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ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός 

 CC BY-NC-SA   

 Συγγραφέας/Συντάκτης: Χρήστος Ράρρας  

Σχολείο/Οργανισμός: Γυμνάσιο Έγκωμης- Κυριάκος Νεοκλέους 

Χώρα: Κύπρος 
Γλώσσα: Ελληνική 

 

 

Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα  

Θέμα / Ενότητα /Τίτλος Μαθήματος Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί  

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο  

Τάξη Γ’ Γυμνασίου  

Ηλικιακή ομάδα 14-15 ετών  

Διάρκεια 6 περίοδοι  

Περιγραφή   Το παρόν σχέδιο μαθήματος επικεντρώνεται στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του ρατσιστικού λόγου. Εξετάζοντας 

πλήθος πληροφοριακών πηγών τα οποία αναφέρονται σε ποικιλία κειμενικών ειδών (π.χ. διαφήμιση, ανέκδοτα, 

δημοσιογραφικά κείμενα) οι μαθητές διερευνούν πώς διαχέεται η ρατσιστική ιδεολογία μέσα από το λόγο. Αξιοποιώντας 

τα επιχειρήματα που προσφέρει η επιστήμη, αποδομούν τις αντιλήψεις που στηρίζουν τα γλωσσικά σχήματα και 

καταρρίπτουν το σαθρό υπόβαθρο της ρατσιστικής ιδεολογίας. Έπειτα εκφέρουν την άποψή τους μέσω της συγγραφής 

ενός επιχειρηματολογικού κειμένου. 

Λέξεις κλειδιά Ρατσιστικός  

 

Figure 1Πηγή https://www.youtube.com/watch?v=QjtCmHoJPwk 
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ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο μαθησιακού σχεδιασμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα/Ενότητα 3η: Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί                  Επίπεδο/Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές προς τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
- Οι μαθητές ερευνούν πώς η ρατσιστική ιδεολογία χρησιμοποιεί 

το λόγο, για να μεταδοθεί. Συγκεκριμένα οι μαθητές 
συνεργάζονται για να ανακαλύψουν ποιο λεξιλόγιο, ποια 
σχήματα λόγου (μεταφορές, παρομοιώσεις, αναλογίες κτλ.) 
χρησιμοποιούνται, για να προωθηθεί η ρατσιστική ιδεολογία.  

- Οι μαθητές θα αξιοποιήσουν τα επιχειρήματα που προσφέρει η 
επιστήμη (Βιολογία, Κοινωνιολογία, Γενετική), για να 
αποδείξουν το σαθρό υπόβαθρο της ρατσιστικής ιδεολογίας, 
ώστε να την καταρρίψουν.  

- Οι μαθητές θα δημοσιοποιήσουν τα πορίσματά τους σε blog, 
που θα δημιουργήσουν, για να συμβάλουν ως ενεργοί πολίτες 
στη ανάσχεση του ρατσισμού.  

- Οι μαθητές συμπληρώνουν αξιολογικά εργαλεία  
- ΟΙ μαθητές διαμορφώνουν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο 

Επιτευγμάτων (ePortfolio)  για την ενότητα.  
 

Ψηφιακά εργαλεία (δυνατότητες) 
- Διαδίκτυο 
- Office 365 OneNote  
- http://www.greek-

language.gr/greekLang/index.html 
- Blog  

 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
Με τη διδασκαλία της ενότητας επιδιώκεται οι 
μαθητές:  

1. να ευαισθητοποιηθούν, να 
προβληματιστούν και να εκφράσουν τη 
θέση τους επιχειρηματολογώντας πάνω σ’  
ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που 
απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως 
είναι η ισότητα και ο σεβασμός της 
διαφορετικότητας.  

2. να δοκιμάσουν να ορίσουν μια έννοια και 
στη συνέχεια μέσα από μια επαγωγική 
πορεία να κατανοήσουν τον τρόπο με τον 
οποίο ορίζουμε τις έννοιες.  

