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Περίληψη
Το Παραδοτέο 10 «Προδιαγραφές της Διαδικασίας για το EUfolio» παρουσιάστηκε στους εταίρους
τον Οκτώβριο του 2013, για να δώσει μια γενική εικόνα και το πλάνο για την υλοποίηση/εφαρμογή
της διαδικασίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εντός του έργου EUfolio. Μια συνοπτική
έκδοση αφιερωμένη στην προδιαγραφή της διαδικασίας EUfolio ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013.
Η παρούσα εκτεταμένη περίληψη παρουσιάζει τη διαδικασία της εφαρμογής του EUfolio από τους
εταίρους για όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μοντέλο EUfolio.
Οι προδιαγραφές της διαδικασίας (Π.Δ.) παρέχουν ορισμούς και ανάλυση των αναγκών, βοηθούν
στην κατανόηση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (μαζί με τις
λειτουργικές προδιαγραφές του EUfolio) και περιγράφουν μαθησιακούς στόχους, ιδέες για το
περιεχόμενο και τις διδακτικές έννοιες και μεθόδους.
Η κοινοπραξία EUfolio εισηγήθηκε μια δασκαλοκεντρική εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων στα πιλοτικά σχολεία. Εκπαιδευτικοί, καλά προετοιμασμένοι, έχουν αναπτύξει
μαθησιακούς σχεδιασμούς ή / και μεθόδους διδασκαλίας που περιλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό
φάκελο επιτευγμάτων στο αναλυτικό τους πρόγραμμα. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να έχουν την πλήρη υποστήριξη στο επίπεδο πολιτικής (του υπουργείου), σχολικής μονάδας
και τεχνικό επίπεδο καθώς και συνεχή υποστήριξη μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Ανάπτυξης (ΣΕΑ). Η δασκαλοκεντρική εφαρμογή σημαίνει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν και
κατανοούν την μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας με τους ηλεκτρονικούς φακέλους
επιτευγμάτων .
Για την προετοιμασία της εφαρμογής, σας προτείνουμε όπως μελετήσετε το Ερωτηματολόγιο του
EUfolio (βλέπε παράρτημα) ή τη λίστα ελέγχου για εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων του JISC (JISC 2008/2013) - βλέπε κεφάλαιο 5.1 και 5.2.
Για σκοπούς της αξιολόγησης, συστήνεται όπως εργαστείτε με την AeP Maturity matrix (Βλέπε
κεφάλαιο 6).
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Εισαγωγή: Στόχοι των προδιαγραφών διαδικασίας
Η δομή αυτών των Προδιαγραφών Διαδικασίας (Π.Δ.) για το EUfolio ουσιαστικά προσανατολίζεται
προς μια προσαρμογή του μοντέλου διαδικασίας ISO/IEC 19796-1 for Learning, Education, and
Training, η οποία "παρέχει εναρμονισμένη προσέγγιση για τη διαχείριση, επιβεβαίωση ή εκτίμηση
της ποιότητας" (Pawlowski 2007: 7).
Η προσαρμογή βασίζεται στo JISC’s “Six steps to e-portfolio-based learning. Αυτά τα βήματα
μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια γρήγορη εισαγωγή στη διαδικασία (JISC 2008: 36-37).
1. Ορισμός: Ο σκοπός και οι στόχοι της πρωτοβουλίας για ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων
πρέπει να οριστούν και να εδραιωθούν. Τα ζητήματα που στοχεύει ο ηλεκτρονικός φάκελος
επιτευγμάτων να αντιμετωπίσει, καθώς και οι ανάγκες για υποστήριξη και η φύση των
περιβαλλόντων μάθησης, πρέπει να είναι ξεκάθαρα.
Κύριο ερώτημα:
"Ποια εργαλεία, συστήματα ή προσεγγίσεις χρειάζεται να υιοθετήσουμε."
2. Κατανόηση: Οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων για εξατομικευμένη και
αυτό-οριζόμενη μάθηση έχουν αντίκτυπο στις παιδαγωγικές και θεσμικές πρακτικές.
Κύρια ερωτήματα:
2.1 Τι είδους μαθησιακά αποτελέσματα απαιτούνται από την εφαρμογή;
2.2 Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν για το προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, και τεχνικό
προσωπικό);
3. Προετοιμασία: Η εργασία με ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων είναι συνυφασμένη με
θέματα σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων και τη διαχείριση της ταυτοποίησης και
πρόσβασης. Επιπλέον, η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού και η υποστήριξη του
είναι απαραίτητες, καθώς και η εκτίμηση για τα ρίσκα και τα οφέλη, την προσβασιμότητα, τα
πνευματικά δικαιώματα και άλλα νομικά ζητήματα.
Κύριο ερώτημα: Ποιος θα προετοιμάσει το έδαφος;
