγήζηε κε ηνλ ίδην ηξόπν ππνθαθέινπο γηα ηελ θάζε αηνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ θάζε εξγαζία κε νλόκαηα Επγαζία 1, Επγαζία 2, 

Αηομική Δπαζηηπιόηηηα 1, Αηομική δπαζηηπιόηηηα 2 θ.ι.π. Πξέπεη λα έρεηε 

ηνπιάρηζηνλ 8 δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηα ΠΑΚΔ. 

http://b-epipedo2.cti.gr/help/index.php/%CE%A0%CF%89%CF%82_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82;


ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΙΣΤΔ – «Γηόθαληνο»   7 

 
3. ε μερσξηζηό ππνθάθειν κε όλνκα Φάκελορ Ππακηικήρ Άζκηζηρ, ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεηε θαηάιιειε δνκή θαθέισλ, κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηα βήκαηα 1 θαη 2, ώζηε λα αλαξηήζηε ηα αξρεία πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

 
ΗΜΔΙΩΗ: Μέζα ζην Φάθειν Πξαθηηθήο Άζθεζεο δεκηνπξγήζηε δπν ππνθαθέινπο 

«Πξαθηηθή ζην ΚΔ» θαη «Πξαθηηθή ζην ρνιείν» θαη κέζα ζε απηνύο δεκηνπξγήζηε 

ειεύζεξα ηε δνκή πνπ ζεσξείηε θαιύηεξε γηα λα παξνπζηάζεηε ην πιηθό πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ παξαηήξεζε ή/θαη ζηε δηδαζθαιία ζηα ΚΔ θαη ζηα ρνιεία. 
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4. ε θάζε ππνθάθειν εξγαζίαο ή αηνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ δεκηνπξγήζαηε 

αλαξηήζηε ηα ζρεηηθά κε απηή αξρεία. Πξνηείλεηαη επίζεο λα αλαξηήζεηε, εθόζνλ 

ρξεηάδεηαη, θαη έλα αξρείν θεηκέλνπ κε όλνκα Οδηγίερ ζην νπνίν λα δίλεηε 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξεζηκόηεηα θάζε αξρείνπ ζην θάθειν. 

 
5. Αλ πξόθεηηαη γηα κεγάια αξρεία ή αξρεία πνπ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ 

ινγηθά π.ρ. αθνξνύλ ζην ίδην ζρέδην καζήκαηνο, πξνηείλεηαη λα ζπκπηέδνληαη 

ζε έλα .zip αξρείν. 

6. Αλαξηήζηε επίζεο εδώ θαη ηα αξρεία ηύπνπ .html πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε ζηα δπν 

επόκελα ζηάδηα. 

 

ηάδην 2: Πξνεηνηκαζία αξρείνπ ζπλδέζκωλ πξνο ην ηζηνιόγηό ζαο 

(blog). 

ην ζηάδην απηό ζα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν HTML κε ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζην ηζηνιόγην ή ηα ηζηνιόγηά ζαο θαη ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο.  

 

1. Με έλαλ θεηκελνγξάθν HTML (π.ρ. MS-Sharepoint designer 2007, kompozer, 

Seamonkey ή αθόκα θαη κε ην MS-Word απνζεθεύνληαο σο html), δεκηνπξγήζηε 

έλα αξρείν html π.ρ. κε όλνκα myblog.html πνπ λα πεξηέρεη ηνλ ζύλδεζκν πξνο 

ηo ηζηνιόγην ζαο (blog). πλίζηαηαη λα κελ βάιεηε εηθόλεο ή άιια αληηθείκελα, 

θαζώο ζα απαηηεζεί εηδηθόο ρεηξηζκόο ζην Mahara γηα λα επηδεηρζνύλ (είλαη εθηόο 

ηνπ ζθνπνύ απηνύ ηνπ νδεγνύ).  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21581
http://kompozer.net/
http://www.seamonkey-project.org/
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2. Μπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ην ζπλεκκέλν παξάδεηγκα θαη λα αιιάμεηε ηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο κε ηνπο δηθνύο ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα πξνζζέζεηε 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία θξίλεηε απαξαίηεηε. 

Γείηε ην παξαθάησ παξάδεηγκα θεηκέλνπ γηα ην αξρείν ζπλδέζκσλ (myblog.html): 

« 

 

Το blog μου βρίσκεται στη διεφθυνση 

 http://blogs.sch.gr/ 

                                                                                                                                » 

 

  

Σέινο, αλαξηήζηε ην αξρείν ζηελ πεξηνρή ηωλ αξρείωλ ζαο ζην Mahara.  