3. να γνωρίσουν τις δυνατότητες και τη χρήση 
ηλεκτρονικών εργαλείων (Λεξικό, Σώματα 
Κείμενων της Πύλης για την Ελληνική 
Γλώσσα), ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
δυνατότητές τους και να καταστούν 
αυτόνομοι στη μάθησή τους.  

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα 

 
-  Υπό έμφαση  
- Πληροφοριακός Γραμματισμός  
- Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση, 

σύνθεση και ηθική χρήση πληροφοριών από 
ποικιλία πηγών και μέσων. 

- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας 
γνώσης. 

- Εμπέδωση νέας γνώσης και εφαρμογή της σε νέες 
καταστάσεις. 

-  
- Συνεργασία και Επικοινωνία  
- Αλληλεπίδραση, συνεργασία και κοινοποίηση με 

τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω ποικιλίας 
εργαλείων και ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 

-  
- Αναδυόμενες  
- Δημιουργικότητα/ Καινοτομία  
- Ενσωμάτωση και αναδιαμόρφωση 
-  
- . Συνεργασία και Επικοινωνία  
- Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και 

ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, αξιοποιώντας 
ποικιλία μέσων και μεθόδων. 

- Ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης και 
οικουμενικής συνείδησης, μέσω της 
αλληλεπίδρασης με μαθητές άλλων πολιτισμών. 

 

Αυτόνομη μάθηση  

Δεξιότητες Αυτόνομης Μάθησης 
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Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Συμπληρωμένο το Διάγραμμα ρατσισμού (μορφές ρατσισμού) 
- Καταγεγραμμένοι ορισμοί εννοιών που αναφέρονται στο 

ρατσισμό 
 εννοιών που αναφέρονται στο ρατσισμό.  

- Κριτήρια αναγνώρισης του ρατσιστικού λόγου. 
- Ρατσιστικός λόγος: λεξιλόγιο, σχήματα λόγου, ύφος 
- Αναφορά των πηγών προέλευσης υλικού, που έχουν 

συγκεντρώσει για το υπό μελέτη θέμα. 
- Αξιολόγηση του υλικού: κριτήρια καταλληλόλητας και 

αντικειμενικότητας. 
- Επιχειρηματολογικό κείμενο, για να καταρριφθεί ο ρατσιστικός 

λόγος.   
- Ημερολόγιο ατομικής πορείας  μάθησης Ημερολόγιο Η Μάθησή 

μου 
- Συμπληρωμένα τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης  
- Δημιουργία blog. 
- Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων  
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ATS2020 LD Μικροεπίπεδο, «Η μάθησή μου» και αξιολόγηση  

Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού 

Εργαλεία  

Μεθοδολογ
ία – 

Διάταξη 
τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Δραστηριότητα 1: 
Προβολή βίντεο 
με κινούμενα 
σχέδια, όπου 
θίγεται το θέμα 
του ρατσισμού και 
παρουσιάζονται 
διάφορες μορφές 
του.   
 
 
 
 
Δραστηριότητα 2: 
Εργασία με το 
ηλεκτρονικό 
λεξικό και τα 
Σώματα Κειμένων 
της Πύλης της 
Ελληνικής  
Γλώσσας  
(http://www.gree
k-
language.gr/greek
Lang/modern_gre
ek/tools/corpora/
index.htm 
) 
 
 
 
 
 
 

- Οι μαθητές 
προβληματίζονται 
αρχικά σε σχέση 
με τρόπους 
συμπεριφοράς 
που ενδεχομένως 
να θεωρούνται 
και φυσιολογικοί 
και αποδεκτοί, 
αλλά, εάν 
εξεταστούν 
καλύτερα, ίσως 
να αποδειχθούν 
ρατσιστικοί.   