4. Εμπλοκή: Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων συμπεριλαμβάνει την
εμπλοκή εκπαιδευτικών, συμβούλων, διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικό.
Κύριο ερώτημα: Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την εμπλοκή και διατήρηση
της δέσμευσης των διδασκόντων και των διδασκομένων;
5. Εφαρμογή: η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είναι αποτελεσματική μόνο αν
καθοδηγείται και συνοδεύεται από τους διαχειριστές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
και τις ομάδες των εκπαιδευτικών και των άλλων επαγγελματιών (όπως επιμορφωτές, επόπτες,
σύμβουλοι). Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι καλές πρακτικές των επιτυχημένων
υλοποιήσεων.
Ερωτήσεις: Ποιοι παράγοντες - όπως το χρονοδιάγραμμα ή καλές πρακτικές - να επηρεάζουν τα
αποτελέσματα;
6. Αναθεώρηση: Οι απόψεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να
διερευνηθούν. Για το σκοπό αυτό σχετικό καθοδηγητικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο WP 6
του EUfolio.
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1. Ορισμός και Ανάλυση Αναγκών
1.1 Ορισμός
Ορισμός
Η έρευνα Salzburg δηλώνει σε μια μελέτη σχετικά με τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων
ότι «είναι αδύνατο να αναφερόμαστε για μόνο μια προσέγγιση ηλεκτρονικού φακέλου
επιτευγμάτων ". Χρησιμοποιούν τον ακόλουθο ορισμό:
Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είναι μια ψηφιακή συλλογή από «επιδέξια
κατασκευασμένα έργα» (λατ. αντικείμενα) από ένα άτομο, που θέλει έτσι να τεκμηριώσει και
να αναδείξει τον προϊόν (μαθησιακά αποτελέσματα) και τη διαδικασία (μαθησιακή πορεία /
ανάπτυξη) της ανάπτυξης της εμπειρογνωμοσύνης του / της, κατά τη διάρκεια ενός
ορισμένου χρονικού διαστήματος και για συγκεκριμένους σκοπούς. Το εν λόγω άτομο
επιλέγει αυτόνομα τη συλλογή των έργων/αντικείμενων τα οποία οργανώνει σύμφωνα με
τους μαθησιακούς στόχους. Ως ο ιδιοκτήτης, αυτός / αυτή έχει τον πλήρη έλεγχο για το ποιος
θα ελέγξει τι από το φάκελο επιτευγμάτων , σε ποια χρονική στιγμή, και ποια ποσότητα των
πληροφοριών.
(Hornung-Prähauser e.a. 2007, translated)
Υπάρχει μια σειρά από ορισμούς των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων οι οποίες συνοψίζονται
στην Ανασκόπηση της Πολιτικής και Πρακτικής του ΕUfolio. Είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία
σε έναν ορισμό, στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, εφόσον πρέπει
να υπάρχει μια κοινή βάση κατανόησης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων .
Για το έργο EUfolio, επιλέχθηκε ο ακόλουθος ορισμός:
Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι δυναμικοί ψηφιακοί χώροι εργασίας όπου
(ιδιόκτητοι των μαθητών), στους οποίους οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν τη μάθηση
και τις ιδέες τους, να έχουν πρόσβαση στις συλλογές των εργασιών τους, να προβληματιστούν
σχετικά με τη μάθησή τους, να μοιραστούν με άλλους, να θέσουν στόχους, να επιδιώξουν την
ανατροφοδότηση και να παρουσιάσουν και αναδείξουν τη μάθηση και τα επιτεύγματά τους.
Παρατηρήσεις σχετικά με τον ορισμό και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τους ρόλους των
εμπλεκομένων:
Ένας ψηφιακός χώρος εργασίας είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Συνεπάγεται την ενεργό
μάθηση (δηλαδή την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων). Ο όρος χώρος εργασίας
ενσωματώνει επίσης την ιδέα ότι θα μπορούσε κανείς να εμπλακεί με τον ηλεκτρονικό φάκελο
επιτευγμάτων με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα συνεργατικά. Ένας ψηφιακός χώρος εργασίας,
επίσης, έχει τις ρίζες του στην ανάπτυξη λογισμικού και συμβολίζει μια περιοχή προσωρινής
αποθήκευσης. Αυτή, όμως, δεν είναι η έννοια του χώρου εργασίας που εφαρμόζουμε στον ορισμό
και τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων , ακόμη και αν ο ηλεκτρονικός φάκελος
επιτευγμάτων μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ένας προσωρινός (και μόνιμος) αποθηκευτικός
χώρος.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ανήκει στον μαθητή - αυτός / αυτή έχει τον έλεγχο:
•