Γείηε εδώ  πσο κπνξείηε λα αλεβάζεηε αξρεία ζηελ πεξηνρή ησλ αξρείσλ ζαο ζην 

Mahara. 

 

http://blogs.sch.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/help/index.php/%CE%A0%CF%89%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CF%89_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1;
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ηάδην 3: Γεκηνπξγία Αξρείνπ Πεξηερνκέλωλ γηα ην ραξηνθπιάθην 

ζαο 

ην ζηάδην απηό ζα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν HTML ην νπνίν ζα παξνπζηάδεη ηα 

πεξηερόκελα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζαο. Απηό θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε ν επηζθέπηεο 

ηεο πξνβνιήο λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ e-portfolio θαη λα θαηεπζύλεηαη πξνο ηα 

ζηνηρεία πνπ επηζπκεί λα πξνζπειάζεη.   

 

1. Με έλαλ θεηκελνγξάθν HTML (π.ρ. MS-Sharepoint designer 2007, kompozer, 

Seamonkey ή αθόκα θαη κε ην MS-Word απνζεθεύνληαο σο html), δεκηνπξγήζηε 

έλα αξρείν html π.ρ. κε όλνκα Πεπιεσόμενα.html πνπ λα πεξηέρεη κηα πεξηγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζαο. Θα πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 

ηίηινπο ησλ εξγαζηώλ θαη ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ηηο επέβιεςαλ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα παξαπέκπεη ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν. πλίζηαηαη λα κελ βάιεηε 

εηθόλεο ή άιια αληηθείκελα, θαζώο ζα απαηηεζεί εηδηθόο ρεηξηζκόο ζην Mahara γηα 

λα επηδεηρζνύλ (είλαη εθηόο ηνπ ζθνπνύ απηνύ ηνπ νδεγνύ).  

 

Γείηε έλα παξάδεηγκα παξαθάησ γηα ην πώο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε κνξθή ηνπ 

αξρείνπ ησλ πεξηερνκέλσλ. Μπνξείηε επίζεο λα πξνζζέζεηε νπνηαδήπνηε επηπιένλ 

πιεξνθνξία θξίλεηε απαξαίηεηε. 

 

Παξάδεηγκα αξρείνπ: Πεξηερόκελα.html 

«Ιζηνιόγην (βι. κεζαία ζηήιε) 

 

Πξόθεηηαη γηα ην ηζηνιόγην …………………………..  ζρεηηθά κε....................... πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 

............................  

 

Αηνκηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (βι. θαθέινπο εξγαζηώλ ζηε δεμηά ζηήιε) 

1.     Αηνκηθή Γξαζηεξηόηεηα 1: Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο ......... θαη αθνξά ζε.......Δπηβιέπσλ/νπζα 

ήηαλ ν/ε...................... Ηκεξνκελία εθπόλεζεο: ..................... 

2.     Αηνκηθή Γξαζηεξηόηεηα 2: Δθπνλήζεθε................................................... 

3.     …. 

4.     …… 

Δξγαζίεο (βι. θαθέινπο Αηνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ ζηε δεμηά ζηήιε) 

1.     Δξγαζία 1: Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο ......... θαη αθνξά ζε.......Δπηβιέπσλ/νπζα ήηαλ 

ν/ε...................... Ηκεξνκελία εθπόλεζεο: ..................... 

2.     Δξγαζία 2: 
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3.     ....... 

4.     …… 

Φάθεινο Πξαθηηθήο (βι. θάθειν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηε δεμηά ζηήιε) 

Πεξηέρεη Σα αξρηθά ζελάξηα εθθίλεζεο θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό γηα ηελ δηδαζθαιία ζην ΚΔ θαη ην ρνιείν θαη ηελ 

απνηύπσζε ηεο παξαηήξεζεο,  
 

» 

2. Αλεβάζηε απηό ην αξρείν ζηελ πεξηνρή ησλ αξρείσλ ζαο. Γείηε εδώ  πσο 

κπνξείηε λα αλεβάζεηε αξρεία ζηελ πεξηνρή ησλ αξρείσλ ζαο ζην Mahara. 

 

ηάδην 4: Γεκηνπξγία πξνβνιήο ζην Mahara - Τπνβνιή ηνπ ε-

Υαξηνθπιαθίνπ ζαο 

ην ηάδην 4 ζα δεκηνπξγήζεηε κηα πξνβνιή πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεηε ζηνπο 

εθπαηδεπηέο ζαο θαη ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ην Υαξηνθπιάθηό ζαο.  