- Οι μαθητές 
δοκιμάζουν να 
ορίσουν το 
ρατσισμό και 
κατανοούν πώς 
ορίζουμε μια 
έννοια και πώς τη 
διαιρούμε 
(μορφές 
ρατσισμού). Βλ. 
Νεοελληνική 
Γλώσσα Γ΄ 
Γυμνασίου, 
Ενότητα 6, σελ. 
116. 

- Ανάπτυξη 
πολιτισμικής 
κατανόησης και 
οικουμενικής 
συνείδησης μέσω 
της αποδοχής της 
διαφορετικότητας 
ανθρώπων και 
ιδεών 
(Συνεργασία και 
επικοινωνία) 

 
 
 
- Αξιολόγηση και 

επιλογή 
πληροφοριακών 
πηγών και 
εργαλείων, με 
βάση την 
καταλληλόλητά 
τους για το 
σχετικό έργο 
(Πληροφοριακός 
Γραμματισμός) 

 
- Εντοπισμός, 

οργάνωση, 
ανάλυση, 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και 
ηθική χρήση 
πληροφοριών 

- Οι μαθητές 
χαρακτηρίζουν τη 
συμπεριφορά του 
πρωταγωνιστή που 
παρουσιάζεται στο 
βίντεο, την ορίζουν και, 
επιπρόσθετα, αναζητούν 
τις μορφές με τις οποίες 
αυτή εμφανίζεται.  

 
 
 
 
 

- Οι μαθητές ορίζουν με 
τη βοήθεια του 
Ηλεκτρονικού Λεξικού 
και άλλους δύο πολύ 
σημαντικούς όρους 
που απαντούν στον 
Προοργανωτή της 3ης 
ενότητας 
http://ebooks.edu.gr/
modules/ebook/show.
php/DSGYM-
C107/675/4493,20226/ 
 της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, 
συγκεκριμένα την 
«προκατάληψη» και τα 
«στερεότυπα». 
Επιπλέον κάνουν το 
ίδιο και για τους όρους 
που δίνονται στη 

- Ο εκπαιδευτικός 
εισάγει τους 
μαθητές στο θέμα 
του ρατσισμού 
ξεκινώντας από τον 
ίδιο τον όρο. 
Αναφέρεται στη 
συνέχεια στις 
μορφές του 
ρατσισμού. 

-  Ο εκπαιδευτικός 
παραπέμπει τους 
μαθητές στον 
Προοργανωτή της 
3ης ενότητας του 
βιβλίου τους, όπου 
απαντούν οι λέξεις 
«στερεότυπα» και 
«προκαταλήψεις»· 
τους ζητά να τις 
συσχετίσουν με το 
ρατσισμό. 
Παραπέμπει ακόμη 
τους μαθητές στη 
σελίδα 56 του 
βιβλίου τους, στο 
μέρος Γ2 Λεξιλόγιο, 
όπου παρατίθενται 
και άλλοι όροι που 
σχετίζονται με το 
ρατσισμό. Τους 
ζητά να τους 
αναζητήσουν στα 
Σώματα Κειμένων 

- Βίντεο 
(Βλέπε 
Παράρτημ
α)  

- Ηλεκτρονι
κό λεξικό 
της Πύλης 
για την 
Ελληνική 
Γλώσσα 
www.gree
k-
language.
gr  

- Σώματα 
Κειμένων 
της Πύλης 
για την 
Ελληνική 
Γλώσσα 
www.gree
k-
language.
gr 

 
Διάγραμμα 

Μορφές 

Ρατσισμού 

Διαθέσιμο 

στο 

https://ats2

020-

- Μετωπικ
ή 
(παρακολ
ούθηση 
βίντεο) 

- Συνεργασ
ία με τον 
διπλανό 
τους για 
τον 
ορισμό 
του 
ρατσισμο
ύ. 