για τη διαχείριση αρχείων,

•

για το τι να μοιραστεί και με ποιους,

•

για ποιες εκδόσεις να παραδώσει στον εκπαιδευτικό
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Φυσικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εργασία με ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων
εξακολουθεί να είναι σημαντικός - αν όχι περισσότερο σημαντικός από ποτέ. Ο εκπαιδευτικός - για
παράδειγμα - υποστηρίζει τους μαθητές ώστε να
•
•
•
•
•

ορίσουν και να παρακολουθούν τους μαθησιακούς στόχους
σχεδιάσουν τις στρατηγικές τους πώς να πετύχουν τους στόχους
αναπτύξουν κριτήρια επιτυχίας
συλλέγουν τεκμήρια της μάθησής τους και
αναστοχάζονται και να αξιολογούν τη μάθησή τους

Ο αναστοχασμός και ο διαμοιρασμός της μάθησης:
Παρόλο που οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι πλήρως ελεγχόμενοι από τους μαθητές,
δεν θεωρούνται ως προσωπικά ημερολόγια. Σε αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση διάφοροι άλλοι
αναλόγως των απαιτήσεων, όπως π.χ. οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές και οι γονείς. Η χρήση των
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων μπορεί να δώσει στους εκπαιδευτικούς μια νέα προοπτική
για τη διαδικασία της μάθησης. Όταν οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν τους ηλεκτρονικούς
φακέλους επιτευγμάτων στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, δημιουργούν ευκαιρίες χρήσης
ενός μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών / διδακτικών προσεγγίσεων.

1.2 Ορισμός των στόχων
Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται διαδικασίες μεταρρύθμισης
των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων αυτών. Οι ηλεκτρονικοί
φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία που είναι προσανατολισμένη σε
δεξιότητες ή ικανότητες και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την αξιολόγηση.
Μέχρι σήμερα, η χρήστη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες – όπου γίνεται τέτοια χρήση - είναι μάλλον στο χέρι των εκπαιδευτικών για τη Συνεχιζόμενης
Επαγγελματική Ανάπτυξή τους (ΣΕΑ). Οι αναδυόμενες μεταρρυθμίσεις στη διδασκαλία καθιστούν
επίσης επιθυμητή τη εισαγωγή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων των μαθητών.
Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η επιτυχής εφαρμογή τους απαιτεί και την αντίστοιχη πολιτική
στήριξης.

1.3 Ανάλυση αναγκών
Το αίτημα για χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην τάξη κυρίως προκύπτει από
την ανάγκη για μια αλλαγή στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα και για μια πιο μαθητοκεντρική
διδασκαλία. Για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στις ευρωπαϊκές σχολικές
τάξεις, προκύπτουν πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες για συνοδευτικά υποστηρικτικά
μέτρα. Ξεκινώντας με την απαίτηση για υποστήριξη της χάραξης πολιτικής, οι εκπεφρασμένες
ανάγκες (ως απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο για το EUfolio) είναι επιπλέον μελέτες
περιπτώσεων χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων , η ανταλλαγή εμπειριών με τους
εταίρους, μια πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς και τους επιμορφωτές εκπαιδευτικών και η
ανάγκη για μια σαφείς λειτουργικές προδιαγραφές (οι οποίες παρέχονται ως Λειτουργικές
Προδιαγραφές του EUfolio).

1.4 Ανάλυση πλαισίου / Ανάλυση συγκείμενου
Οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα επικεντρώνονται στην
πρακτική/ εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο
κάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα από την έκθεση σχετικά με το Australian ePortfolio Project (AeP
2008)
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Οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην τομεακή εμπλοκή με τους ηλεκτρονικούς φακέλους
επιτευγμάτων σε αυτές τις περιοχές έχουν αναθεωρηθεί, με αναφορά επίσης στην πολιτική
για χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία. Σε
μια παγκόσμια αγορά εκπαίδευσης, θέματα τεχνικών προτύπων και της διαλειτουργικότητας
είναι επίσης ζωτικής σημασίας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην ανάγκη στήριξης της
κινητικότητας των σπουδαστών εντός και μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
και της εργασίας. (AeP 2008, σελ.31)
Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη στρατηγική “Europe’s 2020 strategy for smart,
sustainable and inclusive growth” (Ευρώπη 2020). Στο πλαίσιο του εν λόγω εγγράφου στρατηγικής,
τα κράτη μέλη κλήθηκαν, για παράδειγμα,





Να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, εξετάζοντας την κάθε βαθμίδα
(προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική και τριτοβάθμια) μέσω μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης, που να καλύπτει τις βασικές δεξιότητες και να αποσκοπεί στη
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη συνάφεια των εκπαιδευτικών συστημάτων θεσπίζοντας
εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα
κατευθύνοντάς τα προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. (Ευρώπη 2020, 13)

