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Πεπίλητη 

Παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, δηαρείξηζεο θαζώο θαη έλα ζελάξην δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ (e-portfolio) Mahara. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ραξηνθπιαθίσλ θαη 

εηδηθά ηνπ ινγηζκηθνύ Mahara,  πνπ ην θαζηζηνύλ πιήξεο ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθην, ηζηνιόγην, 

εξγαιείν θαηαζθεπήο βηνγξαθηθνύ θαη κε δπλαηόηεηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ Mahara ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Ubuntu 12.04, 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ παθέηνπ mahara-el πνπ αλαπηύμακε γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ελζσκάησζεο 

ειιεληθώλ θαη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ εθαξκνγώλ apache, php, mysql 

θαη phpmyadmin. Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ινγηζκηθά είλαη αλνηθηνύ θώδηθα θαη αλαδηαλέκνληαη 

ειεύζεξα. 

Γίλεηαη έκθαζε ζηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο νκάδαο γηα ηελ νξγάλσζε καζήκαηνο, 

θαη γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε έλα ζελάξην αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ ηάμε. 

Λέξειρ κλειδιά: λογιζμικό ανοικηού κώδικα Mahara, ηλεκηπονικό σαπηοθςλάκιο (e-portfolio), πακέηο 

mahara-el, ζενάπιο διδαζκαλίαρ. 

1. Διζαγυγή 

Γηα ρξόληα ηα ζρνιεία θπιάζζνπλ  δείγκαηα ησλ βέιηηζησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ ζε έλα 

θάθειν πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο  ραξηνθπιάθην ή/θαη ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά λα 

δεκηνπξγνύλ, εκπινπηίδνπλ θαη  δηαηεξνύλ ηα δηθά ηνπο ραξηνθπιάθηα (θάθεινο καζεηή).  
“Ο Φάθεινο Δξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή (portfolio) απνηειεί ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καζεηή, ηα 

νπνία έρνπλ επηιεγεί κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Σα έξγα απηά 

απνηεινύλ ηεθκήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηελ πξόνδν θαη ηελ επίδνζε ηνπ ζε δεδνκέλν ή 

δεδνκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (κεκνλσκέλα ή 

ζπζρεηηδόκελα)”. (Κνπινπκπαξίηζε θαη Μαηζαγγνύξαο, 2004). 

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε  ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο  λα εκπιαθνύλ, αλαπηύζζνληαο ηελ 

απηελέξγεηα θαη ηελ απηνλνκία, λα γίλνπλ ππεύζπλνη γηα ηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία, λα 

αλαπηύμνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. 

Σν ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθην δελ είλαη απιά κηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ θαθέινπ ηνπ 

καζεηή, αιιά θάηη πνιύ δηαθνξεηηθό ελλνηνινγηθά θαη ηερληθά θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

κεγάιν αξηζκό δηαθξηηηθώλ ηδηνηήησλ θαη ζπλαθώλ πιενλεθηεκάησλ. Οη πεξηζζόηεξνη 

πεξηγξάθνπλ ην ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθην σο έλα δηαδηθηπαθό ςεθηαθό πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ή έλα ηαμίδη κάζεζεο πνπ κπνξεί λα επηζηεγάζεη ή λα παξέρεη πξόζβαζε ζε πνιιά 

ςεθηαθά αληηθείκελα θαη πόξνπο ζε δηάθνξεο  κνξθέο κέζσλ. Σα αληηθείκελα (artefacts) 
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πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα ην καζεηή ή ηελ νκάδα, ζηόρνπο, δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, 

εξγαζίεο πνπ απνηππώλνπλ ηε θξηηηθή ηνπ ζθέςε, αλαηξνθνδόηεζε, ζρόιηα, δξαζηεξηόηεηεο 

(αηνκηθέο θαη νκαδηθέο), αμηνιόγεζε, επηηεύγκαηα θ.ιπ. Μπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθώλ “πξνβνιώλ” γηα ζπγθεθξηκέλα 

αθξναηήξηα, παξέρνληαο ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο, ησλ γλσζηηθώλ 

ζηόρσλ πνπ επηηεύρζεθαλ, ησλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηύρζεθαλ/θαιιηεξγήζεθαλ 

θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνόδνπ θαη εμέιημεο ηνπ καζεηή.  

Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαγξάθνπλ θαη λα 

ζπγθεληξώλνπλ ςεθηνπνηεκέλν πιηθό, όπσο θείκελν, ήρν, βίληεν, εηθόλεο, γξαθηθά πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο γλσζηηθέο εκπεηξίεο ηνπο, ηνλ ηξόπν πνπ εθθξάδνληαη 

θαη δεκηνπξγνύλ. Ωζηόζν, ε ηζρύο ηνπ e-portfolio πξνέξρεηαη από ηελ  ππνζηήξημε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ καζεηώλ, καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαζώο εμειίζζνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβνιέο θαη ε κάζεζε δεκηνπξγείηαη, ζρεκαηνπνηείηαη, εθθξάδεηαη θαη 

αθνκνηώλεηαη. Γελ πξέπεη λα απνηειεί απιώο έλα απνζεηήξην ησλ έξγσλ ηνπ καζεηή, αιιά 

λα “απνηππώλεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο, ηε δηαιεθηηθή 

ζρέζε ηνπ καζεηή κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν, ηνλ αλαζηνραζκό, ηελ απηνθξηηηθή, ηελ 

απηνξξύζκηζε θαζώο θαη ην ζπλεξγαηηθό πιαίζην κε θύξηα πξόζσπα αλαθνξάο ηνπο 

ζπκκαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο” (Σζαθίξε θαη Καπεηαλίδνπ, 2007) 

1.1 Οθέλη και Αποηελέζμαηα  ηος ηλεκηπονικού σαπηοθςλακίος 

Σν πεξηερόκελν θαη ε θύζε  ηνπ ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ απμάλεηαη δηαρξνληθά κε ηελ 

ειηθία, ηελ εκπεηξία θαη ηελ σξηκόηεηα ηνπ  καζεηή, ν νπνίνο  απνθηά απηνεθηίκεζε 

δεδνκέλνπ όηη αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο ηνπ εμέιημεο. Αλαλεώλεηαη ζπλερώο  

από ην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη έρεη σο ζηόρν λα ζπιιακβάλεη, θαηαγξάθεη, 

ζπγθεληξώλεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο, αζξνηζηηθήο θαη δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο, βαζηθώλ ηθαλνηήησλ /δεμηνηήησλ θαη λα παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε θαη ζπλερή 

επηθνηλσλία ησλ καζεηώλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό. Γίλεη ηελ επθαηξία γηα βειηησκέλε 

παηδαγσγηθή κέζνδν, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Απνηειεί έλα on-line πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Απμάλεη ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζηηο ΣΠΔ θαη ηα πνιπκέζα. Δίλαη κία δηθηπαθή 

εθαξκνγή, πνπ παξέρεη ζηνλ καζεηή δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ησλ αξρείσλ 

ηνπ, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη ηνλ έιεγρν λα επηιέγεη πνηνο ζα 

έρεη πξόζβαζε πξνβνιήο ή ζρνιηαζκνύ. Ζ καζεζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ 

ηεο πξόζβαζεο ζε παγθόζκηνπο πόξνπο πνιπκέζσλ θαη παγθόζκηα γεγνλόηα θαζώο απηά 

εθηπιίζζνληαη.  

Τπνζηεξίδεη ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο κάζεζεο ε νπνία είλαη εθηεζεηκέλε ζε έλα επξύηεξν 

θνηλό. Σα νθέιε πξνέξρνληαη από ηελ αληαιιαγή ηδεώλ θαη αλάδξαζεο κεηαμύ ηνπ καζεηή 

θαη εθείλσλ  πνπ έρνπλ πξόζβαζε θαη αιιειεπηδξνύλ κε ην ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθην. Ζ 

εθπαηδεπηηθή πξόνδνο είλαη εκθαλήο ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέιε όπσο ν καζεηήο, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη θαη εηζάγεηαη κία θνπιηνύξα ζπλεξγαζίαο 

ζρνιείνπ, γνλέσλ. Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ θαη ελεκεξώλνληαη, ζρεδόλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

από ηα ηεθκήξηα ηεο πξνόδνπ ηνπ παηδηνύ ηνπο, θαηαλνώληαο θαιύηεξα ην γλσζηηθό ηνπ 
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ηαμίδη. Ο εθπαηδεπηηθόο εζηηάδεη ζηηο πξνζσπηθέο θιίζεηο θαη αδπλακίεο θάζε καζεηή θαη 

εκπινπηίδεη, βειηηώλεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο, ζηνρεύνληαο ζηελ πνηνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ.  