- Αναζήτησ
η στο 
Διαδίκτυο 
για την 
εύρεση 
μορφών 
ρατσισμο
ύ 
(ατομική 
εργασία) 

- Ρατσισμός: 
ορισμός 

- Ρατσισμός: 
μορφές 

- Προκατάληψ
η», 
«στερεότυπα
»: ορισμός 
και 
παραδείγματ
α, όπως και 
για τους 
άλλους 
όρους που 
αναφέρονται 
στη σελίδα 
56 του 
βιβλίου του 
μαθητή, 
μέρος Γ2. 

- Συμπλήρωση 
διαγράμματος με 
τις μορφές του 
ρατσισμού. 

- Συμπλήρωση 
πίνακα για τους 
όρους που έχουν 
να ορίσουν.  

- Συμφραζόμενα 
όρων: έγγραφο 
word, όπου 
παρατίθενται 
παραθέματα. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4493,20226/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4493,20226/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4493,20226/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4493,20226/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού 

Εργαλεία  

Μεθοδολογ
ία – 

Διάταξη 
τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

 
 
 

από ποικιλία 
πηγών και μέσων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σελίδα 56 του βιβλίου 
τους, ώστε να 
γνωρίσουν όσο 
περισσότερους όρους 
μπορούν.   

(βλ. υπερσύνδεσμο 
στα Εργαλεία) και 
να καταγράψουν τα 
συμφραζόμενα, 
εντός των οποίων 
απαντούν οι όροι.  

my.sharepoi

nt.com/pers

onal/nicolin

a_markidou

_ats2020_eu

/_layouts/15

/guestaccess

.aspx?folderi

d=0097fc6c0

2f7c4ab69de

70549e4f49

959&authke

y=Aa5LXMq

bFyit-

jxz9my2nDg 

  

Δραστηριότητα 3: 
Συμπλήρωση του 
Ημερολογίου Η 
Μάθησή μου 
(σημεία 1 – 3) στο 
θέμα εργασίας 
του 3ου κύκλου: 
«Ρατσιστικός 
λόγος και 
αντίλογος: πώς η 
ρατσιστική 
ιδεολογία 
αποτυπώνεται 
στο λόγο και πώς 
μπορεί να 
αντιμετωπιστεί» 

-  - Αναγνώριση 
βασικών αναγκών 
για μάθηση, με 
βάση την 
προυπάρχουσα 
γνώση. 

- Καθορισμός 
στόχων για 
κατάκτησή τους 
και ανάπτυξη 
στρατηγικής για 
την επίτευξη 
τους. 

- Σχεδιασμός και 
οργάνωση 
δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές 
συμπληρώνουν τα 
σημεία 1 – 3 του 
Ημερολογίου Η Μάθησή 
μου  
Διαθέσιμο στο 

https://resources.ats202
0.eu/resource-
details/ADM/learning_jo
urnal 

 

- Ο εκπαιδευτικός 
ανακοινώνει το 
θέμα εργασίας: 
«Ρατσιστικός 
λόγος και 
αντίλογος: πώς η 
ρατσιστική 
ιδεολογία 
αποτυπώνεται 
στο λόγο και πώς 
μπορεί να 
αντιμετωπιστεί». 
Παράλληλα ζητά 
από τους μαθητές 
να 
συμπληρώσουν 

Ημερολόγ
ιο Η 
Μάθησή 
μου- 
Διαθέσιμο 
στο 
https://re
sources.at
s2020.eu/
resource-
details/AD
M/learnin
g_journal 
 

- Ατομική 
εργασία  

- Συμπλήρωση 
των τριών 
πρώτων 
σημείων του 
Ημερολογίου 
Η Μάθησή 
μου  

 
 

 
 

- Ημερολόγιο Η 
Μάθησή μου- 

- Διαθέσιμο στο 
https://resources.a
ts2020.eu/resource
-
details/ADM/learni
ng_journal 

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
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Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού 

Εργαλεία  

Μεθοδολογ
ία – 

Διάταξη 
τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

για εφαρμογή 
των στρατηγικών. 

