EUfolio proceso aprašymas
Redagavo Sąveikiosios terpės ir švietimo technologijų katedra,
Danube University Krems
Išplėstinė galutinio projekto santrauka (2013 m.)
Spaudos konferencijoms ir suinteresuotoms trečiosioms šalims
20/03/2015

1

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto pavadinimas

EU Classroom ePortfolios

Projekto santrumpa

EUfolio

Projekto numeris

535910-LLP-1-2012-1-IE-KA1-KA1ECETB

Dotacijos sutarties numeris

2012 - 5124 / 011 - 001

Darbo rezultato numeris

10

Darbo paketas

4

Darbo paketo vadovas

Sąveikiosios terpės ir švietimo technologijų katedra,
Danube University Krems

Viešinimo lygis

Viešas

Pristatymo laikas

20/03/2015

Statusas

Galutinis

Autorius/redaktorius

Sąveikiosios terpės ir švietimo technologijų katedra,
Danube University Krems

Vertimas iš anglų kalbos

2

Santrauka
EUfolio proceso aprašymas (10 rezultatas) buvo pristatytas partneriams 2013 m.
spalio mėn., kuriame buvo pateikiamas bendras e. portfelių (angl. ePortfolio)
įgyvendinimo procesas ir planas EUfolio projekto metu. Trumpoji EUfolio proceso
aprašymo versija buvo baigta 2013 m. pabaigoje.
Šioje išplėstinėje santraukoje norintiems vadovautis EUfolio modeliu atskleidžiama,
kaip EUfolio partneriai įgyvendino procesą.
Proceso aprašyme pateikiami apibrėžimai ir poreikių analizė, padedama suprasti e.
portfelių procesus (ir pateikiama EUfolio funkcinis aprašymas), taip pat nustatomi
mokymosi tikslai, turinio koncepcijos, didaktinės koncepcijos bei metodai.
EUfolio konsorciumas rekomendavo bandomosiose mokyklose įgyvendinti e. portfelių
projektą, kuris būtų sukoncentruotas į mokytoją (angl. teacher-centered). Gerai
pasirengę mokytojai sukūrė projektus ir (ar) mokymo metodus, kurie įtraukė e. portfelį
į mokymosi programą. Tačiau tai reiškia, kad mokytojai turi būti visiškai palaikomi
politiniu, instituciniu ir techniniu lygmeniu, taip pat turėti galimybę tęsti nuolatinį
profesinį tobulinimąsi. Į mokytoją sukoncentruotas metodas taip pat reiškia, kad
mokytojai, naudodami e. portfelį taip pat mokosi suprasti į mokinį sukoncentruotą
mokymo metodą.
Ruošiantis įgyvendinti, rekomenduojame užpildyti EUfolio anketą (žr. priedą) arba
susipažinti su JISC e. portfelio įgyvendinimo kontrolinį sąrašą (JISC 2008/2013), žr.
5.1 ir 5.2 skyrius.
Vertinimo tikslais rekomenduojama dirbti su „AeP Maturity“ matrica (plg. 6 skyrių).
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Įvadas: proceso aprašymo tikslai
Šio proceso aprašymo struktūra daugiausia orientuota į ISO/IEC 19796-1 proceso
modelio, skirto mokymuisi, švietimui ir mokymui, priėmimą. Jame „pateikiamas
suderintas požiūris į kokybės valdymą, užtikrinimą ar vertinimą“ (Pawlowski 2007 m.,
7).
Reikia pritaikyti remiantis JISC „šešiais e. portfeliu paremto mokymosi žingsniais“.
Šie žingsniai gali tapti trumpa proceso įžanga (JISC 2008: 36-37).
1. Apibrėžimas. Reikia nustatyti ir apibrėžti e. portfelio iniciatyvos tikslus ir
siekius. Taip pat nustatyti problemas, kurias juo bus siekiama išspręsti, kokia
pagalba reikalinga ir kokia aplinka mokinys naudojasi.
Pagrindinis klausimas:
„Kokias priemones, sistemas ar metodus reikia priimti“.
2. Supratimas. E. portfelio naudojimo potencialas, siekiant personalizuoto ir
asmeniškai parinkto mokymosi, turi įtakos pedagoginei bei institucijų veiklai.
Pagrindiniai klausimai:
2.1 Kokių mokymosi pasekmių reikalaujama jį įgyvendinant?
2.2 Kokią įtaką tai turės personalui (mokytojams, specialistams,
administracijos ir techniniams darbuotojams)?
3. Parengimas. Darbas su e. portfeliu kelia klausimų dėl duomenų nuosavybės,
tapatybės ir prieigos valdymo. Be to, reikia investuoti į personalo mokymąsi
bei pagalbą jiems, taip pat reikia įvertinti riziką ir naudą, prieinamumą,
autoriaus teises ir kitus potencialius teisinius klausimus.
Pagrindinis klausimas: Kas parengs teisinį pagrindą?
4. Dalyvavimas. E. portfelį įgyvendina specialistai, asmeniniai mokytojai,
administracinis, techninis ir pagalbinis personalas.
Pagrindinis klausimas: Kokios pačios efektyviausios strategijos, padėsiančios
įtraukti ir išlaikyti mokytojų bei mokinių susidomėjimą?
5. Įgyvendinimas. Naudotis e. portfeliu bus veiksminga tik jei jam vadovaus ir
prie jo įgyvendinimo prisidės mokymosi programos vadovai ir mokytojų
komandos bei kiti specialistai (tokie kaip asmeniniai mokytojai, vadovai,
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pedagogai). Reikia vadovautis sėkmingo įgyvendinimo gerąja praktika.
Pagrindinis klausimas: Kurie faktoriai turės įtakos rezultatui (įgyvendinimo
laikas ar geroji praktika)?
6. Peržiūra. Reikia išsiaiškinti mokinių ir mokytojų požiūrį. Šiam tikslui EUfolio 6
darbinio paketo (WP 6) metu buvo parengta informacinė medžiaga.

