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Πρόλογος
Ο Οδηγός Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Επιτευγμάτων για τους Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής 
και τους Επαγγελματίες παρουσιάζει τις δράσεις που 
απαιτούνται για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων στα σχολεία. Καθώς υπάρχει 
μία κίνηση προς τον μετασχηματισμό των Ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών συστημάτων, είναι σημαντικό ότι 
οι σχεδιαστές πολιτικής και οι Επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης είναι πλήρως ενήμεροι για όλες τις 
βασικές διαδικασίες εφαρμογής.

Ο Οδηγός αυτός προέρχεται από ένα διετές 
πανευρωπαϊκό έργο ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων (EUfolio) σε τάξη της ΕΕ. Ξεκίνησε το 
Μάιο του 2013 και προχώρησε με τον πειραματισμό 
με μοντέλα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος 
αυτού του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η 
στήριξη της εφαρμογής των καινοτόμων περιβαλλόντων 
μάθησης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με τη χρήση 
της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το EUfolio είναι μια συνεργασία 14 εταίρων από 
επτά χώρες· Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία, Κύπρο, 
Βουλγαρία, Ισπανία και Αυστρία. Η ιδέα για το έργο 
EUfolio προήλθε από την Ομάδα Εργασίας ‘ΤΠΕ και 
εκπαίδευση’ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος, «Παιδεία και Κατάρτιση 2020» ένα 
δίκτυο που περιλαμβάνει 24 εκπροσώπους των 
Υπουργείων της ΕΕ. 

Ένας αριθμός των οργανώσεων-μελών συγκεντρώθηκε 
μαζί με το κοινό συμφέρον της εφαρμογής 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων ως μέρος της 
πολιτικής ατζέντας των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε εθνικό 
επίπεδο. Η ομάδα υπεύθυνων πολιτικής συνεργάστηκε 
με τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες 
και εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης (KA1 - Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών 
στρατηγικών στόχων στον τομέα της Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης) υπό την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
και Δεξιοτήτων (ΥΠΔ) στην Ιρλανδία.

Κατά τη διάρκεια του έργου EUfolio, οι Εταίροι 
σχεδίασαν, διεξήγαγαν και αξιολόγησαν σε πιλοτική 
εφαρμογή τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων 
για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση σε 
σχολεία της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας, 
της Σλοβενίας και της Ισπανίας. Η πιλοτική ήταν μια 
«πολιτική πειραματισμού» από την οποία οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής θα είναι σε θέση να αντλήσουν 
πολύτιμα διδάγματα πραγματικότητας. Η ελπίδα είναι 
ότι μετά από αυτό το πιλοτικό έργο, τόσο οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής όσο και οι επαγγελματίες θα 
ενθαρρύνουν και θα δράσουν με τη χρήση των ΤΠΕ 
(ειδικά την προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων) στη διδασκαλία, τη μάθηση και 
την αξιολόγηση. Επιτρέποντας τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε διαφορετικά πλαίσια και λαμβάνοντας 
υπόψη την πρακτική των περιορισμένων πόρων, οι 
πιλοτικοί συμμετέχοντες του EUfolio περιλαμβάνουν 
3.759 μαθητές και 200 καθηγητές σε όλες τις πιλοτικές 
χώρες. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή αυτών των 
αριθμών, ανατρέξτε στο Παράρτημα 2 – Επισκόπηση 
Εφαρμογής του EUfolio.  

Προς το τέλος του έργου, η ομάδα του EUfolio κινήθηκε 
στην συλλογή της μάθησης από το έργο, τα στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων στη διδασκαλία, τη μάθηση και την 
αξιολόγηση. Η ομάδα κινήθηκε επίσης στην συλλογή 
των στρατηγικών αποτελεσματικής πρακτικής, της 
βιώσιμης και συνεπούς εφαρμογής διαχείρισης. 
Η δημοσίευση αυτή είναι μια προσπάθεια να το 
παρουσιάσει σε συνοπτική και περιεκτική μορφή.