τη Μάθησή τους 
(σημεία 1 -3) 

 -  -  -  -   -  -  -  

Δραστηριότητα 4: 
Συζήτηση των 
χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων του 
ρατσιστικού 
λόγου και 
καταγραφή τους. 
 
 
 
 
 
 
 

- Οι μαθητές 
διατυπώνουν 
υποθέσεις 
σχετικά με τα 
γνωρίσματα του 
ρατσιστικού 
λόγου και 
προτείνουν 
κριτήρια σ’ ό,τι 
αφορά το 
λεξιλόγιο, το ύφος 
και τη θεματική 
του ρατσιστικού 
λόγου 

- Αναγνώριση 
βασικών αναγκών 
για μάθηση με 
βάση την 
προϋπάρχουσα 
γνώση (Αυτόνομη 
Μάθηση) 

- Καθορισμός 
στόχων για 
κατάκτησή τους 
και ανάπτυξη 
στρατηγικής για 
την επίτευξή τους 
(Αυτόνομη 
μάθηση) 

- Οι μαθητές συζητούν 
βάσει πιθανής 
προϋπάρχουσας γνώσης 
σχετικά με τα 
γνωρίσματα του 
ρατσιστικού λόγου 

- Ο εκπαιδευτικός 
επιβλέπει την 
εργασία των 
μαθητών αλλά 
δεν παρεμβαίνει, 
αφήνοντάς τους 
μόνους τους, για 
να διατυπώσουν 
τις υποθέσεις 
τους.  

- Διαδίκτυ
ο  

- Σχολικό 
εγχειρίδι
ο 

- Ομαδική 
εργασία: 
συζήτηση 
στις 
τετραμελ
είς 
ομάδες 
των 
μαθητών  

- Γνωρίσματα 
του 
ρατσιστικού 
λόγου 

- Κριτήρια 
κατάταξης 

- Φύλλο εργασίας: 
Κριτήρια εύρεσης 
ρατσιστικού λόγου 
Βλέπε Παράρτημα 
Υλικά- Πηγές 
Εργαλεία 

Δραστηριότητα 5: 
Αναζήτηση υλικού 
για επιβεβαίωση 
των υποθέσεων 
των μαθητών 
σχετικά με τα 
γνωρίσματα του 
ρατσιστικού 
λόγου 

- Οι μαθητές 
αποδεικνύουν ότι 
είναι 
ευαισθητοποιημέ
νοι σε όλες τις 
εκφάνσεις του 
ρατσισμού.  

- Αξιολόγηση και 
επιλογή 
πληροφοριακών 
πηγών και 
εργαλείων, με 
βάση την 
καταλληλόλητα 
για το σχετικό 
έργο. 

- Εντοπισμός, 
οργάνωση, 

- Οι μαθητές αναζητούν 
δείγματα ρατσιστικού 
λόγου και τις περιστάσεις 
όπου χρησιμοποιούνται, 
ξεκινώντας από το 
σχολικό εγχειρίδιο (κείμ. 
5, σελ. 53) Διαθέσιμο στο 
http://archeia.moec.gov.
cy/sm/310/c_gym_neolli
niki_glossa_vilio_mathiti.
pdf 

- Ο εκπαιδευτικός 
παρακολουθεί 
την εργασία των 
μαθητών και 
παρέχει βοήθεια 
όπου χρειάζεται 
(αναζήτηση, 
περιστάσεις 
επικοινωνίας) 
εξηγώντας τι 

- Διαδίκτυ
ο  

- Σχολικό 
εγχειρίδι
ο 

- Εργασία 
στον 
υπολογισ
τή. 

- Ποικίλο υλικό 
όπου 
εμφανίζεται 
ρατσιστικός 
λόγος: 
πολιτικές 
ομιλίες, 
ανέκδοτα, 
κόμικς, 
διαφημίσεις 
κ.ά.    