Ένας από τους στόχους της πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», η οποία
ανακοινώθηκε στο προαναφερθέν έγγραφο στρατηγικής, ήταν η «προώθηση της πρόσβασης στο
διαδίκτυο και η υιοθέτησή του από όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως μέσω ενεργειών στήριξης
της ψηφιακής μόρφωσης και προσβασιμότητας» (Ευρώπη 2020, 14).
Στην Ευρώπη, οι κύριες πρωτοβουλίες πολιτικής αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης με
βάση τις ικανότητες (βλέπε EACEA 2012). Στο Ηνωμένο Βασίλειο η εφαρμογή των ηλεκτρονικών
φακέλων επιτευγμάτων (κυρίως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) συνοδεύεται από ένα «οδηγό
εφαρμογής/υλοποίησης» (JISC 2008ff). Στις Κάτω Χώρες, SURF, «ο συνεργατικός οργανισμός για τα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα στόχευε στην πρωτοποριακή
καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ» και προσφέρει βασική πληροφόρηση στην έκθεσή του με τίτλο
«Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης: Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων στην ολλανδική
Ανώτατη Εκπαίδευση» (2007).
Οι βασικές ικανότητες, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων διά βίου
μάθησης, ή δεξιότητες του 21ου αιώνα (συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα) περιλαμβάνουν
δεξιότητες ΤΠΕ. Επιπλέον, οι ΤΠΕ μπορούν να είναι και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη
διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση.
Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων αναφέρονται στην έκθεση Ευρυδίκη (EACEA 2011), ως μόνο
ένα εργαλείο αξιολόγησης. Αυτό είναι λυπηρό, αφού οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται και ως εργαλείο αναστοχασμού και αυτό-ανάπτυξης. Και ακόμη και ο
ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων μπορεί να περιέχει στοιχεία που είναι πιο σημαντικό για την
ταυτότητα του μαθητή από ό, τι για την / αξιολόγησή του.
Στην Ευρώπη δεν υπάρχει σαφής εθνική πολιτική για τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων στα σχολεία. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις της χάραξης πολιτικής, για
παράδειγμα, από τις Κάτω Χώρες, από την Αγγλία (βλ . τα έγγραφα JISC) και από τη Σκωτία (βλ SQA
2012).
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2. Αντίληψη και σχεδιασμός της διαδικασίας ePortfolio -Κατανόηση
Το JISC (2008) υπενθυμίζει: "η μάθηση βασισμένη στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων
προσφέρει πραγματικές δυνατότητες για αυτόνομη και εξατομικευμένη μάθηση". Το JISC καλεί τις
ομάδες έργου να ρωτήσουν: «Τι είδους μαθησιακά αποτελέσματα χρειαζόμαστε από την εφαρμογή
της πρωτοβουλίας για ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων και τι επιπτώσεις θα έχει για το
εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό μας;»
Ξεκινάμε με ένα μοντέλο της διαδικασίας ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων:

(Himpsl-Gutermann 2012: 262)

Σύμφωνα με το μοντέλο διαδικασία του Klaus HimpslGütermann (2012, p.260-268) ο ορισμός του
συγκείμενου/πλαισίου είναι το σημείο εκκίνησης για την
εργασία με τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στην
τάξη (δεν πρέπει να συγχέεται με το κεφάλαιο 2 της παρούσας
προδιαγραφής διαδικασίας).
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο ορισμός του
συγκείμενου/πλαισίου διευκρινίζει τον σκοπό και το
περιεχόμενο της εργασίας για τον ηλεκτρονικό φάκελο
επιτευγμάτων και εκπονήθηκε από τις Αρχές (αυτοί που
χαράζουν της πολιτική και οι εκπαιδευτικοί) σε συνεργασία με
τους μαθητές.
Ο ορισμός του συγκείμενου/πλαισίου στην αρχή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η Τελική Υποβολή, στο τέλος
της διαδικασίας είναι - σύμφωνα με αυτό το μοντέλο - οι
πυρηνικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται κυρίως οι
Αρχές. Επιπλέον, η δραστηριότητας της Ανατροφοδότησης
μπορεί επίσης να εμπλέκει τις Αρχές ή τους συνεργάτες που
δίνουν ανατροφοδότηση στον ηλεκτρονικό φάκελο
επιτευγμάτων του μαθητή. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα με
σκούρο μπλε χρώμα είναι τα στάδια στα οποία οι
ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων γίνονται ορατά με τους
συνεργάτες ή / και τις Αρχές (εκπαιδευτικούς, επιτροπές
αξιολόγησης), ενώ τα ανοιχτόχρωμα επίπεδα παρουσιάζουν
δραστηριότητες που διενεργούνται κυρίως από τους ίδιους
τους μαθητές μόνο.