1. Apibrėžimas ir poreikių analizė
1.1 Apibrėžimas
Zalcburge atlikta e. portfelio mokslinė studija parodė, kad „negalima kalbėti tik apie
vieną e. portfelio metodą“. Naudojamas toks apibrėžimas:
E. portfelis yra skaitmeninė vieno asmens „kvalifikuotų darbų“ (lot. artefaktų)
kolekcija, kuris taip pageidauja dokumentuoti ir iliustruoti produktą (mokymosi
rezultatus) ir savo kompetencijos tobulėjimo procesą (mokymosi kelią,
tobulinimąsi) per tam tikrą laikotarpį ir dėl tam tikrų tikslų. Atitinkamas asmuo
savarankiškai pasirenka artefaktų rinkinį ir rūšiuoja juos pagal mokymosi tikslą.
Kaip savininkas, jis / ji gali visiškai valdyti, kas, kuriuo metu ir kokią dalį
informacijos gali peržiūrėti jo e. portfelyje.
(Hornung-Prähauser e.a. 2007 m., vertimas).
Yra daug e. portfelio apibrėžimų, kurie išdėstyti „EUfolio politikos ir praktikos“
apžvalgoje. Svarbu sutarti, kuris vienas apibrėžimas bus naudojamas e. portfelio
proceso kontekste, nes turi būti bendras e. portfelio pagrindas.
Vykdant EUfolio projektą buvo pasirinktas šis apibrėžimas:
E. portfelis yra (mokiniams priklausančios) dinaminės skaitmeninės darbinės
erdvės, kuriose mokiniai gali fiksuoti savo mokymąsi, idėjas, prisijungti prie
darbo kolekcijų, komentuoti savo mokymąsi, dalintis patirtimi apie mokymąsi,
nustatyti tikslus, ieškoti grįžtamojo ryšio ir demonstruoti, kaip jei mokosi, bei
mokslo pasiekimus.
Pastabos dėl apibrėžimo ir paaiškinimai dėl terminų ir suinteresuotų šalių:
Skaitmeninė darbinė erdvė – tai skaitmeninė mokymosi aplinka. Joje galima aktyviai
mokytis (t.y. mokiniai gali joje aktyviai dalyvauti). Terminas „darbinė erdvė“ taip pat
reiškia, kad portfelyje galima dirbti daugeliu skirtingų būdų, pavyzdžiui, dirbant kartu
su kitais. Be to, skaitmeninė erdvė atsirado tobulinant programinę įrangą ir
simbolizuoja laikiną saugojimo erdvę. Tačiau tai nėra ta darbinės erdvės reikšmė,
kurią naudojame e. portfeliui apibrėžti, nors e, portfelis taip pat gali tarnauti kaip
laikina (ir nuolatinė) saugojimo erdvė.
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E. portfelis priklauso mokiniui, jis / ji gali kontroliuoti:
•
•
•
ir kt.

