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Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού
Γνωστικό αντικείμενο
Θέμα / Ενότητα / Τίτλος Μαθήματος
Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο)
Τάξη
Διάρκεια
Σύντομη περιγραφή

Φιλοξενείται

Πληροφορική
Δίκτυα
Γυμνάσιο
Β΄1
4Χ40’
Οι μαθητές παρακολουθούν παρουσίαση για LAN και WAN και κάνουν τεστ για να δουν τι συγκράτησαν.
Έπειτα, χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν από το διαδίκτυο τις βασικές συσκευές δικτύου και τις
καταγράφουν σε σελίδα στο OneNote Class Notebook. Ετοιμάζουν ομαδικά, σελίδα στο OneNote με
πληροφορίες για μια από τις βασικές συσκευές δικτύου. Κάνουν speed test και καταγράφουν
πληροφορίες που σχετίζονται με την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Οι μαθητές συζητούν για τα
κοινωνικά δίκτυα και καταγράφονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ετοιμάζουν παρουσίαση
ομαδικά, για έναν κίνδυνο του διαδίκτυο.
https://ats2020my.sharepoint.com/personal/xaris_kwnstantinou_ats2020_eu/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc
=%7B547247F5-521E-4EC3-839E-BF0EA07FC1FB%7D&file=CY-GYMNASIUM%20AKROPOLEOS-B1COMPUTER%20SCIENCE&action=default&DefaultItemOpen=1&IsList=1&ListId=%7B4275DDF9-F18C46C4-B6CC-EB7D595246B6%7D&ListItemId=23

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός - Μακροεπίπεδο
Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Πληροφορική/ Δίκτυα

Ψηφιακά εργαλεία
(δυνατότητες)
- Πρόσβαση στο διαδίκτυο
- OneNote Class Notebook

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό
πρόγραμμα)
Β5.1α Περιγράφουν τις βασικές έννοιες των δικτύων
και του Διαδικτύου.
Β5.1β Αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες των
δικτύων και του Διαδικτύου σε παραδείγματα και
κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Β5.2 Αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις
που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν
εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας και
κοινωνικά δίκτυα με ασφάλεια.
(Επιμέρους
δείκτες
επιτυχίας:
http://archeia.moec.gov.cy/sm/110/dee_gym_pliro
foriki.pdf σελίδες 28-29)

Επίπεδο/Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
- Συμπλήρωση ημερολογίου «Η μάθησή μου»
- Παρακολουθούν παρουσίαση για LAN και WAN και
κάνουν τεστ
- Αναζητούν από το διαδίκτυο και καταγράφουν τις
βασικές συσκευές δικτύων. Ετοιμάζουν ομαδικά,
σελίδα στο OneNote με πληροφορίες για μια από τις
συσκευές δικτύου
- Κάνουν speed test και καταγράφουν πληροφορίες που
σχετίζονται με την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
- Συζητούν για τα κοινωνικά δίκτυα και καταγράφονται
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
- Ετοιμάζουν παρουσίαση ομαδικά, για έναν κίνδυνο του
διαδίκτυο
- Δημιουργούν τα ePortfolio τους

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση)
-

Συμπληρωμένα ημερολόγια «Η μάθησή μου»
ePortfolio για κάθε μαθητή
Σελίδα ανά ομάδα με ορισμό μιας συσκευής δικτύου και
φωτογραφία της.
Συζήτηση για τα κοινωνικά δίκτυα
Παρουσίαση σε σχέση με ένα κίνδυνο των κοινωνικών
δικτύων και παρουσίασή της

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα
μαθησιακά αποτελέσματα
Υπό έμφαση
Πληροφοριακός Γραμματισμός
1. Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών
πηγών και εργαλείων, με βάση την
καταλληλόλητα για το σχετικό έργο.
2. Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση,
αξιολόγηση, σύνθεση και ηθική χρήση
πληροφοριών από ποικιλία πηγών και
μέσων.
3. Επεξεργασία πληροφοριών και
οικοδόμηση νέας γνώσης.
Συνεργασία και επικοινωνία
4. Αλληλεπίδραση, συνεργασία και
κοινοποίηση με τους/τις
συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις
εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω
ποικιλίας εργαλείων και ηλεκτρονικών
περιβαλλόντων.
5. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών
και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια,
αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και
μεθόδων.
Αναδυόμενες
Αυτόνομη μάθηση