Η ομάδα έθεσε φιλόδοξους στόχους κατά την 
επιβίβαση σε αυτό το ταξίδι σχεδόν δύο χρόνια 
πριν. Ένα τεράστιο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε, 
είχαν σημειωθεί πολλές επιτυχίες και επίσης πολλές 
προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν. Εμείς θα συνεχίσουμε 
το έργο μας μετά το πρόγραμμα και ελπίζουμε ότι οι 
συνδυασμένες γνώσεις μας θα είναι χρήσιμες και για 
άλλους οργανισμούς και χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Ομάδα Έργου EUfolio 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
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Πρόλογος 
Ο σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παράσχει 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους 
επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, με ένα 
σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την ενημέρωση 
και την υποστήριξη της εφαρμογής των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων στα επιμέρους σχολεία, 
επαρχιακά εκπαιδευτικά πλαίσια και τα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα.

Αυτός ο οδηγός περιέχει προτεινόμενες πολιτικές και 
διαδικασίες οι οποίες έχουν προκύψει από το έργο 
του EUfolio σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία, τη μάθηση 
και την αξιολόγηση. Παρέχει γενικά μαθήματα σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα και την ευαισθητοποίηση 
των προσόντων της εφαρμογής του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων, καθώς και τις προκλήσεις και 
τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν από αυτούς που 
θα προβούν  στην υλοποίηση του. 

Το υλικό που καλύπτεται στον οδηγό έχει ως στόχο να 
παρέχει συγκεκριμένες και πρακτικές πληροφορίες για 
τέσσερα πρωτεύοντα ζητήματα:

1. Εξηγεί τι σημαίνει ο ηλεκτρονικός φάκελος 
επιτευγμάτων για εξάσκηση στην τάξη.

2. Δείχνει πώς μπορεί να υλοποιηθούν οι 
ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων.

3. Εξετάζει τις προσεγγίσεις διδασκαλίας, 
μάθησης και αξιολόγησης.

4. Παρέχει συστάσεις και κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.

Επισκόπηση Ενοτήτων
Το περιεχόμενο του οδηγού κυμαίνεται από μία 
αναθεώρηση των υφιστάμενων πολιτικών σχετικά με 
τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων 
στην εκπαίδευση, σε μία ευρεία κλίμακα εφαρμογής 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, σε μία 
εκτίμηση και αξιολόγηση του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

Η Ενότητα 1 βασίζεται σε μια εις βάθος βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και τεκμηριώνει τις γνώσεις και τους 
πόρους που απαιτούνται για την απάντηση στην 
ερώτηση, «Γιατί να εισαχθούν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων στα σχολεία;» Αυτή η ενότητα ορίζει 
την έννοια του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, 
παρέχει λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματα του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα παιδία 
της εκπαίδευσης και δείχνει πώς διαφέρουν από 
τους έγγραφους φάκελους επιτευγμάτων. Διερευνά 
τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων σε ένα 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Ενότητα 2 παρέχει λεπτομέρειες πώς οι ηλεκτρονικοί 
φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως εργαλείο για την εξέλιξη και την αξιολόγηση των 
Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα. Εξετάζει την καλύτερη 
προετοιμασία για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων και επισημαίνει τα βασικά 
ζητήματα για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων. Επίσης διερευνώνται τεχνικά στοιχεία 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων.  

Η Ενότητα 3 παρέχει διαγράμματα μιας διαδικασία 
υλοποίησης τριών επιπέδων για τους ηλεκτρονικούς 
φακέλους επιτευγμάτων. Πρώτον, υπάρχει η φάση 
της προ-υλοποίησης, δείχνοντας παραδείγματα 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και 
την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών 
για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων. Δεύτερον, με έμφαση στη διαδικασία, 
υπάρχει η φάση της υλοποίησης, με έναν οδηγό έξι 
βημάτων κατάδειξης για κάθε δράση. Τρίτον, υπάρχει 
η φάση μετά την εφαρμογή, η οποία εξετάζει την 
αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας όσον 
αφορά την διαδικασία εφαρμογής.

