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1. Προσκλήσεις  
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 2:13 μμ 

Οδηγίες:  
Παρατηρήστε τις προσκλήσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω προσεκτικά.  
Συγκρίνετε τις μεταξύ τους για να εντοπίσετε κοινά στοιχεία.  
Θα τα συζητήσουμε στην ολομέλεια.   
Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε σημειώσεις στο τετράδιό σας ή στον προσωπικό σας χώρο στο OneNote.  

Προσκλήσεις: 
 
Πρόσκληση 1 
 

 
Πρόσκληση 2 
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Πρόσκληση 3 
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2. Η μάθησή μου 
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 2:26 μμ 

Οδηγίες:  
Τώρα θα συμπληρώσετε (ο καθένας ξεχωριστά!) στο ημερολόγιο «Η μάθησή μου» (κάτω από το
όνομά σας) τις σελίδες:  

• Προηγούμενη γνώση 
• Στόχοι 
• Στρατηγική 

  
Για παράδειγμα μπορείτε να γράψετε κατά πόσον έχετε δουλέψει ξανά με προσκλήσεις ή αν
έχετε ποτέ δημιουργήσει πρόσκληση και να θέσετε τους στόχους σας για να γίνετε καλύτεροι.  
  
Επίσης, επειδή στη συνέχεια θα δουλέψετε σε δυάδες θέστε τουλάχιστον ένα στόχο όσον αφορά
στη συνεργασία σας, για παράδειγμα: Θα ήθελα να είμαι πιο ευγενική, και θέστε σχετικές
στρατηγικές π.χ. Δεν θα μιλώ άσχημα στους συμμαθητές μου, Θα ακούω τον/την συμμαθήτριά
μου.   
 
Μην ξεχάσετε να σημειώσετε την ημερομηνία πριν γράψετε οτιδήποτε.   
 
Όποτε θέλετε μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία στο ημερολόγιό για τη μάθησή σας.  
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3. Εντοπίζουμε πρόσκληση 
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 3:05 μμ 

Θα δουλέψετε σε δυάδες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. 
1. Πρέπει να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να εντοπίσετε μια πρόσκληση στα ελληνικά

για κάποια εκδήλωση (με οποιοδήποτε θέμα).   
2. Αντιγράψτε την εικόνα (δεξί κλικ, Copy/Αντιγραφή)  
3. Πηγαίνετε στον Χώρο συνεργασίας και δημιουργήστε μια σελίδα (πατώντας πάνω στο +

Σελίδα) με τα ονόματά σας π.χ. Μαρία - Γεωργία 
4. Επικολλήστε εκεί την εικόνα με την πρόσκληση (CTRL+V) 
5. Πηγαίνετε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου και αντιγράψτε τον πίνακα (CTRL+C) 
6. Πηγαίνετε στην σελίδα σας και επικολλήστε τον (πατήστε CTRL+V) 
7. Αξιολογήστε την πρόσκληση με βάση τα κριτήρια του πίνακα σε μία παράγραφο

τουλάχιστον 80 λέξεων.  
Μην ξεχάσετε! Εξωτερικά δομικά στοιχεία παραγράφου: θεματική πρόταση,
λεπτομέρειες, πρόταση κατακλείδα. Εσωτερικά δομικά στοιχεία παραγράφου:
κατάλληλες συνδετικές λέξεις (δείτε και το σχετικό φυλλάδιο που είχαμε δώσει)! 

onenote:_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85\%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7.one#%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&section-id={dbc31376-6503-4bde-b3a8-08f9fb457628}&page-id={d9824eec-d69b-4c94-909e-45aafc604dfb}&end
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4. Αξιολογούμε την παράγραφο μιας άλλης δυάδας 
Saturday, December 17, 2016 10:32 PM 

1. Να εντοπίσετε στον Χώρο Συνεργασίας τη Σελίδα της δυάδας που κάθεται στα αριστερά σας
(όπως κάθεστε στο Εργαστήριο Η.Υ.).  

2. Να μελετήσετε την παράγραφο που έγραψαν, για να αξιολογήσουν την πρόσκλησή τους και να
την αξιολογήσετε ως προς τα ακόλουθα:  

▪ Περιεχόμενο (ορθότητα αξιολόγησης, συμπερίληψη στοιχείων πίνακα) 
▪ Έκφραση (σαφήνεια, πλούσιο λεξιλόγιο, στρωτός λόγος, ορθή διατύπωση) 
▪ Δομή (δομή παραγράφου, σύνδεση ιδεών μεταξύ τους με σωστές συνδετικές λέξεις) 
▪ Ορθογραφία  

3. Να αντιγράψετε τον ακόλουθο πίνακα κάτω από την παράγραφο που θα αξιολογήσετε και να τον
συμπληρώσετε.  

Περιεχόμενο  
(ορθότητα αξιολόγησης,
συμπερίληψη στοιχείων πίνακα) 

 

Έκφραση   
(σαφήνεια, πλούσιο λεξιλόγιο,
στρωτός λόγος, ορθή διατύπωση) 

 

Δομή  
(δομή παραγράφου, σύνδεση
ιδεών μεταξύ τους με σωστές
συνδετικές λέξεις) 

 

Ορθογραφία  

 Ονόματα Αξιολογητών: 
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5. Δημιουργία πρόσκλησης 
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 2:57 μμ 

 
Οδηγίες:  
Να δημιουργήσετε την δική σας πρόσκληση με βάση τις ακόλουθες οδηγίες: 

1. Θα εργαστείτε συνεργατικά (σε δυάδες).  
2. Να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του πίνακα με τα χαρακτηριστικά των προσκλήσεων. 
3. Η πρόσκλησή σας να σχετίζεται με μια εκδήλωση (δικής σας έμπνευσης!) που θα πραγματοποιηθεί

στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Ρατσισμού. 
4. Μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας το πρόγραμμα/λογισμικό στο οποίο θα ετοιμάσετε την

πρόσκλησή σας (π.χ. Publisher, Word, PowerPoint) ή ακόμα και να την φτιάξετε στο χαρτί. (Αν την
φτιάξετε στο χαρτί, θα πρέπει να την φωτογραφίσετε και να την ανεβάσετε στις Εργασίες σας!) 
 