kaip valdomos rinkmenos,
ką galima dalintis ir su kuo,
kurį vaizdą pateikti mokytojui

Be abejo, mokytojo vaidmuo dirbant su e. portfeliu lieka svarbus, jei ne svarbiausias
iki šiol. Pavyzdžiui, mokytojas padeda mokiniams:
 nustatyti ir stebėti mokymosi tikslus;
• planuoti savo strategijas, kaip tų tikslų pasiekti;
• nustatyti sėkmės kriterijus;
• rinkti įrodymus apie jų mokymąsi;
• pareikšti savo nuomonę ir įvertinti mokymąsi
ir kt.
Nuomonės pareiškimas ir dalijimasis mokymusi:
Nors mokiniai gali visiškai kontroliuoti savo e. portfelius, tačiau jie nėra asmeniniai
dienoraščiai. Jei reikia, prie jų gali prisijungti kiti asmenys, pavyzdžiui, mokytojai,
bendramoksliai ir tėvai. Naudojimasis e. portfeliais gali padėti mokytojams naujai
pažvelgti į mokymosi procesą. Kai mokytojai integruoja e. portfelius į mokymą ir
mokymąsi, jie sukuria galimybę pasirinkti iš plačios ugdymo metodų įvairovės.

1.2 Tikslų apibūdinimas
Vykdant mokymosi programos reformas ar jas planuojant, e. portfelį galima naudoti
kaip priemonę tokioms reformoms paremti. E. portfeliai gali paremti į kompetenciją ar
įgūdžius orientuotą mokymą ir gali būti naudojami kaip vertinimo priemonės.
Iki šiol e. portfeliais daugelyje Europos šalių naudojasi mokytojai (jeigu naudojasi)
siekdami nuolatinio profesinio tobulėjimo (NPD). Naujausios mokymo reformos taip
pat skatina diegti e. portfelius ir mokiniams.
Taip pat reikia pabrėžti, kad norint juos sėkmingai įgyvendinti, reikia turėti politinį
palaikymą.

1.3 Poreikių analizė
E. portfelių paklausa klasėje dažniausiai atsiranda dėl poreikio pakeisti mokyklos
mokymosi programas ir taikyti labiau į mokinį koncentruotus mokymo metodus.
Siekiant įgyvendinti e. portfelius Europos mokyklų klasėse pagalbinių priemonių
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poreikiai yra gana skirtingi. Yra poreikis paremti politikos formavimą. Taip pat reikia
atlikti išsamesnes e. portfelio naudojimo atvejų analizes dėl išreikštų poreikių
(atsakant į EUfolio anketos klausimus), nagrinėti patirties dalijimąsi su partneriais,
mokytojų ir mokytojų instruktorių platformas, taip pat kyla aiškaus funkcinio
detalizavimo poreikis (kuris pateikiamas kaip EUfolio funkcinis aprašymas).

1.4 Struktūros analizė / kontekstinė analizė
Dauguma iki šiol atliktų tyrimų nagrinėja e. portfelių taikymą aukštosiose mokyklose.
Pateikiame pavyzdį iš Australijos e. portfelio projekto ataskaitos (AeP 2008 m.).
Peržiūrimi esminiai faktoriai, dėl kurių e. portfeliu domisi įvairių sektorių atstovai šiose
jurisdikcijose, taip pat remiantis politiniu požiūriu, skatinama e. portfelio veikla
Kanadoje ir Naujoje Zelandijoje. Tam, kad būtų galima patenkinti mokinių mobilumo
vienoje mokymo institucijoje ir tarp skirtingų institucijų bei darbo vietų poreikį,
pasaulinėje švietimo rinkoje labai svarbūs techninių standartų ir sąveikos klausimai
(AeP 2008 m., 31 psl.).