- Εργαλείο ατομικής 
αξιολόγησης στην 
ενότητα  

- Βλέπε Παράρτημα, 
Υλικά- Πηγές- 
Εργαλεία, σημείο 
9   

 

http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf
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Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού 

Εργαλεία  

Μεθοδολογ
ία – 

Διάταξη 
τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ανάλυση, 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και 
ηθική χρήση 
πληροφοριών 
από ποικιλία 
πηγών και μέσων 

- Επεξεργασία 
πληροφοριών για 
οικοδόμηση νέας 
γνώσης 
(Πληροφοριακός 
γραμματισμός) 

- Χρήση της 
μηχανής 
αναζήτησης 
(Πληροφοριακός 
γραμματισμός) 

ακριβώς αναμένει 
από αυτούς.   

Δραστηριότητα 6: 
Οι μαθητές 
επεξεργάζονται το 
υλικό και εξάγουν 
τα βασικά 
γνωρίσματα του 
ρατσιστικού 
λόγου· κρίνουν 
την ενδεχόμενη 
απήχησή του 
στους 
αναγνώστες ή 
τους ακροατές.   

- Επεξεργασία 
υλικού και 
εξαγωγή 
στοιχείων βάσει 
συγκεκριμένων 
γνωρισμάτων 

- Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότ
ητας 
συγκεκριμένων 
επιλογών 

- Επεξεργασία 
πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας 
γνώσης 
(Πληροφοριακός 
Γραμματισμός) 

- Οι μαθητές αναλύουν το 
υλικό που έχουν 
συγκεντρώσει, εξάγουν 
τα βασικά γνωρίσματά 
του ρατσιστικού λόγου 
και αξιολογούν την 
απήχησή τους.  

- Ο εκπαιδευτικός 
συνεπικουρεί 
τους μαθητές 
στην ανάλυση του 
υλικού και στην 
εξαγωγή των 
συμπερασμάτων 
τους. 

- Οπτικοα
κουστικό 
υλικό και 
κείμενα 
από το 
Διαδίκτυ
ο 

- Οι 
μαθητές 
εργάζοντ
αι στις 
ομάδες 
τους· 
συζητούν 
και 
αναζητού
ν λύσεις 

- Κείμενο με τα 
βασικά 
γνωρίσματα 
του 
ρατσιστικού 
λόγου 

- Ερωτηματολόγιο 
για την 
αξιολόγηση της 
ομαδικής 
εργασίας. 

- Βλέπε Παράρτημα, 
Υλικά- Πηγές- 
Εργαλεία, σημείο 
8   
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Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού 

Εργαλεία  

Μεθοδολογ
ία – 

Διάταξη 
τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Δραστηριότητα 7: 
Συμπλήρωση της 
Μάθησης (σημείο 
4, Τεκμήρια) 

-  -  - Οι μαθητές 
συμπληρώνουν τα 
τεκμήρια της μάθησής 
τους.  

-  - Ημερολό
γιο Η 
Μάθησή 
μου 
(Βλέπε 
Παράρτη
μα 
Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία
, σημείο 
6) 

- Ατομική 
εργασία 

- Ποικιλία 
υλικού 
(γραπτά 
κείμενα, 
ηχογραφήσει
ς, εικόνες, 
διαφημίσεις 
κτλ.) 

- Η Μάθησή μου 
(σημείο 4) 

Δραστηριότητα 8: 
Οι μαθητές 
οργανώνουν τον 
αντίλογο στο 
υλικό που έχουν 
συλλέξει 
παίρνοντας θέση 
κατά του 
ρατσισμού. 

- Οι μαθητές 
συγγράφουν 
επιχειρηματολογι
κό κείμενο, με το 
οποίο 
καταρρίπτουν την 
επιχειρηματολογί
α του ρατσισμού. 

- Ενσωμάτωση και 
αναδιαμόρφωση 
(Δημιουργικότητα 
και καινοτομία) 

- Οι μαθητές, συλλέγοντας 
υλικό από διάφορες 
πηγές, οργανώνουν την 
επιχειρηματολογία τους 
(βιολογία, θρησκευτικά, 
λογοτεχνία, ιστορία κτλ.) 