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Βιβλία μαθήματος
Μαθήματα:
•
•
•
•

Είδη δικτύων και βασικές συσκευές δικτύωσης
Πρωτόκολλα επικοινωνίας και τείχος προστασίας
Εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα – Εισαγωγή
Εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα – Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Βιβλία:

•
•

http://archeia.moec.gov.cy/sm/23/cs_b_gym_notes_2016.pdf page 188
http://archeia.moec.gov.cy/sm/110/dee_gym_pliroforiki.pdf page 49
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ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός – Μικροεπίπεδο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δεξιότητες
Υπό έμφαση
Πληροφοριακός Γραμματισμός
1. Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών πηγών και εργαλείων, με βάση την καταλληλόλητα για το σχετικό έργο.
2. Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση και ηθική χρήση πληροφοριών από ποικιλία πηγών και μέσων.
3. Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας γνώσης.
Συνεργασία και επικοινωνία
4. Αλληλεπίδραση, συνεργασία και κοινοποίηση με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω ποικιλίας εργαλείων και
ηλεκτρονικών περιβαλλόντων.
5. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και μεθόδων.

*Οι μαθησιακοί στόχοι – αποτελέσματα για τις δεξιότητες στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται με αριθμούς, που αντιστοιχούν στην πιο πάνω λίστα.
Τίτλος
δραστηριότητας

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Ρόλος εκπαιδευτικού

Μαθήματος
Δεξιότητες
1. Ημερολόγιο
Περιγράφουν και
- Οι μαθητές συμπληρώνουν στο - Δίνει κατευθυντήριες «Η μάθησή αναγνωρίζουν τις
ημερολόγιο «Η μάθησή μου» γραμμές
για
να
μου»
τα
πεδία
προηγούμενη
γνώση,
συμπληρώσουν
το
βασικές έννοιες
στόχοι και στρατηγικές.
ημερολόγιο μάθησης,
των δικτύων και
επεξηγώντας
κάθε
του Διαδικτύου
σημείο,
για
να
σε παραδείγματα
βοηθήσει
τους
και
κατά
τη
μαθητές
να
απαντήσουν
χρήση
του
συγκεκριμένα
ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
2. LAN και WAN

Περιγράφουν και Δξτ.:4, 5
αναγνωρίζουν τις

- Οι μαθητές παρακολουθούν - Δίνει οδηγίες
μια παρουσίαση PowerPoint - Κάνει την παρουσίαση

Εργαλεία

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

OneNote
Class
Notebook

- Οι
μαθητές - Συμπληρωμένα τα - Η
συμπληρώνουν
πεδία
εκπαιδευτικός
το ημερολόγιο προηγούμενη
διαβάζει
τα
μάθησης.
γνώση, στόχοι και ημερολόγια
στρατηγικές, στο μάθησης των
ημερολόγιο
«Η μαθητών
μάθησή μου»

παρουσίαση
PowerPoint

- διάλεξη εκπ/κου - Συμπληρωμένο
Αυτοαξιολόγηση
στην ολομέλεια
τεστ, για κάθε σε ομάδες

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τίτλος
δραστηριότητας

3. Βασικές
συσκευές
δικτύων

4. Ταχύτητα
μεταφοράς
δεδομένων

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Μαθήματος
Δεξιότητες
βασικές έννοιες
show που περιγράφει τι είναι
των δικτύων και
LAN και WAN.
του Διαδικτύου
- Κάθε ομάδα μαθητών απαντά
σε παραδείγματα
σε
ερωτήσεις
για
τα
και
κατά
τη
χαρακτηριστικά κάθε δικτύου –
χρήση
του
μέσω ενός τεστ που υπάρχει
ηλεκτρονικού
στο υποστηρικτικό υλικό.
υπολογιστή.
- Μετά γίνεται παρουσίαση των
αποτελεσμάτων στην τάξη και
συζήτηση.
Περιγράφουν και Δξτ.:1, 2, 3, - Οι μαθητές χρησιμοποιώντας
αναγνωρίζουν τις 4, 5
το διαδίκτυο ψάχνουν και να
βασικές έννοιες
καταγράψουν τις βασικές
των δικτύων και
συσκευές δικτύων σε σελίδα
του Διαδικτύου
στο OneNote Class Notebook.
σε παραδείγματα
- Σε 4 ομάδες εντοπίζουν
και
κατά
τη
πληροφορίες από το διαδίκτυο
χρήση
του
και τις αναρτούν σε σελίδα στο
ηλεκτρονικού
OneNote Class Notebook της
υπολογιστή.
ενότητας, για μια από τις
βασικές συσκευές δικτύων:
o Κάρτα Δικτύου (NIC)
o Μεταγωγέας (Switch)
o Δρομολογητής (Router)
o Διαμορφωτής/Αποδιαμο
ρφωτής (Modem
Περιγράφουν και
- Η καθηγήτρια επεξηγεί τι είναι
αναγνωρίζουν τις
η
ταχύτητα
μεταφοράς
βασικές έννοιες
δεδομένων.
των δικτύων και
- Οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα
του Διαδικτύου
από τους υπολογιστές του
σε παραδείγματα
εργαστηρίου
και

