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1. Διαμοιρασμός του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων 
(ePortfolio)
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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 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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2. Διαμοιρασμός ePortfolio
με Αποδέκτες τους/τις 
Συμμαθητές/Συμμαθήτριες
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Για τον διαμοιρασμό του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων
(ePortfolio) μεταξύ των συμμαθητών/συμμαθητριών θα χρειαστεί:

Αφού εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://office365.ats2020.eu, 
και συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό.

http://office365.ats2020.eu/
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▪ Εντοπίστε αρχικά το μάθημα 
στο οποίο έχετε δημιουργήσει 
τον Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων (ePortfolio) 
αφού επιλέξτε το συγκεκριμένο    
εικονίδιο       ώστε να εισέλθετε 
στο              OneNote. 
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Από το συγκεκριμένο μενού του OneNote Σημειωματάρια και τις
επιλογές που παρουσιάζονται, επιλέξτε την επιλογή
Σημειωματάρια Τάξης.
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Στη συνέχεια, από τη λίστα Σημειωματάρια τάξης επιλέξτε το
μάθημα εκείνο, στο οποίο επιθυμείτε να κοινοποιήσετε τον
Ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας.
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Αφού εισέλθετε στο μάθημά σας, από το προσωπικό σας 
σημειωματάριο, επιλέξτε την ενότητα «My ePortfolio».
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Αφού εισέλθετε στην ενότητα «My ePortfolio», επιλέξτε την επιλογή Αρχείο.
Από τις υπό-επιλογές, που θα εμφανιστούν μπροστά σας, πατήστε από το «Κοινή
Χρήση» το εικονίδιο «Κοινή χρήση με άτομα».
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Αμέσως, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η δυνατότητα να προσκαλέσετε άτομα για να διαμοιραστείτε
τον Προσωπικό Φάκελο Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας. Το συγκεκριμένο αρχείο, μπορείτε να το
μοιραστείτε μόνο με τα άτομα, τα οποία σας δίνονται ως επιλογή «Κοινής χρήση με …», τα οποία
είναι οι συμμαθητές/συμμαθήτριές σας.

Άτομα με τα 
οποία 

μπορείτε να 
μοιραστείτε το 
ePortfolio σας

Στον συγκεκριμένο 
χώρο εισάγετε το 
όνομα του/των 

ατόμου/ατόμων, 
που επιθυμείτε να 
μοιραστείτε μαζί 

του/τους το  
ePortfolio σας.
*Το όνομα το 

καταχωρείτε όπως 
είναι γραμμένο στην 

λίστα με τα άτομα 
«Κοινής Χρήσης με»

Αφού εισαγάγετε το όνομα του/των ατόμου/ατόμων, 
που επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί του/τους το  

ePortfolio σας, πατήστε «Κοινή Χρήση»
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Το περιεχόμενο του Προσωπικού Φάκελου Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας, μπορείτε
να το κοινοποιήσετε στα άτομα αυτά και μέσω συνδέσμου.
Ειδικότερα, με την επιλογή «Λήψης σύνδεσης», μπορείτε να αποκτήσετε το
σύνδεσμο που σας δίνετε, και να τον αποστείλετε σε όποιο/όποια άτομο/άτομα, από
τους κοινές χρήστες επιθυμείτε.
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3. Διαμοιρασμός ePortfolio
με Αποδέκτες Χωρίς Περιορισμούς 
(Δημόσια Κοινοποίηση για Επίδειξη)
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• Για να διαμοιραστείτε τον Προσωπικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας, με αποδέκτες 
χωρίς περιορισμούς, δηλαδή με άτομα εκτός 
από την ομάδα των συμμαθητών/συμμαθητριών 
σας, θα πρέπει: 

1. να δημιουργήσετε ένα δικό σας προσωπικό 
Σημειωματάριο Τάξης, 

2. να αντιγράψετε το περιεχόμενο του ήδη 
υπάρχοντος Ηλεκτρονικού Φάκελου 
Επιτευγμάτων (ePortfolio) και στη συνέχεια

3. να το διαμοιραστείτε.
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Αρχικά, για να δημιουργήσετε το προσωπικό σας Σημειωματάριο Τάξης, θα
πρέπει αφού εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://office365.ats2020.eu,
και συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό.

http://office365.ats2020.eu/


#ATS2020

Να πατήσετε το 
συγκεκριμένο εικονίδιο                
και να εισέλθετε στο 
OneDrive
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Ακολούθως, να επιλέξετε 
από τη Δημιουργία το 
σημειωματάριο του  
OneNote
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Και να δώσετε στο
Σημειωματάριο σας 
OneNote το όνομα:

«My ePortfolio στην 
Ενότητα ….»

*εδώ σημειώνετε το 
όνομα της ενότητας του 
μαθήματός σας π.χ., 
«My ePortfolio στην 
Ενότητα Ενέργεια»

«My ePortfolio στην Ενότητα ….»
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Αφού δημιουργήσετε το 
καινούργιο Σημειωματάριο 
Τάξης, θα πρέπει να 
μεταφέρετε/αντιγράψετε σε 
αυτό, το περιεχόμενο από τον 
ήδη υπάρχον Προσωπικό 
Φάκελο Επιτευγμάτων σας 
(ePortfolio). 

* Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες 
στην επόμενη ενότητα.



#ATS2020

Το καινούργιο Σημειωματάριο 
Τάξης που έχετε δημιουργήσει, 
μπορείτε να το βρείτε στο 
OneDrive.



#ATS2020

Από τη λίστα αρχείων, η οποία θα εμφανιστεί μπροστά σας, θα
πρέπει αφού εντοπίσετε και επιλέξετε τον Ηλεκτρονικό Φάκελο
Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας, στη συνέχεια να πατήσετε την
επιλογή «Αντιγραφή σύνδεσης».



#ATS2020

Προτού κάνετε λήψη σύνδεσης, είναι σημαντικό να πατήσετε στην αναφορά
«Οποιοσδήποτε με αυτήν τη σύνδεση μπορεί να επεξεργαστεί αυτό το
στοιχείο», ώστε να αλλάξετε τον τύπο της σύνδεσης και να μην επιτρέπετε να
επεξεργαστεί κανείς, από τα άτομα που θα διαμοιραστείτε το αρχείο, το
περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio).
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Τέλος, αφού αλλάξετε τον τύπο της σύνδεσης, μπορείτε να επιλέξετε
την «Αντιγραφή» του συνδέσμου και να επισυνάψετε το σύνδεσμο σας,
στο/στα άτομο/άτομα που επιθυμείτε να διαμοιραστείτε το
περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Φάκελου Επιτευγμάτων (ePortfolio) σας.
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4. Πως αντιγράφω το ePortfolio
του/της Μαθητή/Μαθήτριας 
από το Σημειωματάριο της Τάξης 
σε ένα καινούργιο Σημειωματάριο OneNote
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• Μπορείτε, εύκολα και γρήγορα, να 
αντιγράψετε τον Προσωπικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων (ePortfolio) ενός/μιας 
μαθητή/μαθήτριάς σας, σε ένα καινούργιο 
προσωπικό Σημειωματάριο Τάξης, ώστε 
να μπορεί να κοινοποιήσει τον σύνδεσμο 
του, από το OneNote στον υπολογιστή 
σας.
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Αρχικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα καινούργιο Σημειωματάριο
Τάξης, για τον/την μαθητή/μαθήτριά σας, το οποίο θα ονομάσετε
«My ePortfolio στην Ενότητα ….».
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Στη συνέχεια, αφού δημιουργήσετε το νέο Σημειωματάριο
Τάξης, θα πρέπει να επιλέξετε να το επεξεργαστείτε στο
OneNote, στον υπολογιστή σας.
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Αφού, εντοπίσετε το μάθημα, στο οποίο υπάρχει ο Ηλεκτρονικός
Φάκελος Επιτευγμάτων (ePortfolio) του/της μαθητή/μαθήτριας.
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Επιλέγετε αρχικά τον/την μαθητή/μαθήτρια και στη συνέχεια …
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Από τις προσωπικές του/της ενότητες, επιλέγετε την ενότητα My
ePortfolio και αντιγράφετε το περιεχόμενο της (αντιγραφή σελίδων).



#ATS2020

Στη συνέχεια, από τη λίστα με τα Notebooks, εντοπίζετε το
Σημειωματάριο Τάξης «My ePortfolio Ενότητα …» και επισυνάπτετε
σε αυτό το περιεχόμενο που έχετε αντιγράψει (επισύναψη σελίδων).
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Τέλος, αφού δημιουργήσετε τον 
Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων (ePortfolio), 
του/της μαθητή/μαθήτριας, 
εντοπίζετε το Σημειωματάριο 
Τάξης του, στο OneDrive
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Από τη λίστα αρχείων, η οποία θα εμφανιστεί μπροστά σας, θα
πρέπει αφού εντοπίσετε και επιλέξετε τον Ηλεκτρονικό Φάκελο
Επιτευγμάτων (ePortfolio), του/της μαθητή/μαθήτριάς σας, στη
συνέχεια να πατήσετε την επιλογή «Αντιγραφή σύνδεσης».
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Προτού κάνετε λήψη σύνδεσης, είναι σημαντικό να πατήσετε στην αναφορά
«Οποιοσδήποτε με αυτήν τη σύνδεση μπορεί να επεξεργαστεί αυτό το
στοιχείο», ώστε να αλλάξετε τον τύπο της σύνδεσης και να μην επιτρέπετε να
επεξεργαστεί κανείς, από τα άτομα που θα διαμοιραστείτε το αρχείο, το
περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio).
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Τέλος, αφού αλλάξετε τον τύπο της σύνδεσης, μπορείτε να επιλέξετε την
«Αντιγραφή» του συνδέσμου και να επισυνάψετε το σύνδεσμο του/της
μαθητή/μαθήτριας, στο/στα άτομο/άτομα που επιθυμεί να διαμοιραστεί το
περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Φάκελου Επιτευγμάτων (ePortfolio) του/της.
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Καλή δουλειά!

Άτομα Επικοινωνίας:
Νικόλας Κανάρης
kanaris.n@cyearn.pi.ac.cy
Παναγιώτα Χατζηττοφή
hadjittofi.p@cyearn.pi.ac.cy
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