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Οδηγίες για τη δημιουργία διαδικτυακού πορτφολίου 

Το πορτφόλιο του PLATON είναι ένας συνεργατικός διαδικτυακός χώρος για τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου σας, στον οποίο μπορείτε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Το πορτφόλιο μπορεί να δημιουργηθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δουν τα πορτφόλια άλλων 

σχολείων, αλλά και να συμμετέχουν σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς της χώρας τους ή άλλων 

χωρών.  

Κάθε ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να δημιουργήσει ένα πορτφόλιο για το σχολείο της. 

Εναλλακτικά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ατομικά πορτφόλια, τα οποία θα 

αναρτηθούν στην πλατφόρμα στον χώρο που προσφέρεται για το σχολείο τους.  

Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα δημιουργίας διαδικτυακού πορτφολίου του PLATON, 

ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:  

1. Επιλέξτε το email το οποίο επιθυμείτε να συνδέεται με την πλατφόρμα. Μπορεί να είναι 

για παράδειγμα ένα κοινό email στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

2. Κάντε κλικ σε αυτό τον σύνδεσμο: https://graasp.eu/signup 

3. Δημιουργείστε λογαριασμό εισάγοντας το ονοματεπώνυμό σας, καθώς και το email και 

κωδικό που επιλέξατε.  

Προσοχή: Σε περίπτωση που έχετε αποφασίσει να δημιουργήσετε ξεχωριστούς λογαριασμούς, 

χρησιμοποιήστε το δικό σας όνομα. Αν αποφασίσατε να δημιουργήσετε έναν κοινό λογαριασμό 

τότε χρησιμοποιήστε το όνομα του σχολείου σας. 

4. Μόλις τελειώσετε με τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε ένα email για επιβεβαίωση.  

5. Επιβεβαιώστε την έγγραφή σας και στείλτε email στον συντονιστή του προγράμματος με 

τον οποίο συνεργάζεστε (για την ερευνητική ομάδα ReSciTEG: pavlou.ivoni@ucy.ac.cy) για 

να σας δοθεί πρόσβαση στην πλατφόρμα.  

Αν έχετε δημιουργήσει ένα κοινό λογαριασμό, αναφέρετε στο email το όνομα του σχολείου και το 

email το οποίο επιλέξατε για εγγραφή στην πλατφόρμα Graasp. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει 

να δημιουργήσετε ξεχωριστούς λογαριασμούς, παρακαλούμε όπως στείλετε τα ονοματεπώνυμα 

και αντίστοιχα emails, αναφέροντας επίσης και το όνομα του σχολείου σας.  
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Δημιουργία διαδικτυακού πορτφολίου 

Το διαδικτυακό πορτφόλιο του PLATON είναι ένας χώρος που προσφέρει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου με τους συντονιστές του προγράμματος. 

Μέσω του πορτφολίου θα παρουσιάζετε τη δουλειά που κάνατε κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Επίσης, μέσω του πορτφολίου έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε 

ανατροφοδότηση απαραίτητη για τη βελτίωση και εμπλουτισμό της μεθοδολογίας που 

ακολουθείτε στο πρόγραμμα PLATON. Με το τέλος του προγράμματος, θα παρουσιαστεί η 

συλλογική δουλειά των εκπαιδευτικών από όλες τις χώρες με τη μορφή ενός «οδικού χάρτη» 

(roadmap). Σε αυτό τον χάρτη θα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες στιγμές από κάθε σχολείο, 

καθώς και διάφορες διδακτικές πρακτικές και ιδέες που παρουσιάζονται στα πορτφόλια.   

H πλατφόρμα Graasp στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε το διαδικτυακό σας πορτφόλιο 

(PLATON e-portfolio) έχει την πιο κάτω μορφή: 

 

Σε κάθε μπλε κουτί στο οποίο αναγράφεται “school name” στην εικόνα, θα περιλαμβάνει τα 

ονόματα των διαφόρων σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Εντοπίστε το κουτί στο οποίο αναγράφεται το όνομα του δικού σας σχολείου και πατήστε το. Στην 

οθόνη σας θα παρουσιαστούν τα πιο κάτω: 
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Το κάθε μπλε κουτί είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείτε να συμπεριλάβετε το υλικό σας. 

Πατώντας το κουμπί [+] που βρίσκεται πάνω από τα κουτιά, μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς 

σας χώρους. Νιώστε ελεύθερα να διαμορφώσετε το πορτφόλιό σας όπως εσείς επιθυμείτε.  

Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την αρχική μορφή του πορτφολίου, στην οποία 

περιλαμβάνονται οι πιο κάτω χώροι:  

Γνωρίστε την ομάδα μας (Μeet the team) – Σε αυτόν τον χώρο μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός του 

σχολείου να παρουσιάσει τον εαυτό του. Μπορείτε να συμπεριλάβετε εικόνες, αποφθέγματα, 

βίντεο ή απλά κείμενο. Δημιουργείστε ελεύθερα.  

