Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;
Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε
ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα του
«Διαλόγου» κι αν βρίςκεςτε (Εικόνα 1).

Εικόνα 1

τθ ςυνζχεια κα βρεκείτε ςτον Πίνακα Ελζγχου (που αποτελεί τθν αρχικι ςελίδα του Mahara) και κα
επιλζξετε ςτο πεδίο Δθμιουργία και υλλογι τον υπερδεςμό «Φόρτωςθ των αρχείων ςασ»

Εικόνα 2

Μπορείτε επίςθσ να κάνετε το ίδιο από τθν καρτζλα «Σο Τλικό μου»  υποκαρτζλα «Αρχεία» (Εικόνα 3)

Εικόνα 3

Γράψτε ςτο πεδίο Δθμιουργία Φακζλου το όνομα του νζου φακζλου που πρόκειται να δθμιουργιςετε
Πατιςτε το πλικτρο "Δθμιουργία Φακζλου" (Εικόνα 4)

Εικόνα 4

Ο φάκελοσ δθμιουργικθκε και είναι ορατόσ ςτθν οκόνθσ ςασ (Εικόνα 5)

Εικόνα 5
Μπορείτε να ειςζλκετε ςτο φάκελο κάνοντασ κλικ πάνω του

Πωσ ανεβάηω αρχεία;
Για να μπορζςετε να ανεβάςετε αρχεία ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να ακολουκιςετε τθ
διαδρομι «Το υλικό μου»  «Αρχεία» και πθγαίνετε ςτθν επιλογι «Αναηιτθςθ» (βλ. Εικόνα 6)

Εικόνα 6
Κάνοντασ κλικ είτε μζςα ςτο λευκό πεδίο, είτε ςτο κουμπί «Αναηιτθςθ» (Εικόνα 6) κα οδθγθκείτε ςτθν
περιιγθςθ των Windows για να εντοπίςετε το αρχείο από τον τοπικό ςασ φάκελο, το οποίο κζλετε να
φορτϊςετε ςτο θλεκτρονικό ςασ χαρτοφυλάκιο του Mahara. Επιλζξτε το και πατιςτε «Άνοιγμα». Η
αποςτολι του αρχείου ξεκινά (βλ. Εικόνα 7)

Εικόνα 7

Όταν ολοκλθρωκεί θ αποςτολι κα πρζπει να βλζπετε το αρχείο ςτθν φόρμα Σα Αρχεία μου και κα πρζπει
να δείτε αντίςτοιχο μινυμα επιτυχίασ (Βλ. Εικόνα 8)

Εικόνα 8

Πωσ δθμιουργώ μια Σελίδα;
Από το «Χαρτοφυλάκιο μου»  «Σελίδεσ»  κάντε κλικ «Δθμιουργία Σελίδασ» (Βλ. Εικόνα 9)

Εικόνα 9
τθ ςυνζχεια κα δθμιουργθκεί μια ςελίδα Χωρίσ τίτλο τθν οποία μπορείτε να διαμορφϊςετε όπωσ εςείσ
κζλετε.
Όπωσ βλζπετε ςτθν Εικόνα 10 μπορείτε να ςφρετε ζνα από τα διακζςιμα τμιματα ςτο χϊρο
προεπιςκόπθςθσ τθσ ςελίδασ ςασ, επιλζγοντασ από τισ εξισ κατθγορίεσ: (α) Αρχεία, εικόνεσ και βίντεο, (β)
Γενικά, (γ) Εξωτερικό περιεχόμενο, (δ) Σα θμερολόγιά μου, (ε) Σο βιογραφικό μου, και (ςτ) Σο προφίλ μου.

Εικόνα 10
Εάν υποκζςουμε ότι κζλετε να τοποκετιςετε ζνα εξωτερικό βίντεο ςτθ ελίδα ςασ πρζπει να πάτε ςτθν
κατθγορία Εξωτερικό περιεχόμενο και τα ςφρετε το αντίςτοιχο διακζςιμο τμιμα ςτο χϊρο
προεπιςκόπθςθσ τθσ ςελίδασ (Βλ. Εικόνα 10).

το αναδυόμενο παράκυρο όπου καταγράφονται οι ιδιότθτεσ του τμιματοσ ςυμπλθρϊςτε τα
απαιτοφμενα πεδία. Για παράδειγμα για το τμιμα «Εξωτερικό Βίντεο» κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ζνασ
Σίτλοσ και το URL που αντιςτοιχεί ςτο βίντεο (Βλ. Εικόνα 11)

Εικόνα 11
Επαναλάβετε τα προθγοφμενα δφο βιματα όςεσ φορζσ χρειάηεται (π.χ. για να προςκζςετε μια
φωτογραφία όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 12). Μπορείτε να επιλζξετε αρχεία (α) από τον τοπικό ςασ δίςκο
με τθν Επιλογι Αναηιτθςθ, (β) από το θλεκτρονικό ςασ χαρτοφυλάκιο με τθν επιλογι Σα αρχεία μουϋ.
Μόλισ εντοπίςετε το αρχείο πατιςτε το κουμπί Επιλογι που βρίςκεται δίπλα από αυτό. Επεξεργαςτείτε
τον τίτλο του και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε το πλικτρο «Αποκικευςθ».