Παξέρεη απνζεηήξην θάζε είδνπο εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηαο θαη ηε δπλαηόηεηα 

πνιιαπιώλ δηαζέζηκσλ πξνβνιώλ, δηαθνξεηηθώλ ζπλδπαζκώλ ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ην αθξναηήξην, πιήξσο πξνζβάζηκν, όιεο ηηο ώξεο. 

1.2  Ηλεκηπονικό σαπηοθςλάκιο Mahara 

Σν Mahara ην νπνίν παξέρεηαη ειεύζεξα, σο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα (ππό ηελ GNU 

General Public License έθδνζε 3 ή λεόηεξε έθδνζε) είλαη έλα πιήξεο ειεθηξνληθό 

ραξηνθπιάθην (e-portfolio), ηζηνιόγην, εξγαιείν θαηαζθεπήο βηνγξαθηθνύ, κε δπλαηόηεηεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ην νπνίν θέξλεη ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ζε επαθή θαη βνεζάεη ζηελ 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ. “Σν όλνκα Mahara πνπ, ζηε γιώζζα Μανξί πνπ 

νκηιείηαη ζηε Νέα Εειαλδία, ζεκαίλεη “ζθέθηνκαη” ή “ζθέςε”, αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξόζεζε 

ζρεδηαζκνύ κηαο εθαξκνγήο πνπ πξνζθέξεη ζε επηιεγκέλεο νκάδεο ρξεζηώλ εξγαιεία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαζώο επίζεο θαη ηελ 

πεπνίζεζε όηη νη ΣΠΔ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνώζεζε κηαο πεξηζζόηεξν 

ζπλεξγαηηθήο, αιιειεπηδξαζηηθήο, πινύζηαο ζε κέζα θαη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο”. 

(Brown, Anderson, Simpson & Suddaby, 2007) 

Οη παξαθάησ αξρέο ππνγξακκίδνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ e-portfolio Mahara. 

 Ζ καζεηηθή ηδηνθηεζία ηνπ ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ. 

 Ζ δπλαηόηεηα παξνρήο πξόζβαζεο ή πηζηνπνίεζεο ζε δηάθνξεο επηιεγκέλεο νκάδεο. 

 Ζ δπλαηόηεηα πξόζζεζεο κεηαδεδνκέλσλ, ζε όιεο ηηο θαηαρσξήζεηο θαη ηα ςεθηαθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή ηηο 

νκάδεο. 

 Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο κε πνιιά δηθαηώκαηα, λα έρνπλ 

πξόζβαζε, κόλν ζε απηά πνπ νη καζεηέο επηηξέπνπλ. 

 Ζ επειημία γηα ηππηθέο ή όρη, θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ή ζρεηηθέο κε καζήκαηα 

πεξηνρέο. 

Έλα θεληξηθό αμίσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Mahara, ήηαλ ε πεπνίζεζε όηη ε 

ηερλνινγία δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν θαη νη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη. Σν ινγηζκηθό ζρεδηάζηεθε λα είλαη 

δηεπηζηεκνληθό ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη αξθεηά επέιηθην λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο 

ζθνπνύο. 