Ρόλος εκπαιδευτικού

Εργαλεία

- Συζητά
με
τους
μαθητές
για
τα
αποτελέσματα
του
τεστ
-

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης

show
που - ομαδική
περιγράφει τι
εργασία
είναι LAN και
WAN
τεστ για τα
χαρακτηριστι
κά
κάθε
δικτύου

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

ομάδα, για τα
χαρακτηριστικά
των δικτύων LAN
και WAN

Τεστ
για
τα
χαρακτηριστικά
κάθε δικτύου (το
τεστ
βγάζει
αμέσως αν η
απάντηση είναι
ορθή ή λάθος).

- Δίνει οδηγίες
- Βάζει οδηγίες στο
Notebook της τάξης
- Καθοδηγεί
τους
μαθητές
για
να
αναζητήσουν
χρήσιμες
πληροφορίες

OneNote
Class
Notebook

- Αναζήτηση στο - Σελίδα ανά ομάδα
διαδίκτυο
σε στο OneNote στην
ομάδες
οποία
καταγράφονται οι
βασικές συσκευές
δικτύων.
- Σελίδα ανά ομάδα
στο OneNote με
φωτογραφία και
χαρακτηριστικά
μιας
συσκευής
δικτύου

Εκπαιδευτικός
Ελέγχει
την
ορθότητα
των
πληροφοριών που
κατέγραψαν
οι
ομάδες
στο
OneNote

- Επεξηγεί τι είναι η ταχύτητα μεταφοράς
δεδομένων
- Δίνει οδηγίες στους
μαθητές

OneNote

- Καθηγήτρια
επεξηγεί
- Ομαδική
εργασία

Εκπαιδευτικός
Ελέγχει
την
ορθότητα
των
πληροφοριών που
κατέγραψαν στον
πίνακα

- Συμπληρωμένος
πίνακας
με
πληροφορίες που
σχετίζονται με την
ταχύτητα

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τίτλος
δραστηριότητας

5. Σύνδεση
καρτών
δικτύου

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα
Μαθήματος
Δεξιότητες
και
κατά
τη
χρήση
του
ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Ρόλος εκπαιδευτικού

επισκέπτονται την ιστοσελίδα - Ετοιμάζει τον πίνακα
http://www.speedtest.net/.
όπου
θα
Στη συνέχεια, κάνουν κλικ στο καταγράψουν
οι
«Begin Test». Συμπληρώνουν μαθητές τα δεδομένα
τις
πληροφορίες
που στο OneNote
σχετίζονται με την ταχύτητα
μεταφοράς
δεδομένων
(Download Speed, Upload
Speed) σε πίνακα στο OneNote.
- Η καθηγήτρια δίνει 4 κάρτες - Βοηθά τους μαθητές δικτύου
να
συνδέσουν και επιβλέπει την
καλώδιο RJ45 και να τις εργασία τους
συνδέσουν στο motherboard.
Οι
μαθητές
βγάζουν
φωτογραφία τι κάνουν.