Εικόνα 12

τθ ςυνζχεια για να ολοκλθρϊςετε τθν επεξεργαςία τθσ ςελίδασ ςασ πατιςτε «Σίτλοσ και περιγραφι».
Εκεί κα δϊςετε ζνα τίτλο, κα γράψετε μια περιγραφι για το περιεχόμενό τθσ και κα προςκζςετε ετικζτεσ
(tags) που κα αφοροφν ςτο περιεχόμενό τθσ (Βλ. Εικόνα 13). Μθ ξεχνάτε μετά από κάκε αλλαγι ςτα πεδία
τα οποία επεξεργάηεςτε να κάνετε Αποκικευςθ.

Εικόνα 13
τθν καρτζλα Διάταξθ μπορείτε να επιλζξετε τθν επικυμθτι διάταξθ για τθ ςελίδα ςασ (Βλ. Εικόνα 14).

Εικόνα 14

Σζλοσ ςτθν καρτζλα Διαμοιραςμόσ κα μπορζςετε να κακορίςετε εάν επικυμείτε θ ελίδα ςασ να είναι
ιδιωτικι ι να τθ μοιράηεςτε με άλλα μζλθ του Διαλόγου ι και εκτόσ αυτοφ (Βλ. Εικόνα 15). Μπορείτε να
επιτρζψετε τθν πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα ςασ ςε όλουσ αν τθν δθλϊςετε ωσ «Δθμόςια».

Εικόνα 15
Μπορείτε ακόμθ να επιλζξετε να δϊςετε πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ ι ομάδεσ.

Εικόνα 16

Για κάκε μια από τισ παραπάνω επιλογζσ μπορείτε να δϊςετε χρονικό περιοριςμό.
Μθν ξεχάςετε να κάνετε κλικ ςτο «Αποκικευςθ»

Εικόνα 17

Πωσ τροποποιώ μια προβολι
Εάν ζχετε δθμιουργιςει μια ςελίδα ςτο Mahara και κζλετε να τθν τροποποιιςετε πρζπει:
1. να πάτε «Σο Χαρτοφυλάκιο μου»  «ελίδεσ» και να τθν εντοπίςετε (π.χ. ςτθν Εικόνα 18 θ ςελίδα με
τίτλο «Πειραματικι ελίδα»
2. να κάνετε κλικ ςτο εικονίδιο με το μολυβάκι

Εικόνα 18
Με τθν ενζργεια αυτι κα οδθγθκείτε ςτα βιματα του οδθγοφ δθμιουργίασ τθσ ςελίδα, όπωσ τα
ακολουκιςατε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα (Πϊσ δθμιουργϊ μια ελίδα). Ζτςι μπορείτε να κάνετε:
1. Επεξεργαςία Σίτλου
2. Επεξεργαςία Περιεχομζνου
3. Επεξεργαςία Πρόςβαςθσ
κ.λπ.

Πωσ διαγράφω μια Προβολι;
Μπορείτε να διαγράψετε μια προβολι ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα:
1. Επιλζξτε «Το Χαρτοφυλάκιο μου»  «Σελίδεσ»
2. Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο με το Χ όπωσ δείχνει θ εικόνα

Εικόνα 19
3. επιβεβαιϊςτε ότι κζλετε να διαγράψετε τθ ελίδα. "ΠΡΟΟΧΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙΣΑΙ

Εικόνα 20
4. Η προβολι διαγράφεται

Πωσ μπορεί να είναι ζνα ςενάριο ςτο Mahara;
το Mahara ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο κα μποροφςε να αντιςτοιχεί ςε μια ελίδα. Η ελίδα μπορεί
ενδεχομζνωσ να περιζχει (α) φφλλο εργαςίασ, (β) οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό, (γ) μια παρουςίαςθ
powerpoint, (δ) υπερςυνδζςμουσ προσ εξωτερικοφσ ιςτοτόπουσ με ςχετικό με το ςενάριο περιεχόμενο, (ε)
εικόνεσ, (ςτ) επιπλζον άλλα ςτοιχεία μορφοποίθςθσ, και δυνατότθτα ςχολιαςμοφ από όςουσ μποροφν να
τθ βλζπουν.