Η δεκηνπξγία ηεο πξνβνιήο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ Οδεγνύ Γεκηνπξγίαο 

Πξνβνιώλ, ν νπνίνο έρεη ηξία επίπεδα:  

1. Γηακόξθσζε πεξηερνκέλνπ: πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα 1-9 παξαθάησ 

2. Γηακόξθσζε ηίηινπ θαη πεξηγξαθήο: πεξηγξάθεηαη ζην βήκα 10 παξαθάησ 

3. Γηακόξθσζε πξόζβαζεο: πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα 11-16 παξαθάησ 

 

Βήματα  

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

1. Αθνύ εηζέιζεηε ζην Mahara όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα «Δίζνδνο ζην 

Mahara», θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Σν Υαξηνθπιάθην κνπ > Οη Πξνβνιέο κνπ 

θαη παηήζηε ην πιήθηξν «Γεκηνπξγία Πξνβνιήο». Ξεθηλάεη έλαο νδεγόο 

δεκηνπξγίαο πξνβνιώλ. 

http://b-epipedo2.cti.gr/help/index.php/%CE%A0%CF%89%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CF%89_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1;
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2. ύξεηε ην ηκήκα Έναρ Φάκελορ ζηελ δεμηά ζηήιε ηεο λέαο πξνβνιήο. 

 
3. Γώζηε όλνκα ζην Σκήκα: Φάκελορ Αηομικών Δπαζηηπιοηήηων, Επγαζιών και 

Ππακηικήρ. 

4. Δπηιέμηε από ηελ θαξηέια Σα απσεία μος ην Φάκελο Επγαζιών πνπ 

δεκηνπξγήζαηε ζην ηάδην 1 θαη παηήζηε ην πιήθηξν Επιλογή. Καηόπηλ παηήζηε 

ην πιήθηξν Αποθήκεςζη. 
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5. ύξεηε ην ηκήκα Κάηι HTML ζηε κεζαία ζηήιε ηεο πξνβνιή ζαο. 
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6. ηνλ Σίηιν Σκήκαηνο γξάςηε Σο Ιζηολόγιό μος (πποζωπικό blog), από ηελ 

θαξηέια Σα Απσεία μος επηιέμηε ην αξρείν myblog.html πνπ δεκηνπξγήζαηε 

ζην ηάδιο 2 απηνύ ηνπ νδεγνύ. 

 
 

 

7. Παηήζηε Αποθήκεςζη. Θα πξέπεη ε πξνβνιή ζαο λα κνηάδεη κε απηή πνπ 

δείρλεη ε παξαθάησ εηθόλα. 
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8. Δπαλαιάβεηε ην πξνεγνύκελν βήκα γηα λα δείμεηε ηα πεξηερόκελα ηνπ ε-

Υαξηνθπιαθίνπ (e-portfolio) ρξεζηκνπνηώληαο ην ηκήκα Κάηι HTML. Γώζηε ζην 

ηκήκα ηίηιν Πεπιεσόμενα και πεπιγπαθή ηοςρ θαη επηιέμηε ην αξρείν 

Πεπιεσόμενα.html από ηελ πεξηνρή ησλ αξρείσλ ζαο (θαξηέια Σα απσεία μος) 

πνπ πξνεηνηκάζαηε ζην ηάδιο 3 απηνύ ηνπ νδεγνύ. 

9. Παηήζηε ην πιήθηξν Επόμενο: Επεξεπγαζία Σίηλος και Πεπιγπαθήρ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεηε ζην δεύηεξν βήκα ηνπ Οδεγνύ Γεκηνπξγίαο 

Πξνβνιώλ. 

  
 

ΔΠΔΓΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

10. ην πεδίν Σίηλορ Πποβολήρ γξάςηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηνλ ηίηιν ηεο 

πξνβνιήο. Απηόο ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή <ΕΠΩΝΤΜΟ & ΟΝΟΜΑ>-

<ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ>-<ΠΑΚΕ>-<ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ>, π.ρ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟΤ-ΠΔ02-

ΠΑΚΔ ΑΣΣΙΚΗ-4880-1. ηελ πεξηγξαθή θαιό είλαη λα γξάςεηε ζε ηη αθνξά 

απηή ε πξνβνιή, π.ρ. «Πξόθεηηαη γηα ην ε-Υαξηνθπιάθην από ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ επηκνξθσηώλ ζην ΠΑΚΔ Αηηηθήο (πξόγξακκα 4880-1)». ηηο εηηθέηεο 

πξνζζέζηε θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ αξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εηδηθόηεηα 

(ρσξηδόκελα κε θνκκα), πρ. ΠΔ02, 4880-1. Σέινο παηήζηε ην πιήθηξν Επόμενο: 
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Επεξεπγαζία ππόζβαζηρ γηα λα πξνρσξήζεηε ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα ηνπ 

Οδεγνύ Γεκηνπξγίαο Πξνβνιώλ. 