Στο πιο πάνω μοντέλο, ο Klaus Himpsl-Gütermann παρουσιάζει τη βασική δομή του ηλεκτρονικού
φακέλου επιτευγμάτων σε τρία στρώματα. Η δομή είναι επικεντρωμένη στον μαθητή και ξεκινά με
μαθησιακές δραστηριότητες του ιδίου ως ατόμου. Ο μαθητής εκτελεί μια μαθησιακή πράξη, η
οποία μπορεί να είναι - με το βασικό επίπεδο του μοντέλου - απλουστευμένη στα στάδια «σχεδιάζω
– πράττω – επικυρώνω» και συνήθως οδηγεί σε ένα αντικείμενο/ τεχνούργημα (Himpsl-Gütermann
2012, 269). Μια σειρά από μαθησιακές δράσεις συναποτελούν μια συλλογή αντικειμένων, που
μαζεύονται σε ένα χώρο αποθήκευσης (αποθετήριο). Αυτά είναι τα προϊόντα
της μάθησης. (Προσέξτε την αντιστοιχία αυτού του στρώματος με το βήμα "συλλογή" στο μοντέλο
της διαδικασίας του Himpsl-Gütermann).
Το επίπεδο Διαδικασία της Μάθησης απεικονίζει το σχεδιασμό, την κρίση και την καθοδήγηση της
διαδικασίας μάθησης και την αυτο-αξιολόγηση των αντικειμένων. Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε
ένα blog (ημερολόγιο/ιστολόγιο) στο οποίο αντανακλάται η μαθησιακή διαδικασία. Οι
αναστοχασμοί μπορούν να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση ("ανατοστοχάζοντας εν
δράσει», 270), μπορούν να αναφέρονται σε προσδοκίες ή να είναι αναδρομικοί ("αναστοχάζοντας
για τη δράση").
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Το πάνω επίπεδο του μοντέλου ονομάζεται Αναπαράσταση της μάθησης. Χρησιμεύει ως μια
βιτρίνα της μάθησης, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ίδια αντίληψη αυτής της αναπαράστασης από τις
διαφορετικές ομάδες κοινού – υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από διαφορικές ομάδες. Εκτός από
αντικείμενα/τεχνουργήματα μάθησης και αναστοχασμού που αποτελούν τα τεκμήρια της μάθησης,
χρειάζεται να προστεθεί και μια αυτό-αξιολόγηση στην προβολή/αναπαράσταση ενός ηλεκτρονικού
φακέλου επιτευγμάτων. Αυτή η αυτό-αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη μορφή μιας ημερολογιακής
εγγραφής που μπορεί να έχει ταυτόχρονα αναδρομικό ή προοπτικό χαρακτήρα, όπως επίσης θα
πρέπει να περιλαμβάνει αναστοχασμό σχετικά με την πιθανή συνέχιση της εργασίας που έχει ήδη
γίνει.

(Himpsl-Gutermann 2012: 239)

2.1 Μαθησιακοί Στόχοι
Ο καθορισμός των μαθησιακών στόχων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εκπαιδευτική
διαδικασία. Η διαδικασία της μάθησης με ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων προκύπτει από την
ανάγκη για μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, επειδή οι στόχοι της μάθησης
αλλάζουν: από ένα μοντέλο διδασκαλίας-μάθησης επικεντρωμένο στις πληροφορίες προς ένα
μοντέλο επικεντρωμένο στις δεξιότητες . Μπορούμε να συνοψίσουμε λέγοντας ότι οι βασικές
ικανότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα θα είναι η κύριοι στόχοι για τη μάθηση.
Οι μαθησιακοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν από τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με τα μαθησιακά
αποτελέσματα που αναμένονται για ένα συγκεκριμένο μάθημα ή τάξη. Ωστόσο, τα μαθησιακά
αποτελέσματα και ο τρόπος για την επίτευξή τους μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές με
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καθορίζουν μαθησιακούς σκοπούς και τα «μονοπάτια μάθησης». Τα
αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης θα μπορούσαν επίσης να καθορίσουν ποια μαθησιακά
αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν με τη βοήθεια της χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων και ποια αποτελέσματα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να
συλλέγονται στο τέλος για σκοπούς αξιολόγησης.
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3. Προετοιμασία του εδάφους για την εφαρμογή/υλοποίηση
3.1 Ρόλοι και δραστηριότητες
Τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, οι ρόλοι στην αρχή θα είναι παρόμοιοι,
αφού θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Έτσι,
μπορούμε να αναμένουμε παρόμοιες διαδικασίες, αλλά με ένα μια χρονική διαφορά στην
εφαρμογή τους. Όταν οι μαθητές είναι αρχάριοι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ήδη
εκπαιδευτεί και να έχουν κάποια τεχνογνωσία τόσο στην έννοια/διαδικασία του ηλεκτρονικού
φακέλου επιτευγμάτων και το χειρισμό του σχετικού λογισμικού.
Η διαδικασία ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για τους χρήστες (τόσο τους εκπαιδευτικούς
όσο και τους μαθητές) μπορεί να δομηθεί σε τέσσερις φάσεις. Όλες οι φάσεις έχουν εσωτερικά και
εξωτερικά συστατικά μέρη, και σε όλες τις φάσεις, υπάρχει κίνδυνος για αποχώρηση των
χρηστών. Μπορεί να αναμένεται ότι ο κίνδυνος της αποχώρησης / εγκατάλειψης είναι υψηλότερος
κατά τη διάρκεια του κύκλου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της επεξεργασίας των
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων τους. Στο σχολείο, ο κίνδυνος της εγκατάλειψης /
αποχώρησης είναι χαμηλότερος αφού οι μαθητές εποπτεύονται συνεχώς (CF Himpsl-Gütermann
2012: 130).
Με τη διδασκαλία επικεντρωμένη στις δεξιότητες και την εφαρμογή των μαθητοκεντρικών
εργαλείων όπως οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων, οι εκπαιδευτικοί επιπλέον αντιμετωπίζουν
μια αλλαγή του ρόλου τους στην όλη διαδικασία της μάθησης/γνώσης. Δεν είναι πια οι κύριοι
μεταφορείς των πληροφοριών, έχουν εξοικειωθεί με το ρόλο του μέντορα τα τελευταία χρόνια,
αλλά τώρα έχουν να αντιμετωπίσου το γεγονός ότι οι τάξεις του 21ου αιώνα χρειάζονται επιπλέον
και «προπονητές» (πρβλ Baumgartner 2004).