- Ο εκπαιδευτικός 
λειτουργεί 
υποστηρικτικά 
βοηθώντας όπου 
χρειάζεται 

- Διαδίκτυ
ο  

- Ατομική 
εργασία 

- Επιχειρηματο
λογικό 
κείμενο 

-  Εργαλείο  
Δομή 
επιχειρηματολογικ
ού κειμένου. 
Βλέπε Παράρτημα, 
σημείο 10  

Δραστηριότητα 9: 
Οι μαθητές 
δημιουργούν 
ιστολόγιο (blog) 
και αναρτούν το 
υλικό τους.  

-  - Αλληλεπίδραση, 
και επικοινωνία 
με άλλους 
μαθητές, 
εκπαιδευτικούς ή 
απλώς 
ενδιαφερόμενους 
σε ηλεκτρονικό 
περιβάλλον  

- Οι μαθητές αξιοποιούν 
οδηγίες για να 
δημιουργήσουν το δικό 
τους ιστολόγιο (blog) και 
να αναρτήσουν υλικό 

- Ο εκπαιδευτικός 
υποστηρίζει τους 
μαθητές στη 
δημιουργία 
ιστολογίου.  

- Διαδίκτυ
ο  
 

- Ομαδική 
εργασία 

- Blog - Εμφάνιση και 
αποτελεσματικότη
τα του ιστολογίου 
(μέτρηση των 
δηλώσεων 
αρεσκείας “likes”, 
που θα λάβει το 
ιστολόγιο) 
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Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού 

Εργαλεία  

Μεθοδολογ
ία – 

Διάταξη 
τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Δραστηριότητα 
10  

- Παρουσίαση της 
δουλειάς των 
μαθητών στον 
Ηλεκτρονικό 
Φάκελο 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolio)  

-  - Οι μαθητές 
διαμορφώνουν τον 
Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων για το 
μαθησιακό κύκλο.  

- Ο εκπαιδευτικός 
λειτουργεί 
υποστηρικτικά. 
Τους παραπέμπει 
σε υποστηρικτικό 
υλικό 
(Παράρτημα 
Βλέπε σημείο 11)  

- Έπειτα αξιολογεί 
τα ePortfolios των 
μαθητών  

- Οffice36
5 
OneNote 

- Εργαλείο 
Οδηγίες 
για τη 
διαμόρφ
ωση του 
Ηλεκτρο
νικού 
Φακέλου 
Επιτευγμ
άτων 
(ePortfol
io). 
.Διαθέσι
μο στο 
Παράρτη
μα Υλικό- 
Πηγές- 
Εργαλεία    

- Ατομική 
Εργασία 
στο 
ΟneNote  

Ηλεκτρονικοί 
Φάκελοι 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolios) 
μαθητών  

Εργαλείο 
Αξιολόγησης των 
Ηλεκτρονικών 
Φακέλων 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolios) των 
Μαθητών για 
Εκπαιδευτικούς 
 
Διαθέσιμο στο 
https://resources.ats2
020.eu/resource-
details/SCTS/axiologis
i-eportfolio 
 

 

 

  

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ  ΥΛΙΚΑ – ΠΗΓΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1 Εισαγωγή 

στο θέμα 

του 

ρατσισμού 

και της 

διαφορετικό

τητας   

 Προβολή βίντεο με κινούμενα σχέδια όπου θίγεται το θέμα του ρατσισμού Τα γυαλιά της διαφορετικότητας 
https://www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM 
 

 

2 Κατανόηση 

ορισμού 

μιας έννοιας  

 Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Σελ. 56 Διαθέσιμο στο 
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf 

 Σώματα Κειμένων http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html 

 Διάγραμμα Μορφές Ρατσισμού Διαθέσιμο στο https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de7
0549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 
 