 
 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΒΑΗ 

 

11. Γηα ην θάζε ΠΑΚΔ ππάξρεη κηα νκάδα γηα ηελ θάζε εηδηθόηεηα πνπ 

εθπαηδεύεηαη εθεί, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη δηδάζθνληεο, ηα ζηειέρε ηνπ 

ΠΑΚΔ θαη ζηειέρε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο επηκόξθσζεο. 

 

Σα νλόκαηα ησλ νκάδσλ είλαη ηεο κνξθήο: 

Τπνβνιή e-portfolio ΠΑΚΔ <όλνκα ΠΑΚΔ> - <Δηδηθόηεηα>,  

π.ρ. «Τπνβνιή e-portfolio ΠΑΚΔ Αηηηθήο – ΠΔ02», «Τπνβνιή ΠΑΚΔ Κ. & Γ. 

Μαθεδνλίαο – ΠΔ19» 

 

Αναδεηήζηε με ηο εργαλείο αναδήηεζες ηεν ομάδα ζηεν οποία πρέπει να δώζεηε 

πρόζβαζε. Γηα παξάδεηγκα αλ εθπαηδεύεζηε ζην ΠΑΚΔ Αηγαίνπ θαη ε εηδηθόηεηά 

ζαο είλαη ΠΔ02 ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε ηελ πξνβνιή ζαο ζηελ νκάδα: 

«Τπνβνιή e-portfolio ΠΑΚΔ Αηγαίνπ - ΠΔ02». 

ην πιαίζην «Αλαδήηεζε» γξάςηε ηνλ όξν «Τπνβνιή e-portfolio» θαη ζηε ιίζηα 

δίπια ηνπ βεβαησζείηε όηη αλαδεηείηε ζηηο Οκάδεο. Παηήζηε ην εηθνλίδην ηεο 

αλαδήηεζεο θαη ζα δείηε ιίζηα κε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα ππνβάιεηε 

ην Υαξηνθπιάθηό ζαο. 
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12. Παηήζηε ην Πιήθηξν Πποζθήκη δίπια από ην όλνκα ηεο νκάδαο (κπνξείηε θαη 

ζε πεξηζζόηεξεο εθόζνλ ην επηζπκείηε) ζηελ νπνία ζέιεηε λα δώζεηε πξόζβαζε. 
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13. Βεβαησζείηε όηη ε νκάδα εκθαλίδεηαη θάησ από ην Πποζηέθηκε όπσο δείρλεη ε 

εηθόλα παξαθάησ. 

 
 

 

14. Παηήζηε ην πιήθηξν Αποθήκεςζη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν νδεγόο 

δεκηνπξγίαο πξνβνιώλ. 
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Δπεμεξγαζία Πξνβνιήο ε-Υαξηνθπιαθίνπ 

Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηελ πξνβνιή ζαο. Απηό 

κπνξεί λα γίλεη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Ο πξνηεηλόκελνο ηξόπνο είλαη: 

1. Από ην Υαξηνθπιάθηό ζαο επηιέμηε οι Πποβολέρ μος. 

 
2. ηελ πξνβνιή πνπ ζέιεηε λα ηξνπνπνηήζεηε επηιέμηε Επεξεπγαζία Σίηλος και 

Πεπιγπαθήρ, Επεξεπγαζία Πεπιεσομένος και Διαμόπθωζηρ ή Επεξεπγαζία 

Ππόζβαζηρ. 
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3. Κάζε κηα από ηηο παξαπάλσ επηινγέο ζα ζαο νδεγήζεη ζην αληίζηνηρν βήκα ηνπ 

νδεγνύ δεκηνπξγίαο πξνβνιώλ.  

4. Κάληε ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο κε όκνην ηξόπν, όπσο θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο 

πξνβνιήο  θαη παηήζηε ην πιήθηξν Έγινε (ή ην Αποθήκεςζη) γηα λα 

απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηθόλα παξαθάησ θαίλεηαη όηη 

ζηελ Δπεμεξγαζία Πξόζβαζεο πξνζηέζεθε έλαο αθόκα ρξήζηεο. 

 

 

Γείηε εδώ εηδηθόηεξεο νδεγίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηα πξνβνιήο. 

http://b-epipedo2.cti.gr/help/index.php/%CE%A0%CF%89%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8E_%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