2. Δγκαηάζηαζη Mahara 

Λόγσ ησλ πνιιώλ εμαξηήζεώλ ηνπ (apache, mysql, php, clamav, gd θηι), ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

Mahara πξαγκαηνπνηείηαη επθνιόηεξα ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θάπνην 

ππνζύζηεκα δηαρείξηζεο παθέησλ, όπσο είλαη ην apt ηνπ Ubuntu 12.04. Έηζη, ε επηινγή ηνπ 

παθέηνπ mahara από ην Κέληξν ινγηζκηθνύ ηνπ Ubuntu είλαη αξθεηή γηα λα εγθαηαζηαζεί 

έλα πιήξεο LAMP ζύζηεκα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 
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Γηα ηελ πεξαηηέξσ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, αλαπηύμακε έλα παθέην mahara-el ην 

νπνίν ελζσκαηώλεη ηελ ππνζηήξημε ειιεληθώλ γηα ην Mahara θαη γηα ηνλ TinyMCE editor 

πνπ ρξεζηκνπνηεί, ελώ παξάιιεια εγθαζηζηά σο εμάξηεζε θαη ην παθέην  phpmyadmin. Σν 

mahara-el αλαξηήζεθε ζην απνζεηήξην αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ ηεο Σερληθήο ηήξημεο 

ΔΠΔΖΤ ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν γηα όια ηα ζρνιεία. 

Καηά ηελ εξγαζηεξηαθή επίδεημε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπλέδξην, είλαη επηζπκεηό 

θάζε ζπλάδειθνο λα είλαη ζε ζέζε λα δνθηκάζεη αηνκηθά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ηνπ 

Mahara. Γηα λα απνθεπρζεί ν δηακνηξαζκόο ηεξάζηησλ αξρείσλ εηθνληθώλ κεραλώλ κε 

Ubuntu, θαζώο θαη ε αύμεζε ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ε κείσζε ηεο απόδνζεο πνπ απηό 

ζπλεπάγεηαη, αλαπηύμακε πεξαηηέξσ ηελ ηερλνινγία ησλ fat clients ηνπ LTSP (Linux 

Terminal Server Project) έηζη ώζηε λα ππνζηεξίδεηαη κόληκε απνζήθεπζε ησλ αιιαγώλ πνπ 

θάλεη θάζε ζηαζκόο εξγαζίαο ζην δίζθν ηνπ. Έηζη όινη νη ππνινγηζηέο ζα μεθηλήζνπλ από ην 

δίθηπν, ζα πξνζαξηήζνπλ έλαλ θνηλό δηθηπαθό δίζθν κε πξνεγθαηεζηεκέλν Ubuntu, αιιά 

ζηε ζπλέρεηα ν θάζε ζηαζκόο εξγαζίαο ζα απνζεθεύεη ηηο αιιαγέο ηνπ ζε δηαθνξεηηθό αξρείν 

ζηνλ εμππεξεηεηή. Σν ππάξρνλ ηνπηθό ιεηηνπξγηθό ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαζόινπ. 

3. Χαπακηηπιζηικά ηος Mahara 

Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ην Mahara από άιια ζπζηήκαηα e-portfolio είλαη όηη ν ρξήζηεο 

ειέγρεη πνηα ζηνηρεία θαη πνηεο πιεξνθνξίεο  πνπ έρεη ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ ζα είλαη νξαηέο 

ή πξνζβάζηκεο από άιινπο ρξήζηεο. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί απηό ην ζηνηρείν ειέγρνπ 

πξόζβαζεο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη όια ηα αληηθείκελα  (artefacts) πνπ ζέιεη λα 

εκθαληζηνύλ ζε άιινπο ρξήζηεο ζε κία πεξηνρή, πνπ ζην Mahara, ιέγεηαη “ειίδα”. 

3.1 Σελίδερ 

Το σαπηοθςλάκιό μος -> Σελίδερ:  Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πνιιέο ειίδεο. Κάζε κία, γηα 

κηα δηαθνξεηηθή ζπιινγή αληηθεηκέλσλ, κε έλαλ πξννξηζκό θαη νξαηή ζε ζπγθεθξηκέλν 

θνηλό. Παξέρνληαη νη παξαθάησ δπλαηόηεηεο: 

 νξηζκνύ εκεξνκελίαο πξόζβαζεο, ώζηε ε ειίδα λα είλαη δηαζέζηκε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  

 ξύζκηζε ιήςεο δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ ζρνιίσλ γηα ηελ ειίδα θαη ηα αληηθείκελά ηεο. 