Η Ενότητα 4 περιγράφει τις συστάσεις που βασίζονται 
στα πορίσματα του έργου EUfolio. Γίνονται συστάσεις 
και κατευθυντήριες για τα κύρια επίπεδα χάραξης 
πολιτικής – εθνικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 
περιφερειακούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
των σχολείων.
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Περεταίρω Πληροφορίες για της Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Επιτευγμάτων
Εάν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το eufolio@education.gov.ie.  
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε από τους εταίρους του έργου.   Εννοείται ότι η ηλεκτρονική 
κοινότητα πρακτικής Yammer, η οποία ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, θα συμπληρωθεί με πόρους και θα 
εποπτεύεται από το Ιρλανδικό Υπουργείο Παιδείας & Δεξιοτήτων και τους οργανισμούς της.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων για τους Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής και τους 
Επαγγελματίες είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Eufolio: www.eufolio.eu.

mailto:eufolio@educationg.gov.ie
http://eufolio.eu/project-partners/#dep-ed-irl
http://eufolio.eu/community
http://www.eufolio.eu
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Ενότητα 1: Γιατί να Εισαχθούν οι Ηλεκτρονικοί 
Φάκελοι Επιτευγμάτων στα Σχολεία;
Δύο πλατφόρμες ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
έγιναν πιλοτικά σε 72 σχολεία σε 5 χώρες για μια 
περίοδο δύο ετών, ως μέρος του σχεδίου EUfolio. Τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό το έργο ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχείς.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, και το γεγονός ότι μια εις βάθος 
κατανόηση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων  
είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η αξία των πλατφορμών, 
η Ενότητα 1, θα σκαλίσει την έννοια των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας, 
της μάθησης και της αξιολόγησης του σήμερα. Θα 
εξετάσει πώς συγκρίνονται με τους παραδοσιακούς 
έντυπους φακέλους επιτευγμάτων και θα προχωρήσει 
στην εξέταση των πλεονεκτημάτων των ηλεκτρονικών 
φακέλων (ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων). Αυτή 
η ενότητα θα αναλύσει επίσης τους ηλεκτρονικούς 
φακέλους επιτευγμάτων σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

1.1 Καθορίζοντας τους ηλεκτρονικούς 
φακέλους επιτευγμάτων

Για να κατανοήσουμε τις πραγματικές δυνατότητες των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στα σχολεία, πρέπει 
κατ 'αρχάς να καθοριστούν. Μια σειρά από ορισμούς του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων βρίσκονται ήδη 
σε χρήση. Μερικοί ορισμοί θεωρούν τον ηλεκτρονικό 
φάκελο επιτευγμάτων ως προϊόν ή ένα προσωπικό χώρο 
όπου οι μαθητές μπορούν να συλλέγουν ψηφιακά αρχεία. 
Αυτά τα αρχεία παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία από 
τις εμπειρίες των μαθητών και των επιτεύγματα, και 
διατυπώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Άλλοι ορισμοί παρουσιάζουν τους ηλεκτρονικούς 
φακέλους επιτευγμάτων ως μια διαδικασία, 
επιτρέποντας στους μαθητές να προχωρήσουν πέρα 
από την έννοια της μάθησης, όπως την ξέρουν, και 
να αποκτήσουν εικόνα για την προσωπική διαδικασία 
μάθησής τους. Οι μαθητές είναι εξουσιοδοτημένοι να 
σκέφτονται δημιουργικά και κριτικά προκειμένου να 
έχουν τελικά νόημα για το πώς μαθαίνουν. Το κάνουν 
αυτό, αναγνωρίζοντας τις μαθησιακές εμπειρίες, 
προβληματίζοντας σχετικά με την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους και μοιράζοντας, συνερίζοντας και 
παρουσιάζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία σε τρίτους.

Είναι αναγκαίο να σκεφτούμε τη χρήση ενός 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως μια 
προσέγγιση, ή μέθοδο, ή υποστηρικτική δομή για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση. Δηλαδή, ένας ψηφιακός 
φάκελος επιτευγμάτων είναι τόσο ένα ποσοτικό 
πράγμα και την ίδια στιγμή, μια διαδικασία.

Καθορίζοντας σωστά έναν ηλεκτρονικό φάκελο 
επιτευγμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι μπορεί 
να προσφέρει. Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων 
ο οποίος παρουσιάζεται ως μια συλλογή ηλεκτρονικών 
αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να θεωρηθεί ως 
πολύπλευρος. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά βασικά 
στοιχεία τα οποία μαζί μπορούν να καθορίσουν τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων.