 

3 Εξέταση 

εννοιών για 

την ισότητα 

και τη 

διαφορά   

 Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Σελ. 56 Διαθέσιμο στο 
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf 

 

 

4 Αναζήτηση 

λημμάτων 

για ορισμό 

εννοιών  

 Σώματα κειμένων http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html 

 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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5 Συζήτηση 

χαρακτηριστ

ικών 

γνωρισμάτω

ν 

ρατσιστικού 

λόγου   

 Φύλλο εργασίας: Κριτήρια εύρεσης ρατσιστικού λόγου. Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de7

0549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί 

 Διάγραμμα Μορφές ρατσισμού.  Διαθέσιμο στο  https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de7

0549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί 

 

6 Παρακολού

θηση 

πορείας 

μάθησης  

 Ημερολόγιο Η Μάθησή μου για την ενότητα. Διαθέσιμο στο https://resources.ats2020.eu/resource-

details/ADM/learning_journal 

 

7 Κείμενο για 

αφόρμηση 

με στόχο την 

εύρεση 

υλικού στο 

διαδίκτυο 

 Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Κείμενο 5 (σελ.53) Διαθέσιμο στο 

http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf\ 

 

8 Διαμορφωτι

κή 

αξιολόγηση 

για τις 

δεξιότητες 

συνεργασίας 

 Εργαλείο αυτό- αξιολόγησης για τις δεξιότητες συνεργασίας Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6

9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί  

 

9 Διαμορφωτι

κή 

αξιολόγηση 

για τις 

δεξιότητες 

Πληροφορια

κού 

 Εργαλείο Αυτό- αξιολόγησης για τις δεξιότητες Πληροφοριακού Γραμματισμού. Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6

9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί 

 

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
http://archeia.moec.gov.cy/sm/310/c_gym_neolliniki_glossa_vilio_mathiti.pdf/
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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Γραμματισμ

ού  

10  Αξιολογικό- 

Εργαλείο για 

τον 

εκπαιδευτικ

ό   

 Δομή επιχειρηματολογικού κειμένου Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6

9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί 

11 Οδηγίες για 

τη 

δημιουργία 

ePortfolio  

 Οδηγίες για τη διαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio). Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6

9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 1/Formative assessment scaffolding tool 1 

Δραστηριότητα 2 … 

Εργαλείο αυτό- αξιολόγησης για τις δεξιότητες συνεργασίας. Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LX

MqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί  

 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 2 
Εργαλείο Αυτό- αξιολόγησης για τις δεξιότητες Πληροφοριακού Γραμματισμού. Διαθέσιμο στο https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LX

MqbFyit-jxz9my2nDg στην ενότητα Είμαστε όλοι ίσοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί  

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 3 
 
Εργαλείο Αξιολόγησης των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων (ePortfolios) των Μαθητών για Εκπαιδευτικούς 
 
Διαθέσιμο στο https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio 

ePortfolio μαθήτριας πειραματικής τάξης 

https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/christos_rarras_ats2020_eu/_layouts/15/WopiFrame.aspx?folderid=12a1b65d00a4842a496ec29a8018bb33a&authkey=AbAqwA

tHtbeuwQSrVw20swI&action=view 

 

 

 

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/christos_rarras_ats2020_eu/_layouts/15/WopiFrame.aspx?folderid=12a1b65d00a4842a496ec29a8018bb33a&authkey=AbAqwAtHtbeuwQSrVw20swI&action=view
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/christos_rarras_ats2020_eu/_layouts/15/WopiFrame.aspx?folderid=12a1b65d00a4842a496ec29a8018bb33a&authkey=AbAqwAtHtbeuwQSrVw20swI&action=view
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/christos_rarras_ats2020_eu/_layouts/15/WopiFrame.aspx?folderid=12a1b65d00a4842a496ec29a8018bb33a&authkey=AbAqwAtHtbeuwQSrVw20swI&action=view