2010 m. Europos Komisija pradėjo įgyvendinti „Europos strategiją 2020. Pažangus,
tvarus ir integracinis augimas“ (Europa 2020). Dėl šio strateginio dokumento
valstybių narių buvo prašoma, pavyzdžiui:


Gerinti švietimo rezultatus, kiekvienam segmentui (darželis, pradinė, vidurinė,
profesinė ir aukštoji mokykla) parengti integruotą metodą, kuris aprėptų pagrindinius
gebėjimus ir kuriuo būtų siekiama sumažinti mokyklų nebaigusių asmenų skaičių;
 Didinti švietimo sistemų atvirumą ir tinkamumą kuriant nacionalines kvalifikacijų
sistemas ir geriau pritaikant įgytas kvalifikacijas prie darbo rinkos poreikių („2020 m.
Europa“, 13 psl.).

Vienas „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ iniciatyvos tikslų, kuris buvo skelbiamas
anksčiau minėtame strateginiame dokumente, buvo „skatinti visus Europos piliečius
naudotis internetu ir įsisavinti tokius įgūdžius, visų pirma imantis veiksmų, kuriais
remiamas skaitmeninis raštingumas ir interneto pasiekiamumas“ („2020 m. Europa,
14 psl.)
Europoje pagrindinės politinės pastangos buvo dėtos kompetencija paremtai švietimo
sričiai (plg. EACEA 2012 m.). Jungtinėje Karalystėje e. portfeliai įgyvendinami
(daugiausiai aukštosiose mokyklose) pagal „įgyvendinimo vadovą“ (JISC 2008ff).
Nyderlanduose SURF „bendroji aukštojo mokslo institucijų ir mokslinių institutų
organizacija, siekianti perversmo moksle naudojant IKT inovacijas“ savo ataskaitoje
„Mokymosi visą gyvenimą skatinimas: e. portfelis Nyderlandų aukštojo mokslo
sistemoje“ (2007 m.) teikia išsamią informaciją apie išsilavinimą.
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Pagrindines kvalifikacijas, kurios nurodytos Europos mokymosi visą gyvenimą
kvalifikacijų struktūroje, arba XXI-ojo amžiaus įgūdžius (abu terminai vartojami kaip
sinonimai) sudaro IKT įgūdžiai. Be to, IKT gali būti ir yra naudojami kaip mokymo,
mokymosi ir vertinimo priemonė.
Eurydice ataskaitoje (EACEA 2011 m.), deja, e. portfeliai minimi tik kaip vertinimo
priemonės. Tačiau e. portfelius taip pat galima naudoti kaip nuomonių išraiškos ir
tobulinimosi priemones, o demonstracinis portfelis gali turėti elementus, kurie yra
daug svarbesni mokinio asmenybei, nei jo / jos įvertinimui.
Europoje nėra priimtos aiškios nacionalinės politikos dėl e. portfelių naudojimo
mokyklose. Tačiau yra priimtos kelios politinės metodikos, pavyzdžiui,
Nyderlanduose, Anglijoje (plg. su JISC dokumentais) ir Škotijoje (plg. SQA, 2012 m.).

2. E. portfelių proceso koncepcija ir projektavimas. Supratimas
JISC (2008 m.) primena, kad: „e. portfeliu pagrįstas mokymasis suteikia realų
savarankiško ir asmeninio mokymosi potencialą“. JISC skatina projektų grupes
paklausti: „kokių mokymosi rezultatų reikalaujame iš e. portfelio iniciatyvos ir kokią
įtaką jis turės mūsų specialistams, administracijos ir techniniam personalui“?
Pradedame nuo e. portfelio proceso modelio:

(Himpsl-Gutermann 2012: 262)

Kaip vaizduojama Klaus Himpsl-Gutermann proceso
modelyje (2012 m. 260-268 psl.), konteksto sąvoka yra
pradinis darbo su e. portfeliu klasėje taškas (nemaišykite
su 2 šio proceso aprašymo skyriumi).
Pagal šį modelį, konteksto sąvoka paaiškina e. portfelio
veikimo tikslą ir kontekstą, jį išsamiau komentuoja
vadovybė (politiką formuojantys asmenys, mokytojai)
kartu su mokiniais.
Konteksto sąvoka šveitimo proceso pradžioje ir galutinis
pridavimas proceso pabaigoje, pagal šį modelį, yra
pagrindinė proceso veikla, kurioje daugiausiai dalyvauja
vadovybė. Be to, atsiliepimų teikimo veikloje gali dalyvauti
vadovybė arba kolegos, kurie teikia grįžtamąjį ryšį
mokinio e. portfelyje. Taigi tamsiai mėlyna spalva
žymimas laikotarpis, kada e. portfelio vaizdas gali būti
matomas kolegoms ir (ar) vadovybei (mokytojams,
vertinimo komisijoms), o šviesesne mėlyna spalva
pažymėta veikla, kurią dažniausiai atlieka vienas
mokinys.

