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Διαμοιρασμός του Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Επιτευγμάτων (ePortfolio)

• Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων (ePortfolio) είναι ιδιοκτησία
αυτού/αυτής που τον έχει δημιουργήσει, του/της δημιουργού
(μαθητή/μαθήτριας).

• Αναλόγως, ο/η δημιουργός αποφασίζει με ποιους θα μοιραστεί το ePortfolio του
(αποδέκτη/ες).

• Ανάλογα με τους/τις αποδέκτες μπορεί να επιλεγεί διαφορετικός τρόπος
διαμοιρασμού (π.χ. δημόσια διαδικτυακή σελίδα, σύνδεσμος στο χώρο της
ομάδας, συγκεκριμένος κρυφός σύνδεσμος κ.λπ.).

• Ένα ePortfolio μπορεί να έχει διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τους/τις
αποδέκτες του. Οι διαφορετικές εκδόσεις μπορεί να περιλαμβάνουν
περιορισμένες προσωπικές πληροφορίες, έμφαση σε κάποιου είδους
πληροφορίες, διαφορετική δομή κλπ. Κάποια παραδείγματα:
• ePortfolio με αποδέκτη τον εκπαιδευτικό (για αξιολόγηση)
• ePortfolio με αποδέκτες συμμαθητές/συμμαθήτριες (για ανατροφοδότηση)
• ePortfolio με αποδέκτες τους γονείς
• ePortfolio με αποδέκτες χωρίς περιορισμό (για επίδειξη)
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Για τον διαμοιρασμό του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων
(ePortfolio), θα χρειαστεί:

Αφού εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mahara.ats2020.eu/,
και συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό, επιλέξτε την ενότητα
«Χαρτοφυλάκιο»

http://mahara.ats2020.eu/
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Από τις υπό – επιλογές του «Χαρτοφυλακίου» επιλέξτε την επιλογή
«Διαμοιραζόμενο από εμένα».
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Αμέσως, θα εμφανιστεί μπροστά σας ένας κατάλογος με τις Σελίδες
και τους Τίτλους των Σελίδων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από εσάς
και μπορούν να διαμοιραστούν.

Σε αυτές τις σελίδες, μπορείτε να εντοπίσετε τους Προσωπικούς
Φακέλους Επιτευγμάτων (ePortfolio) που έχετε δημιουργήσει για κάθε
ενότητα.
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Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα υπάρχει μία σελίδα,
με τίτλο «MY EPORTFOLIO: Εισαγωγή στην Ευρώπη», στην οποία,
όπως φαίνεται, δεν έχει δικαίωμα κανένας για πρόσβαση.

Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να δει τον Προσωπικό Φάκελο
Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας
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Για να αποκτήσει κάποιος/κάποια δικαίωμα πρόσβασης στον
Προσωπικό Φάκελο Επιτευγμάτων (ePortfolio) ή άλλη σελίδα, την οποία
επιθυμείτε να διαμοιραστείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή
«Επεξεργασία Πρόσβασης» όπως φαίνεται πιο κάτω:
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Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί στην οθόνη σας η δυνατότητα για
Επεξεργασία πρόσβασης της σελίδας που έχετε επιλέξει.

Ακολούθως, από την επιλογή Διαμοιρασμός με, μπορείτε να
καθορίσετε ποιοι/ποιες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την
σελίδα.
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Ο Διαμοιρασμός μπορεί να γίνει είτε με κάποιους/κάποιες από
τους/τις φίλες/φίλους σας ή τις ομάδες στις οποίες ανήκετε είτε σε
γενικό/δημόσιο επίπεδο είτε με άλλους/ες εγγεγραμμένους/ες
χρήστες κ.λπ.
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Ειδικότερα, από την επιλογή «Διαμοιρασμός με», μπορείτε να επιλέξετε
οποιαδήποτε επιλογή (π.χ., φίλοι) και, στη συνέχεια, να καθορίσετε το
άτομο ή τα άτομα με τα οποία επιθυμείτε να διαμοιραστείτε τη σελίδα.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή
Αποθήκευση.
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο πεδίο Διαμοιρασμός, στο
Δικαίωμα Πρόσβασης μπορείτε να εντοπίσετε τα άτομα ή τις ομάδες, που
έχετε προσθέσει (βλ. παράδειγμα).
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Διαμοιρασμός Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Επιτευγμάτων (ePortfolio) μέσω Αποστολής 

Συνδέσμου (Link)

Για να μπορείτε να αποστείλετε μία σελίδα σας μέσω συνδέσμου (link) και για να μπορεί
να έχει πρόσβαση σε αυτή ο/η παραλήπτης/τρια του συνδέσμου, θα πρέπει είτε:

1) Από την επιλογή Χαρτοφυλάκιο 

Διαμοιραζόμενο από εμένα 

Επεξεργασία πρόσβασης, να καθορίσετε
στο Διαμοιραζόμενο με, την επιλογή
Δημόσιο.

Σημείωση: στο Δημόσιο ePortfolio δεν σας 
δίνεται η επιλογή προσώπων, εφόσον 

απευθύνεται σε όλου/ες.

Προσέξτε στο ePortfolio
σας που θα είναι 
δημόσιο τι είδους 

προσωπικές 
πληροφορίες θα έχετε.
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Ειδικότερα, δίδοντας Δημόσιο δικαίωμα πρόσβασης στον Προσωπικό
Φάκελο Επιτευγμάτων σας (ePortfolio), επιτρέπετε σε
οποιοδήποτε/οποιαδήποτε χρήστη, τον/την οποίο/οποία του
αποστείλετε τον σύνδεσμο της σελίδας σας, να έχει πρόσβαση στη
συγκεκριμένη σελίδα.
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Ειδικότερα, αφού καθορίσετε τη σελίδα του Ηλεκτρονικού Φακέλου
Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας δημόσια, θα μπορείτε πηγαίνοντας σε αυτή και
αντιγράφοντας (αντιγραφή / copy) τη διεύθυνση της σελίδας, να επισυνάψετε
με επικόλληση (paste) τον σύνδεσμο σας (βλ. παράδειγμα).

http://mahara.ats2020.eu/view/view.php?id=9446

http://mahara.ats2020.eu/view/view.php?id=9446
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Αν δεν επιθυμείτε η σελίδα σας να διαμοιραστεί δημόσια, μπορείτε, από
την επιλογή Χαρτοφυλάκιο, να πατήσετε Διαμοιραζόμενο από εμένα και
στη σελίδα που επιθυμείτε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, να πατήσετε
την επιλογή Μυστικά URLS
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Ακολούθως, θα παρουσιαστεί στην οθόνη σας η επιλογή  Νέο
μυστικό URL, όπου, επιλέγοντάς την θα σας δοθεί ένας μυστικός
σύνδεσμος της σελίδας, τον οποίο θα μπορείτε να
επισυνάψετε/αποστείλετε σε οποιοδήποτε/οποιαδήποτε παραλήπτη,
ανεξάρτητα του αν ανήκει στους/στις φίλους/φίλες σας, μέλος της
ομάδας σας ή όχι.
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Καλή δουλειά!

Επικοινωνία:
Παναγιώτα Χατζηττοφή
hadjittofi.p@cyearn.pi.ac.cy

mailto:hadjittofi.p@cyearn.pi.ac.cy