3.2

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών βασιζόμενες σε εφαρμογή των
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, όταν τους παρουσιάσουν την ιδέα
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και το λογισμικό που μπορεί να τους υποστηρίξει,
γρήγορα αναπτύσσουν διδακτικές προσεγγίσεις για να εργαστούν με αυτό. Κάποιοι από αυτούς
μπορούν να το υλοποιήσουν χωρίς οποιαδήποτε στήριξη. Ως εκ τούτου, μια «δασκαλο-κεντρική»
εφαρμογή, με έμφαση στην κατάρτιση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη τους
στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην τάξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε
ένα μάλλον υψηλό ποσοστό εφαρμογής/υλοποίησης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στις
τάξεις της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία τριών σταδίων.

1. Εκπαίδευση/επιμόρφωση των επιμορφωτών
Εκπαιδεύονται πρώτα αυτοί που θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να
κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων,
εμβαθύνοντας σε αυτήν (μέσα από τη δημιουργία του δικού τους ηλεκτρονικού φάκελου
επιτευγμάτων και συμμετέχοντας σε μια κοινότητα πρακτικής που παρέχεται μέσω του
eufolio.mahara.eu), να αναπτύξουν ή να διερευνήσουν μελέτες περίπτωσης και να συνοδεύουν τους
εκπαιδευτικούς στο «ταξίδι» τους στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ιδανικά, οι επιμορφωτές
των εκπαιδευτικών (καθώς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί) θα πρέπει να δημιουργήσουν τους δικούς
τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων.
2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Αυτή η εκπαίδευση/επιμόρφωση θα πρέπει να είναι αρκετά πειστική έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί όχι
μόνο να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στην τάξη,
αλλά και να τους κάνει να θέλουν να διατηρούν ένα ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων, καθώς και
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να υιοθετούν ένα νέο μοντέλο καθοδήγησης των μαθητών τους για να επεξεργάζονται και να
αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

3. Χρήση των ePortfolios στην τάξη
Βασιζόμενοι σε αυτές τις επιμορφώσεις, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τέτοιες δεξιότητες και γνώσεις
έτσι ώστε να αναπτύξουν τη δική τους παιδαγωγική προσέγγιση για να εφαρμόσουν τους
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στην τάξη τους.
Σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης, θα πρέπει να παρέχεται προς τους εκπαιδευτικούς διδακτική
και πληροφορική υποστήριξη από τους επιθεωρητές, καθώς και επιπλέον επιμόρφωση – και μέσω
της προαναφερθείσας κοινότητας πρακτικής. Είναι σημαντικό, η κοινότητα της πρακτικής να
συντονίζεται από τον ένα επιθεωρητή/συντονιστή , ο οποίος θα κρατά τις συζητήσεις ζωντανές και
θα απαντάει σε ερωτήσεις με την όσο το δυνατό μικρότερη καθυστέρηση.
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την στήριξη για ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων
υπάρχουν στην έκδοση του AeP του: “ePortfolio concepts for information technology and teaching
and learning support staff” (2009).

4. Ανάπτυξη / Παραγωγή -Εμπλοκή
Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων μέσα σε
μια πλατφόρμα (π.χ. http://mahara.eufolio.eu ή την πλατφόρμα της Microsoft) και των κατάλληλων
τρόπων εμπλοκής και πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε αυτό. Οι περισσότεροι από τους
τρόπους για να εμπλακούν οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη εξηγηθεί στο εννοιολογικό μέρος
(κεφάλαιο 3), ως εκ τούτου, το κεφάλαιο αυτό θα είναι συνοπτικό.