Toliau pateikiamame modelyje, Klaus Himpsl-Gutermann parodo e. portfelio struktūra
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trimis lygiai. Struktūra yra koncentruota į mokinį ir inicijuojama atskiro mokinio
vieninteliu mokymosi veiksmu. Mokinys atlieka mokymosi veiksmą, kuris, pagal
elementarų modelio lygį, gali būti supaprastintas iki etapų: „planuok – veik –
patvirtink“ ir dažniausiai sukuria artefaktą (Himpsl-Gutermann 2012 m., 269 psl.).
Mokymosi veiksmų seka sudaro artefaktų rinkinį. Jie saugomi saugykloje. Tai yra
mokymosi produktai. (Stebėkite, kad šis lygis atitiktų Himpsl-Gutermann proceso
modelio žingsnį „rinkimas“).
Lygis „mokymosi procesas“ vaizduoja savo mokymosi proceso planavimą,
sprendimus bei valdymą ir artefaktų savianalizę. Šis lygis atitinką tinklaraštį (žurnalą),
kuriame atsispindi mokymosi procesas. Apibūdinimai gali būti susiję su esama
situacija („reflecting-in-action“, 270 psl.), jie gali būti numatyti, jei išreiškiami lūkesčiai
arba sudaromi planai ir daugelis jų yra retrospektyviniai („reflecting-on-action“).
Aukščiausias modelio lygis pavadintas „mokymosi vaizdavimu“. Jis veikia kaip
mokymosi vitrina, nors ne visos tikslinės auditorijos grupės ar kolegos gali pamatyti
tokį patį vaizdą, skirtingoms tikslinėms grupėms galima pateikti skirtingą vaizdą. Be
artefaktų ir reflektyvių artefaktų, kurie sudaro mokymosi įrodymų dalis, prie portfelio
vaizdo reiktų pridėti savianalizę. Savianalizė gali būti pateikiama kaip žurnalo įrašas,
kuris gali būti retrospektyvinis ir numatomas tuo pat metu, taip pat jame turėtų būti
pateikiami planai apie galimą atlikto darbo tęstinumą.
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(Himpsl-Gutermann 2012 m., 239 psl.)

2.1 Mokymosi tikslai
Kiekvienam švietimo procesui svarbiausia nustatyti mokymosi tikslus. Mokymosi
naudojant e. portfelį poreikis atsiranda dėl poreikio atlikti mokymosi programos
reformą, nes mokymosi tikslai keičiasi iš į informaciją nukreipto mokymo ir mokymosi
modelio į įgūdžius nukreiptą modelį. Galime daryti išvadą, kad pagrindiniai gebėjimai
ir XXI-ojo amžiaus įgūdžiai bus pagrindiniai mokymosi tikslai.
Mokymosi tikslus turi nustatyti mokytojas pagal mokymosi rezultatus, kurių tikimasi
sulaukti mokant tam tikrą discipliną arba mokantis tam tikroje klasėje. Tačiau
mokytojas ir mokinys gali aptarti mokymosi rezultatus ir būdus, kaip jų pasiekti. Tokiu
atveju, mokytojui padedant mokinys pats nuspręstų savo mokymosi tikslus ir būdus,
kaip jų pasiekti. Šio aptarimo rezultatai galėtų padėti nuspręsti, kurių mokymosi
rezultatų galima pasiekti naudojantis e. portfeliu, o kurie iš jų gali tiesiog būti surinkti
e. portfelyje ir pateikti įvertinti mokslo pabaigoje.