 ζηα άηνκα πνπ βιέπνπλ ηε ειίδα, λα δεκηνπξγνύλ αληίγξαθά ηεο  καδί κε ηα αξρεία θαη 

ηνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρεη. 

3.2 Απσεία 

Το ςλικό μος -> Απσεία: Ζ πεξηνρή ησλ αξρείσλ, είλαη έλα απνζεηήξην γηα θαθέινπο θαη 

αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ραξηνθπιάθην. Ο Γηαρεηξηζηήο θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ 

ρώξνπ πνπ παξαρσξεί ζηνλ θάζε ρξήζηε θαη, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ηνπο ηύπνπο ησλ 

αξρείσλ πνπ κπνξεί λα θνξηώζεη. Παξέρνληαη νη παξαθάησ δπλαηόηεηεο: 

 δεκηνπξγίαο δνκώλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ 

 κεηαθόξησζεο πνιιώλ αξρείσλ, γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά  
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 αλάζεζεο νλνκάησλ θαη πεξηγξαθώλ ζηα αξρεία 

3.3 Ημεπολόγιο 

Το ςλικό μος -> Ημεπολόγιο: Έλα πεξηεθηηθό εξγαιείν ηύπνπ ηζηνινγίνπ παξέρεηαη ζην 

Mahara, όπνπ ηα εκεξνιόγηα θαη νη θαηαρσξήζεηο ζεσξνύληαη αληηθείκελα θαη κπνξνύλ λα 

πξνζηεζνύλ ζε κηα ειίδα. Παξέρνληαη νη παξαθάησ δπλαηόηεηεο: 

 δεκηνπξγίαο θαηαρσξήζεσλ εκεξνινγίσλ Web, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ θεηκελνγξάθν 

ηύπνπ WYSIWYG 

 επηζύλαςεο αξρείσλ θαη ελζσκάησζεο εηθόλσλ ζε δεκνζηεύζεηο  

 ξύζκηζεο, αλ ζα επηηξέπνληαη ή όρη ζρόιηα 

 δεκηνπξγίαο πξόρεηξσλ θαηαρσξήζεσλ, γηα κεηαγελέζηεξε δεκνζίεπζε 

3.4 Κοινυνική δικηύυζη  

Σν Mahara παξέρεη κηα δπλαηόηεηα θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγνύλ θαη λα δηαηεξνύλ κηα ιίζηα θίισλ εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηιέγνπλ θαηά 

πόζν άιινη ρξήζηεο ζα ηνπο πξνζζέηνπλ ζηε ιίζηα θίισλ ηνπο απηόκαηα ή κεηά από έγθξηζε  

ζε αίηεζε θηιίαο ηνπο. 

3.5 Βιογπαθικό 

Το ςλικό μος -> Το Βιογπαθικό μος: Σν Mahara παξέρεη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο  

ςεθηαθνύ βηνγξαθηθνύ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο ζε κηα 

πιεζώξα  πξναηξεηηθώλ πεδίσλ: Δηζαγσγηθά ηνηρεία θαη Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο, 

Ηζηνξηθό πνπδώλ θαη Δξγαζίαο, Πηζηνπνηήζεηο θαη βξαβεία, Γεκνζηεύζεηο, βηβιία  

θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο  δξάζεηο θαη ζπκκεηνρέο, Πξνζσπηθνύο Αθαδεκατθνύο θαη 

Δπαγγεικαηηθνύο ζηόρνπο, Πξνζσπηθέο, Αθαδεκατθέο θαη Δξγαζηαθέο δεμηόηεηεο. 

3.6 Γιασείπιζη 

Οη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο: 

 Διαμόπθυζη ιζηόηοπος: Ρύζκηζε βαζηθώλ επηινγώλ, όπσο όλνκα, γιώζζα θαη ζέκα 

εκθάληζεο ηνπ ηζηνηόπνπ. Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ζειίδσλ γηα νιόθιεξν 

ηνλ ηζηόηνπν.  

 Διασείπιζη σπηζηών: Πξνζζήθε ρξεζηώλ, εθρώξεζε δηθαησκάησλ, αλαζηνιή ή 

επαλελεξγνπνίεζε ρξεζηώλ. 