Τι μας παρακινεί στο PLATON (What motivates us in PLATON) – Αναφέρετε τι σας παρακινεί στο 

πρόγραμμα, τι σημαίνει για εσάς, πώς θεωρείτε ότι συνεισφέρει στη δική σας επαγγελματική 

ταυτότητα και ανάπτυξη, πώς συνεισφέρει στην ανάπτυξη του σχολείου σας κ.λπ.  

Η δουλειά μας (Our work) – Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε εικόνες, βίντεο, έντυπο υλικό και 

οτιδήποτε άλλο παρουσιάζει τη δουλειά που κάνετε στο σχολείο σας κατά τη διάρκεια των 

εφαρμογών σας. Παρακαλούμε όπως κάθε φορά που ανεβάζετε κάτι να γράφετε την 

ημερομηνία, την τάξη και το όνομα του εκπαιδευτικού.  

Αξίζει να κοινοποιηθεί (Worth sharing) – Σε αυτό τον χώρο μπορείτε να συμπεριλάβετε ιδέες, 

εμπειρίες, βίντεο και εικόνες που σχετίζονται με τις εφαρμογές σας ή/και το πρόγραμμα. Λάβετε 

υπόψη σας ότι εκπαιδευτικοί από τη χώρα σας ή από άλλες χώρες μπορούν να επισκεφθούν αυτό 

τον χώρο, αν τους δοθεί πρόσβαση, για να πάρουν ιδέες για τις δικές τους εφαρμογές. 

Ανατροφοδότηση από τους μαθητές (Students’ feedback) – Μπορείτε να ανεβάσετε εικόνες και 

αποσπάσματα συζητήσεων με τους μαθητές σας. Εναλλακτικά αν το επιθυμείτε, μπορείτε να 

δημιουργήσετε ξεχωριστό πορτφόλιο με τους μαθητές σας στο οποίο μπορείτε να συμπεριλάβετε 

υλικό πατώντας το κουμπί [+]. Αν αποφασίσετε ότι οι μαθητές σας θα συνεισφέρουν στη 

δημιουργία του πορτφολίου, τότε ο κάθε μαθητής θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο 

Graasp και θα πρέπει να σταλεί email στον συντονιστή του προγράμματος με τον οποίο 

συνεργάζεστε με όλα τα ονόματα και αντίστοιχα emails των μαθητών για απόκτηση πρόσβασης 

στην πλατφόρμα.  
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Ανατροφοδότηση από την ομάδα μας (Our team’s feedback) – Καταγράψετε ιδέες και προτάσεις, 

ατομικά ή ομαδικά, που σχετίζονται με τη μεθοδολογία και το υλικό που προσφέρεται στο 

πρόγραμμα PLATON. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά και έτσι είστε οι πρώτοι εκπαιδευτικοί 

που δοκιμάζουν και εφαρμόζουν τη μεθοδολογία του PLATON. Η άποψή σας είναι σημαντική για 

εμάς και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τη μεθοδολογία που 

ακολουθείτε στο πρόγραμμα. 

Συμπεράσματα (Lessons Learnt) – Τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση κατά τη διάρκεια των 

εφαρμογών σας; Τι θα θέλατε να αναφερθεί στη συλλογική παρουσίαση της δουλειάς που έγινε 

στο πρόγραμμα (οδικός χάρτης); Καταγράψτε τις ιδέες σας. 

 

Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Graasp ή 

αν προτιμάτε να δημιουργήσετε το πορτφόλιό σας σε κάποια άλλη πλατφόρμα ή πρόγραμμα (π.χ. 

PowerPoint, Blog ή Word), νιώστε ελεύθερα να το κάνετε. Με το τέλος των εφαρμογών σας 

μπορείτε να ανεβάσετε το πορτφόλιο στην πλατφόρμα ή να το στείλετε με email στον συντονιστή 

του προγράμματος με τον οποίο συνεργάζεστε (για την ερευνητική ομάδα ReSciTEG: 

pavlou.ivoni@ucy.ac.cy).  

Λάβετε υπόψη σας ότι αν δημιουργήσετε το πορτφόλιό σας σε άλλη πλατφόρμα ή πρόγραμμα 

δεν θα επωφεληθείτε από τη δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με την κοινότητα του 

PLATON και δεν θα μπορείτε να μοιράζεστε με ευκολία τη δουλειά και τις ιδέες σας με 

συναδέλφους της χώρα σας ή του εξωτερικού.  

Σας ευχόμαστε καλή δουλειά, 

Η ομάδα του PLATON 

mailto:pavlou.ivoni@ucy.ac.cy