3. Pasirengimas įgyvendinimui
3.1 Vaidmenys ir veikla
Iš pradžių tiek mokytojai, tiek mokiniai atliks panašius vaidmenis, nes visi iš pradžių
turės susipažinti su e. portfeliu. Taigi, galima tikėtis panašių procesų, tik per tam tikrą
laiko tarpą. Kai mokiniai yra pradedantieji, mokytojai jau turės patirties ir tam tikrų
žinių apie e. portfelio koncepciją ir mokės valdyti programinę įrangą.
E. portfelio procesas vartotojams (mokiniams ir mokytojams) gali būti suskirstytas į
keturis etapus. Visi etapai turi vidinius ir išorinius komponentus ir visų etapų metu yra
rizika iškristi. Gali būti, kad iškritimo rizika bus didesnė per mokytojų mokymo ciklą ir
tada, kai mokytojai tobulins savo e. portfelius. Mokykloje iškritimo / pasitraukimo
rizika bus mažesnė, nes mokiniai bus nuolat prižiūrimi (plg. Himpsl-Gutermann
2012a: 130 psl.).
Vykdant įgūdžiais paremtą mokymą ir įgyvendinant į mokinį nukreiptas priemones,
tokias kaip e. portfelis, mokytojai papildomai susiduria su tuo, kad jų vaidmuo žinių
cikle keičiasi. Jie jau nebeatlieka pagrindinio informacijos perteikėjo vaidmens, per
pastaruosius metus jie susipažino su instruktoriaus vaidmeniu, tačiau dabar
papildomai matosi, kad XXI-ojo amžiaus klasėje reikalingas ir ugdantysis vadovas
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(plg. Baumgartner 2004 m.).

3.2 E. portfelio įgyvendinimas pagal mokytojo instrukcijas
Atvejų analizės rodo, kad supažindinus mokytojus su e. portfelio idėja ir programine
įranga, daugelis jų greitai suprato, kaip su jais dirbti. Kai kurie iš jų net įgyvendino jį
be jokios pagalbos. Todėl į mokytoją koncentruotas įgyvendinimas, kai mokytojai
mokomi, kaip klasėje įgyvendinti e. portfelį ir jiems padedama, galėtų padėti
įgyvendinti gana daug e. portfelių ES klasėse. Taigi įgyvendinimą galima suskirstyti į
tokį 3 žingsnių procesą:
1. Instruktorių instruktavimas
Pirmiau mokomi mokytojų instruktoriai. Jie turi suprasti e. portfelio proceso
kompleksiškumą, dalyvauti šiame procese (sukurti savo portfelius ir dalyvauti
praktikos bendruomenėje, kaip parodyta eufolio.mahara.eu), sukurti ar nagrinėti
atvejų analizes ir tada padėti mokytojams atlikti tą patį su e. portfeliu. Idealiu atveju,
mokytojų instruktoriai (ir mokytojai) turėtų sukurti savo e. portfelius.
2. Mokytojų mokymas
Šis mokymas turėtų įtikinti mokytojus ne tik būti pasirengusius naudotis e. portfeliu
klasėje, bet taip pat ir kelti jų norą išlaikyti e. portfelį, naudoti naują mokinių mokymo
stilių įgūdžiams ir žinioms gilinti.
3. E. portfelio naudojimas klasėje
Po šių mokymų, mokytojai turės pakankamai įgūdžių ir žinių, kad sukurtų savo
pedagoginį metodą ir klasėje įgyvendintų e. portfelius. Visų įgyvendinimo etapų metu
vadovai turėtų mokytojams teikti didaktinę ir IT pagalbą, mokytojai turėtų dalyvauti
vėlesniuose mokymuose arba atlikti pirmiau minėtą praktiką bendruomenėje.
Svarbu, kad praktikos bendruomenę valdytų vadovas ar konsultantas, kuris palaikytų
diskusijas ir atsakytų į klausimus kiek galima greičiau.
Vertingos pagalbinės informacijos apie e. portfelio sąvoką galima rasti AeP leidinyje:
„E. portfelio sąvokos pagalbiniam informacinių technologijų, mokymo ir mokymosi
personalui“ (2009 m.).

4. Vystymas / kūrimas. Dalyvavimas
Proceso metu platformoje (pvz., http://mahara.eufolio.eu ar Microsoft platformoje)
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kuriamas e. portfelis ir nustatomi būdai, kuriais suinteresuotos šalys galėtų prie jų
prisijungti. Pagrindiniai būdai, kuriais suinteresuotos šalys galėtų dalyvauti jau buvo
aprašyti koncepcinėje dalyje (3 skyriuje), todėl šis skyrius gana trumpas.