Περιγράφουν και
αναγνωρίζουν τις
βασικές έννοιες
των δικτύων και
του Διαδικτύου
σε παραδείγματα
και
κατά
τη
χρήση
του
ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
6. Πρωτόκολλα Περιγράφουν και
- Γίνονται οι δραστηριότητες του
επικοινωνίας αναγνωρίζουν τις
βιβλίου και τα φύλλα εργασίας
και
τείχος βασικές έννοιες
στο βιβλίο μαθητή
προστασίας
των δικτύων και
του Διαδικτύου
σε παραδείγματα
και
κατά
τη
χρήση
του
ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
7. Εφαρμογές
Αναπτύξουν
Δξτ.:1, 2, 3, - Η εκπαιδευτικός εξηγεί τι είναι
διαδραστικής γνώσεις,
4, 5
οι εφαρμογές διαδραστικής
επικοινωνίας δεξιότητες
και
επικοινωνίας.

Εργαλεία

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

μεταφοράς
δεδομένων

Κάρτες
- Ομαδική
δικτύου,
εργασία
motherboard,
καλώδια
Φωτογραφική
ή κινητά με
κάμερα

- Συνδεδεμένες
κάρτες δικτύου

Εκπαιδευτικός
Επιβλέπει
την
εργασία
των
μαθητών

- Εξηγεί τη θεωρία
- Δίνει οδηγίες για τις εργασίες
- Ελέγχει τις εργασίες
- Συζητά απορίες

Βιβλίο
Φύλλα
εργασίας

- Ολομέλεια
- ατομικά

- Φύλλα
λυμένα

- Εξηγεί έννοιες της ενότητας
- Δίνει οδηγίες

PowerPoint

- Συζήτηση στην - Συζήτηση για τα Εκπαιδευτικός
τάξη
κοινωνικά δίκτυα, Δίνει
καταγραμμένα
ανατροφοδότηση

εργασίας Εκπαιδευτικός
Διορθώνει
τα
φύλλα εργασίας

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τίτλος
δραστηριότητας

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Ρόλος εκπαιδευτικού

Μαθήματος
Δεξιότητες
και κοινωνικά στάσεις που θα
- Οι
μαθητές
αναφέρουν - Εισηγείται
δίκτυα
τους επιτρέπουν
εφαρμογές
διαδραστικής συγκεκριμένες
να
επικοινωνίας που γνωρίζουν ιστοσελίδες για να
χρησιμοποιούν
και χρησιμοποιούν.
εντοπίσουν
εφαρμογές
- Η εκπαιδευτικός εξηγεί τι είναι πληροφορίες
διαδραστικής
κοινωνικά δίκτυα.
- Δίνει
επικοινωνίας και
- Οι μαθητές καλούνται να ανατροφοδότηση για
κοινωνικά δίκτυα
αναφέρουν κοινωνικά δίκτυα τις εργασίες των
με ασφάλεια.
που γνωρίζουν.
μαθητών
- Οι μαθητές συζητούν στην τάξη
τα πλεονεκτήματα και τις
δυνατότητες των κοινωνικών
δικτύων. Η καθηγήτρια τα
καταγράφει.
- Οι
μαθητές
συζητούν
κινδύνους που προκύπτουν
από τη λανθασμένη χρήση των
κοινωνικών δικτύων. Σε ομάδες
καταγράφουν κινδύνους που
γνωρίζουν και μετά τους
παρουσιάζουν στην ολομέλεια.
- Οι μαθητές χωρίζονται σε
ομάδες. Αναλαμβάνουν να
ετοιμάσουν μια παρουσίαση
για να παρουσιάσουν ένα από
τους κινδύνους του διαδικτύου
που αναφέρθηκε. Πρέπει στην
παρουσίαση να εξηγήσουν τι
είναι αυτός ο κίνδυνος, πότε,
πού και πώς συμβαίνει και
ποιους τρόπους προστασίας

Εργαλεία

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης
- Απάντηση
ερωτήσεων
εκπαιδευτικού

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

πλεονεκτήματα και με
τη
χρήση
μειονεκτήματά
εργαλείου
(δες
τους
παράρτημα)
- Παρουσιάσεις για
κινδύνους
διαδικτύου

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
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Τίτλος
δραστηριότητας

8. Ημερολόγιο
«Η μάθησή
μου»

9. Δημιουργία
ePortfolio

Μαθησιακοί στόχοι αποτελέσματα
Μαθήματος

Δεξιότητες

Δραστηριότητες
(μαθητή/εκπαιδευτικού)