Σημείωση: Πρέπει να ξέρουμε ότι οι εικόνες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο καλύπτονται από
πνευματικά δικαιώματα και κανονικά, για να τις χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να έχουμε την άδεια
του δημιουργού, ειδικά αν πρόκειται να δημοσιεύσουμε την εργασία μας. Υπάρχουν όμως μηχανές
αναζήτησης που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε εικόνες που οι ιδιοκτήτες τους μας τις παρέχουν
δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://pixabay.com/, για να αναζητήσετε
εικόνες, ή στο Google να επιλέξετε τα εργαλεία αναζήτησης των εικόνων, και να περιορίσετε την
αναζήτηση ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης.  

 

 
 

5. Όταν ολοκληρώσετε την πρόσκλησή σας, να την ανεβάσετε στον προσωπικό σας χώρο στο
OneNote (πατώντας πάνω στο όνομά σας στην αριστερή στήλη), στον χώρο Εργασίες. Σημείωση:
Να ανεβάσετε την πρόσκληση και τα δύο μέλη της ομάδας στον δικό του προσωπικό χώρο ο
καθένας.  

6. Να έχετε ανεβάσει την πρόσκλησή σας μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2017.  
 

onenote:_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85\%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85.one#%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&section-id={dbc31376-6503-4bde-b3a8-08f9fb457628}&page-id={d9824eec-d69b-4c94-909e-45aafc604dfb}&end
https://pixabay.com/
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6. Ετεροαξιολόγηση 
Friday, November 4, 2016 2:26 PM 

Εργασία για το σπίτι 
Στις δυάδες σας, θα σας ανατεθεί από την εκπαιδευτικό σας, να αξιολογήσετε την πρόσκληση που
ετοίμασαν μια άλλη ομάδα συμμαθητών σας με βάση τα κριτήρια του πίνακα. Για να τους
αξιολογήσετε, να γράψετε μια παράγραφο 40 λέξεων δίνοντάς τους ανατροφοδότηση για να
βελτιωθούν.  
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7. Τεκμήρια-Αναστοχασμός-Αυτοαξιολόγηση 
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 1:13 μμ 

Στο ημερολόγιο «Η μάθησή μου» (κάτω από το όνομά σας) να συμπληρώσετε: 
 

1. Τα τεκμήρια με τα οποία μπορείτε να αποδείξετε την μάθησή σας στη συγκεκριμένη
ενότητα 

2. Την αυτοαξιολόγηση/αναστοχασμό σας 
 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις ίσως σε βοηθήσουν:  

 
• Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την δουλειά που κάνατε;  
• Πόσο ικανοποιημένοι είστε αναφορικά με τη συνεργασία σας;  
• Τι προβλήματα αντιμετώπισες όσο δούλευες με αυτή την ενότητα; Πώς τα έλυσες;  
• Τι απόλαυσες ή σε ικανοποίησε ιδιαίτερα από τη διαδικασία εργασίας ή το τελικό προϊόν; 
• Με ποιους τρόπους θα μπορούσες να βελτιωθείς;  
• Με ποιους τρόπους βελτιώθηκες;  
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8. ePortfolio 
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 1:19 μμ 

Ετοιμάστε το ePortfolio σας για την ενότητα στον χώρο ePortfolio κάτω από το όνομά σας.  
Θα πρέπει να παρουσιάσετε την δουλειά σας και να δείξετε τον αναστοχασμό σας.  
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εργασίες σας και το ημερολόγιο που κρατούσατε.   
Στη βιβλιοθήκη περιεχομένου μπορείτε να πάρετε ιδέες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει το
ePortfolio σας.  

onenote:_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85\%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85.one#ePortfolio&section-id={DBC31376-6503-4BDE-B3A8-08F9FB457628}&page-id={55CF3EFE-A27C-4BE6-9E8E-7C07B17C45A3}&end&base-path=https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/maria_constantinou_ats2020_eu/Documents/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/CY_%CE%93%CF%85%CE%BC_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%933_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
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Πίνακας με κριτήρια 
Thursday, October 27, 2016 8:51 PM 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  
Γλωσσικά στοιχεία Μη γλωσσικά στοιχεία 

• Τόπος εκδήλωσης και χρόνος  • Χρώματα 

• Τίτλος εκδήλωσης και περιεχόμενο • Εικόνες 

• Πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο, email,
ιστοσελίδα) 

• Μέγεθος γραμμάτων  

• Πομπός (ποιος διοργανώνει την εκδήλωση)  • Έμβλημα πομπού  

• Χορηγός  • Φόντο  

• Φιλοξενούμενοι ή συμμετέχοντες στην εκδήλωση • Μέγεθος πρόσκλησης 

• Σλόγκαν   

• Τιμή εισόδου αν υπάρχει   

• Π.Α. (Παρακαλώ απαντήσατε) (τηλέφωνο, μέχρι …)   

 
 
Για να αντιγράψω τον πίνακα πατώ πάνω του και κρατώ πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+C  
Για να τον επικολλήσω στην σελίδα μου στον χώρο συνεργασίας πάω στην σελίδα και πατώ CTRL+V 
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akropoli-
odigies-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ePortfolio 
Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 11:53 πμ 

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΩ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΑ  
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