4.1 Υλοποίηση Περιεχομένου
Ιδανικά, το περιεχόμενο παράγεται από τον χρήστη. Στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού φάκελου
επιτευγμάτων στο έργο EUfolio θα υπάρχει ένα αρχικό μοντέλο περιεχομένου την ΣΕΑ των
εκπαιδευτικών, στη συνέχεια, θα αναμένουμε από τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών και από
τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν το δικό τους περιεχόμενο για τους δικούς τους εκπαιδευτικούς
φακέλους επιτευγμάτων. Κτίζοντας επί αυτών, οι μαθητές θα φτιάξουν τους δικούς τους
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων, βασιζόμενοι στα μαθησιακά αποτελέσματα που θα
ορίζονται από τον εκπαιδευτικό τους.

4.2 Υλοποίηση Σχεδιασμού
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και ο διδακτικός σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζονται στις εμπειρίες της
εργασίας με ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Ο σχεδιασμός αυτής της διαδικασίας
εξαρτάται και από το σύνολο του προγράμματος σπουδών για ένα συγκεκριμένο τύπο σχολείου και
ηλικιακής ομάδας των μαθητών καθώς και από τις δυνατότητες χρήσης ενός ηλεκτρονικού φάκελου
επιτευγμάτων για την επίτευξη ορισμένων μαθησιακών στόχων.
Όσον αφορά στο σχεδιασμό της πλατφόρμας για ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων μπορούν
να λεχθούν τα εξής:
Η λύση Mahara ePortfolio μπορεί να προσαρμοστεί (σε κάποιο βαθμό) όσον αφορά στον
σχεδιασμό.
Η λύση Microsoft ePortfolio βασίζεται στην σουίτα γραφείου Microsoft και, ως εκ τούτου, επίσης,
επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα σχεδιασμών χαρακτηριστικών.
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4.3 Υλοποίηση Εργαλείων
Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στις τάξεις της ΕΕ στο πλαίσιο του έργου
EUfolio βασίζεται σε δύο λύσεις για μέσα (media): μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα (Mahara) και
την Microsoft Student ePortfolio Solution. Η επιθυμητή λειτουργικότητα περιγράφεται στις
Λειτουργικές Προδιαγραφές του EUfolio.
Για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα διάφορα μέσα, τόσο οι μαθητές όσο και οι
εκπαιδευτικοί, πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με συσκευές (όπως φορητούς υπολογιστές) και με
πρόσβαση στο Internet (για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλατφόρμες για ηλεκτρονικούς
φακέλους επιτευγμάτων). Στην ιδανική περίπτωση, αυτή η δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να
παρέχεται τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι.

4.4 Τεχνική υλοποίηση/ υποστήριξη
Τα σχολεία και οι τάξεις πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλη τεχνική υποδομή (καλή
ευρυζωνική ή WLAN σύνδεση στο διαδίκτυο, φορητούς υπολογιστές κλπ) και να παρέχεται επίσης
τεχνικής υποστήριξη 1ου επιπέδου.

5. Εφαρμογή / Υλοποίηση
Η εφαρμογή/υλοποίηση απαιτεί προετοιμασία, η οποία έγινε στο πλαίσιο του έργου EUfolio με
ερωτηματολόγια (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Τα ερωτηματολόγια του EUfolio ήταν βασισμένα σε
καταλόγους / λίστες ελέγχου που αναπτύχθηκαν για την ηλεκτρονική μάθηση και εφαρμογή
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Για την περαιτέρω χρήση συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
είτε το ερωτηματολόγιο EUfolio ("γενικά θέματα" και τα "θεσμικά θέματα" ή JISC «Εφαρμογή
λιστών ελέγχου ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων " (2008/2012).

6. Επανεξέταση Τεκμηρίων/Αποδείξεων και Αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων
Το μοντέλο ePortfolio Maturity της AEP (2008) φαίνεται να είναι ένα καλό εργαλείο για την
αξιολόγηση, καθώς καλύπτει θέματα για τη σχολική μονάδα, τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές. Αν το μοντέλο χρησιμοποιηθεί πριν και μετά την εφαρμογή, μπορεί να παρακολουθείται η
πρόοδος.

7. Καθοδηγητικό Υλικό για τους συμμετέχοντες
Κατευθυντήριες οδηγίες για τους εταίρους πιλοτικής εφαρμογής του EUfolio δίνονται στην πλήρη
έκδοση του EUfolio Process Specification (Del. 10) και μέσα από τους πόρους ΣΕΑ που εκπονήθηκαν
για το EUfolio από τον Π.Ι.Κ.. Ένα παράδειγμα: Avraamidou/Economou (2013). EUfolio – EU
classroom ePortfolios. Trainers’ booklet (Deliverable 16).
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Παράρτημα:
Ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από τους εταίρους EUfolio που
συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή (που συντάχθηκε από Danube University Krems,
Αυστρία)
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε και οι απαντήσεις συλλέχτηκαν τον Ιούνιο / Ιούλιο, 2013

EUfolio - Διαδικαστικές & Τεχνικές Προδιαγραφές
Δέσμη Εργασίας 04 | Σχεδιασμός Πιλοτικής Εφαρμογής