 Διασείπιζη ομάδυν: Αλάζεζε δηαρεηξηζηώλ νκάδσλ θαη δηαγξαθή νκάδσλ. Πξνζζήθε θαη 

επεμεξγαζία θαηεγνξηώλ νκάδσλ. 

 Διασείπιζη ιδπςμάηυν: Δγθαηάζηαζε ηδξπκάησλ, απελεξγνπνίεζε απηόκαηεο 

θαηαρώξεζεο ρξεζηώλ, ζύλδεζε ρξεζηώλ κε ηδξύκαηα θαη εθρώξεζε δηθαησκάησλ, 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζειίδσλ γηα έλα ίδξπκα. 

 Διασείπιζη επεκηάζευν 
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4. Γοςλεύονηαρ με Ομάδερ 

θνπόο ηεο νκάδαο είλαη λα δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία. Τπάξρνπλ δύν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο νκάδσλ ζην Mahara: ομάδα-Ππόηςπο (Standard Group) θαη ομάδα-

Μαθήμαηα (Course Group).  Ζ νκάδα-Πξόηππν έρεη δύν ξόινπο ρξεζηώλ: Γηαρεηξηζηήο θαη 

Μέινο. Ζ νκάδα-Μαζήκαηα έρεη ηξεηο ξόινπο ρξεζηώλ: Γηαρεηξηζηήο, Παηδαγσγόο θαη 

Μέινο. Από πξνεπηινγή όινη νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία νκάδα-Πξόηππν, 

αιιά νκάδα-Μαζήκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ξόιν 

“Πξνζσπηθό” ή “Γηαρεηξηζηήο”. 

Ζ νκάδα-Μαζήκαηα έρεη πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα-Πξόηππν. Οη παηδαγσγνί 

κηαο νκάδαο-Μαζήκαηα, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ πεξηνρώλ ηεο 

νκάδαο, όπσο αξρεία θαη ζειίδεο, αιιά δελ κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ηελ αξρηθή ζειίδα 

ηεο νκάδαο, θαη λα πξνζζέζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ κέιε. Σα κέιε έρνπλ δηθαηώκαηα κόλν 

αλάγλσζεο, εθηόο ηεο πεξηνρήο ησλ Forums, όπνπ κπνξεί λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ 

επνπηεία ηνπο. Όια ηα κέιε κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ ηηο ζειίδεο ηνπο ζηελ νκάδα γηα 

αμηνιόγεζε από ηνπο παηδαγσγνύο. Ο παηδαγσγόο αθνύ ειέγμεη θαη εγθξίλεη ηε ζειίδα,  

επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ηεο ζηηο ζειίδεο ηεο νκάδαο. 

4.1 Σενάπιο 

Τίηλορ: Γηεξεύλεζε Δζσηεξηθνύ ηνπ Τπνινγηζηή ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό νξγαλσκέλν  ζην 

e-portfolio Mahara 

Οπγάνυζη Διδαζκαλίαρ: Σν κάζεκα είλαη νξγαλσκέλν ζην ειεθηξνληθό ραξηνθπιάθην  

Mahara. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ ομάδα-Μαθήμαηα κε ειεγρόκελε ζπκκεηνρή 

“Πιεξνθνξηθή Β Γπκλαζίνπ”, κε κέιε ηνπο καζεηέο ηεο αληίζηνηρεο ηάμεο. ηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγεί ηε ειίδα “Δζσηεξηθό Τπνινγηζηή” ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεη ην πιηθό ζην νπνίν 

ζα έρνπλ πξόζβαζε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο (Εικόνα 1). Οη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ εμεξεπλνύλ ην πιηθό θαη εθπνλνύλ ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο. Σέινο 

κεηαθνξηώλνπλ ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο ρώξν θαη ζην ρώξν ηεο νκάδαο ηα αξρεία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζή ηνπο από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Ζ πξόζβαζε 

ζην πιηθό είλαη αλεμάξηεηε ηόπνπ θαη ρξόλνπ. 
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Εικόνα 1: Σελίδα ομάδαρ 
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