Ρόλος εκπαιδευτικού

Εργαλεία

Μεθοδολογία –
Διάταξη τάξης

και αντιμετώπισης μπορούν να
χρησιμοποιήσουν. Κίνδυνοι:
o Υποκλοπή Προσωπικών
Δεδομένων (Phishing)
o Κυβερνο-εκφοβισμός
(Cyberbullying)
o Αποπλάνηση Ανηλίκων
(Grooming)
- Η
εκπαιδευτικός
δίνει
ανατροφοδότηση με εργαλείο
αξιολόγησης,
οι
μαθητές
τροποποιούν την παρουσίαση.
- Παρουσιάζει κάθε ομάδα τη
δουλειά της στους συμμαθητές
τους.
- Οι μαθητές συμπληρώνουν τα - Εξηγεί στους μαθητές υπόλοιπα
πεδία
του πώς
θα
ημερολογίου μάθησης.
συμπληρώσουν
το
ημερολόγιο μάθησης

Φύλλα
εργασίας
«ημερολόγιο
μάθησης»

- Ατομική
εργασία

- Οι μαθητές δημιουργούν το - Δίνει οδηγίες και ePortfolio τους για την ενότητα καθοδηγεί
τους
μαθητές.

OneNote
Class
Notebook

- Ατομική
εργασία

Αναμενόμενα
μαθησιακά
προϊόντα

Αξιολόγηση

- Συμπληρωμένο το Εκπαιδευτικός
ημερολόγιο
«Η Διαβάζει
τα
μάθησή μου»
ημερολόγια
μάθησης
των
μαθητών
- ePortfolio για κάθε Εκπαιδευτικός
μαθητή
Σχολιάζει
τις
εργασίες
των
μαθητών
όσο
δουλεύουν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εργαλείο αξιολόγησης δραστηριότητας 7
Η εκπαιδευτικός σημειώνει, για κάθε γραμμή, κάτω από το κουτί που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα, ένα V και προσθέτει συγκεκριμένα σχόλια
για βελτίωση αν χρειάζεται.
Εξαίρετο
Καλό
Χρειάζεται βελτίωση
Η παρουσίαση καλύπτει όλες τις πιο κάτω Η παρουσίαση καλύπτει τις περισσότερες από τις Η παρουσίαση δεν καλύπτει τις πιο κάτω
πληροφορίες:
πιο κάτω πληροφορίες:
πληροφορίες:
• Ορισμός
και
επεξήγηση
του
• Ορισμός
και
επεξήγηση
του
• Ορισμός
και
επεξήγηση
του
προβλήματος
προβλήματος
προβλήματος
• Πότε, πού και πώς συμβαίνει
• Πότε, πού και πώς συμβαίνει
• Πότε, πού και πώς συμβαίνει
• Τρόπους πρόληψης
• Τρόπους πρόληψης
• Τρόπους πρόληψης
• Τρόπους αντιμετώπισης
• Τρόπους αντιμετώπισης
• Τρόπους αντιμετώπισης
Ο στόχος και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.
Ο στόχος και το μήνυμα της παρουσίασης είναι Δεν είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος της
Η παρουσίαση είναι λογικά οργανωμένη και έχει ξεκάθαρο. Όμως δεν είναι ιδανικά οργανωμένη παρουσίασης και στέλνει συγχυσμένα μηνύματα.
καλή ροή.
και κάποια σημεία μπορεί να συγχύζουν.
Η οργάνωση και η ροή της παρουσίασης
χρειάζεται βελτίωση.
Τα οπτικά μέσα (φωτογραφίες και βίντεο) είναι Χρησιμοποιήθηκαν οπτικά μέσα (φωτογραφίες Δεν χρησιμοποίησαν οπτικά μέσα (φωτογραφίες
πολύ ενδιαφέρον και κατάλληλα.
και βίντεο) αλλά θα μπορούσαν να και βίντεο) ή τα οπτικά μέσα δεν ήταν πολύ
ενσωματωθούν καλύτερα στην παρουσίαση.
κατάλληλα.
Λήφθηκε υπόψη το κοινό της παρουσίασης.
Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν
κατάλληλη για το κοινό.

Λήφθηκε υπόψη το κοινό αλλά σε κάποια
σημεία, η γλώσσα ή τα οπτικά μέσα ήταν είτε
πολύ δύσκολα είτε πολύ απλά.

Η παρουσίαση ήταν είτε πολύ δύσκολη είτε
πολύ απλή.
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Δειγματικό ePortfolio
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