4.1 Turinio kūrimas
Būtų geriausia, kad turinį sukurtų vartotojas. Įgyvendinant EUfolio projekto e. portfelį,
mokytojų nuolatinio profesinio tobulinimosi metu bus kuriamas pirmasis pavyzdinis
turinys, po to tikimės, jog mokytojų instruktoriai ir mokytojai savo mokymo portfeliui
sukurs turinį. Pagal mokytojo nurodytus mokymosi rezultatus, mokiniai turės sukurti
savo portfelius.

4.2 Dizaino kūrimas
Mokymo programos ir mokymo dizainas turėtų būti pagrįstas darbo su e. portfeliais
patirtimi. Todėl šio šalutinio proceso dizainas priklauso nuo konkretaus tipo mokyklai
ir amžiaus grupei nustatytos mokymosi programos, ir nuo galimybių naudotis e.
portfeliu siekiant konkrečių mokymosi tikslų.
Kalbant apie e. portfelio platformų dizainą galima teigti, kad:
Galima pritaikyti „Mahara ePortfolio“ sprendimo dizainą (iki tam tikro lygio).
„Microsoft ePortfolio“ sprendimas pagrįstas „MS Office“ programų komplektu ir todėl
jame galima pasinaudoti plačiomis dizaino galimybėmis.

4.3 Terpės kūrimas
E. portfelio įgyvendinimas ES klasėse EUfolio projekte yra paremtas dviem terpės
sprendimais: atviroji programinės įrangos platforma (Mahara) ir „Microsoft Student
ePortfolio Solution“. Pageidaujamos funkcijos pateikiamos EUfolio funkcijų
aprašyme.
Norėdami tinkamai naudotis terpe, mokytojai ir mokiniai turi turėti tinkamus įrenginius
(pvz., nešiojamus kompiuterius) ir turėti prieigą prie interneto tam, kad galėtų
prisijungti prie e. portfelio platformų. Būtų geriausia, jei tokia prieiga būtų galima
klasėje ir namuose.

4.4 Techninis įgyvendinimas
Mokyklose ir klasėse reikėtų įrengti atitinkamą techninę infrastruktūrą (gerą
plačiajuostį ar WLAN interneto ryšį, nešiojamus kompiuterius ir kt.), taip pat teikti
pirmo lygio pagalbą.
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5. Įgyvendinimas
Įgyvendinimui reikia pasiruošti, kaip buvo pasiruošta EUfolio naudojant anketas (žr.
priedą). EUfolio anketos buvo sukurtos pagal kontrolinį sąrašą, sudarytą įgyvendinant
e. mokymosi (angl. eLearning) ir e. portfelio (angl. ePortfolio) projektus.
Rekomenduojame toliau naudoti EUfolio anketą („bendrieji klausimai“ ir „instituciniai
klausimai“ arba JISC „E. portfelio kontrolinio sąrašo įgyvendinimas“ (2008 m. / 2012
m.)).

6. Rezultatų įrodymų ir vertinimo peržiūra
AeP „ePortfolioMaturity Model“ (2008 m.) yra gera įvertinimo priemonė, nes ja
vertinami instituciniai, personalo ir mokinių klausimai. Jei matrica naudojama prieš
įgyvendinimą ir po jo, galima stebėti pažangą.

7. Instrukcinė medžiaga dalyviams
EUfolio projektą vykdantiems bandomiesiems partneriams visą instrukcinė medžiaga
suteikiama „EUfolio proceso aprašyme“ (10 rezultatas) ir per NPT išteklius, kuriuos
smulkiau apie EUfolio paaiškina CPI. Pavyzdžiui, Avraamidou/Economou (2013 m.).
„EUfolio – ES klasės e. portfeliai. Mokytojo vadovas“ (16 rezultatas).
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Priedas. Anketa EUfolio partneriams, dalyvaujantiems
bandomajame projekte (Sudarė Danube University Krems, Austrija)
Anketos buvo išsiųstos ir atsakymai surinkti 2013 m. birželio-liepos mėn.