[Μέρος 1] Βασικά ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την πιλοτική εφαρμογή
Πιο κάτω θα βρείτε μια λίστα με ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε επί έργων για ηλεκτρονικούς
φακέλους επιτευγμάτων στη χώρα σας σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μια σειρά από ζητήματα που θα πρέπει
σίγουρα να συζητηθούν κατά τον σχεδιασμό της υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών σας.
Παρακαλώ σημειώστε: Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με κάθε λεπτομέρεια.
Απλά ενημερώστε μας σε ποια από αυτά τα θέματα / ερωτήσεις έχετε ήδη ένα ξεκάθαρο όραμα και στόχο. Όσο
περισσότερες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς, τόσο πιο πιθανό θα είναι να αναπτυχθεί ένα μοντέλο
διαδικασίας για τη χρήση του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων που θα καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις των
πιλοτικών εφαρμογών σας.
Φυσικά θα υπάρχουν και άλλα θέματα και ερωτήματα που θα προκύψουν. Θα είμαστε σε θέση να τα
συζητήσουμε μαζί με όλα τα ανοικτά ζητήματα, είτε στην ηλεκτρονική σύσκεψη ή / και σε ατομική βάση στις
συνεδριάσεις παρακολούθησης.
Γενικά θέματα

Παρακαλούμε γράψετε τις σημειώσεις σας εδώ

• Τι κάνετε με τους ηλεκτρονικούς
φακέλους επιτευγμάτων αυτή τη στιγμή
(σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής
μονάδας);
• Τι θα θέλατε να κάνετε στο μέλλον (σε
εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής
μονάδας); Γιατί;
• Τι υποστήριξη χρειάζεστε, προκειμένου να
προχωρήσει το επίπεδο της
δέσμευσης/εμπλοκής σας;
• Πώς θα πρέπει οι ηλεκτρονικοί φάκελοι
επιτευγμάτων να συνδέονται με τις
εθνικές πολιτικές και τους ορισμούς για
τις ικανότητες/δεξιότητες;
• Σκοπεύετε να ενσωματώσετε τη χρήση
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στις
εθνικές πολιτικές για την αξιολόγηση;
• Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία με
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων
στη χώρα σας που θα μας συστήνατε;
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Θεσμικά θέματα

Παρακαλούμε γράψετε τις σημειώσεις σας εδώ

• Ποιος είναι ο σκοπός του ηλεκτρονικού
φακέλου επιτευγμάτων σε πιλοτική σας
εφαρμογή;
• Με ποιους τρόπους θα πρέπει οι μαθητές
σας να αναστοχάζονται σε έναν ηλεκτρονικό
φάκελο επιτευγμάτων;
• Σε ποιο βαθμό οι ηλεκτρονικοί φάκελοι
επιτευγμάτων χρησιμοποιούνται ήδη από τα
πιλοτικές σχολεία;
• Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί η εφαρμογή (στην τάξη /
στο σχολείο / πιο πέρα);
• Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο
υιοθέτησης των ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων στις διάφορες τάξεις/
σχολεία;
• Ποιες πτυχές / τα είδη του ηλεκτρονικού
φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να
αξιολογηθούν και σε ποιο επίπεδο;
• Πόσο πιθανό είναι ότι οι μαθητές ή / και
οι εκπαιδευτικοί θα αποδεχθούν και θα
χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικών
φακέλων επιτευγμάτων;
• Πρέπει οι ηλεκτρονικοί φάκελοι
επιτευγμάτων να διατηρηθούν σε βάθος
χρόνου (π.χ. μετά την αποφοίτηση), και πώς
μπορεί να γίνει αυτό;
• Οι ικανότητες και εμπειρίες των
εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων σε
θέματα ΤΠΕ επαρκούν για αυτή την πιλοτική
εφαρμογή;
• Ποιος θα δείξει στους μαθητές πώς να
χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικών
φακέλων επιτευγμάτων;
• Ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην
εφαρμογή;
Τεχνικά θέματα

Παρακαλούμε γράψετε τις σημειώσεις σας εδώ

• Τι είδους τεχνολογική υποδομή και τι
είδους συνεργασία θα χρειαστούν κατά τις
πιλοτικές εφαρμογές;
• Ποιες τεχνολογίες θα είναι διαθέσιμες
στην τάξη για την εφαρμογή του
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;
• Θα υπάρξει μια υποδομή για την
απαραίτητη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
και των μαθητών;
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• Ποια παιδαγωγικά χαρακτηριστικά
(λειτουργίες) αναμένετε να υπάρχουν στο
σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων;
• Πώς θα υπάρξει προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού που
χρησιμοποιείται σε έναν ηλεκτρονικό
φάκελο επιτευγμάτων;
• Ποιος θα είναι ο "ιδιοκτήτης" των
αντικειμένων στον ηλεκτρονικό φάκελο
επιτευγμάτων;
• Υπάρχουν ήδη συστήματα ηλεκτρονικών
φακέλων επιτευγμάτων σε χρήση; Ποια;
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