EUfolio procesas ir techninės sąlygos
04 Darbinis paketas | Bandomasis projektas

[1 dalis] Pagrindiniai klausimai, apie kuriuos reikia pagalvoti prieš pradedant
dalyvauti bandomajame projekte.
Žemiau pateikiamas klausimų, kurie padės jums konkrečiau apgalvoti savo nacionalinį (-ius) e. portfelio projektą (us), sąrašas.
Be abejo, planuojant bandomųjų projektų įgyvendinimą, reikės apsvarstyti daugelį klausimų.
Atkreipkite dėmesį, kad neprivaloma prie kiekvieno klausimo pateikti labai išsamų atsakymą. Tiesiog parašykite, į
kurį iš šių klausimų / problemų jau turite aiškų atsakymą ar viziją. Kuo daugiau informacijos mums pateiksite, tuo
labiau tikėtina, kad sukursime e. portfelio naudojimo proceso modelį, kuris atitiks specialius jūsų bandomojo
projekto reikalavimus.
Žinoma, taip pat kils kitų klausimų ir problemų. Galėsime juos kartu aptarti kaip ir visus kitus atvirus klausimus
elektroninėje erdvėje ir (arba) asmeniškai vėlesnių susitikimų metu.
Bendrieji klausimais
Pateikite atsakymus čia:

 Kur šiuo metu naudojate e. portfelį (-ius)
(nacionaliniu ar mokyklos lygiu)?
 Kaip norėtumėte jį panaudoti ateityje
(nacionaliniu ar mokyklos lygiu)? Kodėl?
 Kokios jums reiktų pagalbos darbo lygio su e.
portfeliu pažangai pasiekti?
 Kaip e. portfeliai turėtų sietis su nacionalinės
politikos ar kompetencijos sąvokomis?
 Ar ketinate integruoti e. portfelį į nacionalinę
vertinimo politiką?
 Ar jūsų šalyje yra rekomenduojamas e.
portfelio modelis / iniciatyva?

Instituciniai klausimai
Pateikite atsakymus čia:

 Kam jūsų bandomajame projekte naudojamas
e. portfelis?
 Kokiu būdu jūsų mokiniai turėtų teikti savo
pastebėjimus e. portfelyje?

 Kiek bandomajame projekte dalyvaujančių
institucijų jau naudojasi e. portfeliais?
 Kokiu lygiu reikėtų įgyvendinti projektą
(klasėje, institucijoje ar už jų ribų)?
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 Ar yra skirtumų, kaip e. portfeliai turėtų būti
įgyvendinami skirtingose disciplinose /
mokyklose?
 Kokie e. portfelių aspektai ir tipai turėtų būti
vertinami ir kokiais lygiais?
 -> žr. „eP taxonomy (Baumgartner, Peter (2011)“.
Educational Scenarios with E. portfolios - a
Taxonomy of Application Patterns. WWW:
http://peter.baumgartner.name/wpcontent/uploads/2012/12/SCO2001-eportfoliotaxonomy.pdf)

 Ar tikėtina, kad mokiniai ir (ar) mokytojai
priims ir naudosis e. portfelių sistema?
 Ar e. portfeliai turėtų būti ilgalaikiai (pvz.,
galioti ir po mokyklos baigimo) ir kaip tai būtų
galima įgyvendinti?
 Ar mokytojų ir mokinių turimų IKT įgūdžių
pakanka šiam bandomajam projektui
įgyvendinti?

 Kas parodys mokiniams, kaip naudotis e.
portfelių sistema?
 Kas turės dalyvauti įgyvendinant projektą?

Techniniai klausimai
Pateikite atsakymus čia:

 Kokios technologinės infrastruktūros ir
bendradarbiavimo reikės bandomiesiems
projektams?

 Kokios technologijos bus prieinamos klasėje
e. portfelių projektui įgyvendinti?
 Ar bus įdiegta infrastruktūra, kuria naudojantis
bus galima tinkamai paruošti mokytojus ir
mokinius?
 Kokių pedagoginių savybių (funkcijų) tikitės iš
e. portfelio sistemos?
 Kaip bus apsaugota e. portfelyje naudojama
intelektinė nuosavybė?
 Kas bus e. portfelyje esančių artefaktų
„savininkas“?
 Ar jau naudojatės e. portfelio sistemomis?
Kuriomis?
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