Αυτά τα στοιχεία είναι:

 • Ψηφιακή μορφή: μια συλλογή των ψηφιακών 
πόρων, που ονομάζεται αποθετήριο αντικειμένων.

 • Αντικείμενα: αυθεντικό περιεχόμενο 
που αποδεικνύει επάρκεια και παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία για την πρόοδο 
και τα επιτεύγματα ενός ατόμου.

 • Οργανωμένο περιεχόμενο: περιέχει υλικά 
που προέρχονται από επίσημες και ανεπίσημες 
δραστηριότητες μάθησης με ένα δομημένο τρόπο.

 • Συγγραφή: διευθύνεται και ανήκει στο άτομο 
που τον δημιουργεί. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να 
αποφασίσει ποια τμήματα του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων είναι κοινά και με ποιον.

 • Προβληματισμός: μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ατομική αξιολόγηση, τον προβληματισμό 
και το σχεδιασμό της προσωπική ανάπτυξη.

 • Βιτρίνα: συγκεκριμένα τμήματα του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων να εμφανίζονται στους 
άλλους - π.χ. δασκάλους, συμμαθητές, γονείς.

1.1.1 Ο Ορισμός του EUfolio για τους 
Ηλεκτρονικούς Φακέλους στα Σχολεία

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει απόλυτος ορισμός 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, ένας ορισμός 
κατανοήθηκε ως αληθές στην περίπτωση του έργου 
EUfolio. Είναι ένας ορισμός που προέρχεται από το Εθνικό 
Συμβούλιο για τη Διδακτέα Ύλη και την Αξιολόγηση της 
Ιρλανδίας για την εκτίμηση του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων (ΕΣΔΥΑ, 2013) και έχει ως εξής:

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
είναι δυναμικοί  χώροι εργασίας που 

ανήκουν στους μαθητές, όπου οι 
μαθητές μπορούν να συλλάβουν τη 

μάθησή τους και τις ιδέες τους, να έχουν 
πρόσβαση στις συλλογές τους για το 

έργο, να προβληματιστούν σχετικά με 
τη μάθησή τους, να μοιραστούν, να 
θέσουν στόχους, να επιδιώξουν την 

ανατροφοδότηση και την ανάδειξη της 
μάθησης και των επιτευγμάτων τους.

 

Για μια πιο σε βάθος εξερεύνηση των ορισμών του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, ανατρέξτε στο 
παραδοτέο EUfolio· Αναθεώρηση του EUfolio για τις 
Υφιστάμενες Πολιτικές και Πρακτικές του Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Επιτευγμάτων.

http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
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1.2 Συγκρίνοντας τους Έντυπους Φακέλους Επιτευγμάτων με τους 
Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων

Για αιώνες, οι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει πολύ καλά με τους έντυπους φάκελους επιτευγμάτων, έτσι είναι 
φυσικό να αμφισβητούν την αναγκαιότητα για των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων.

Με πολύ απλά λόγια, ένας φάκελος επιτευγμάτων - έντυπος ή ηλεκτρονικός - είναι μια συλλογή των αποδεικτικών 
στοιχείων που συγκεντρώθηκαν για να δείξουν το μαθησιακό ταξίδι ενός ατόμου σε βάθος χρόνου και να επιδείξουν 
τις ικανότητές του. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι που συντάσσουν τους φακέλους επιτευγμάτων είναι ενεργοί 
συμμετέχοντες στη δική τους μάθηση. Παρακάτω είναι μια εξέταση του πως συγκρίνονται οι έντυποι φάκελοι 
επιτευγμάτων με τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων.

1.2.1 Έντυποι Φάκελοι Επιτευγμάτων και Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων 

Οι έντυποι φάκελοι επιτευγμάτων κατέχουν μια συλλογή από προσχέδια και ολοκληρωμένες εργασίες, προκειμένου 
να αποδείξουν τις ικανότητές του μαθητή. Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων (επίσης γνωστός ως ePortfolio, 
e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio, κλπ) είναι ουσιαστικά μια ηλεκτρονική έκδοση ενός έντυπου φακέλου 
επιτευγμάτων, που δημιουργήθηκε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, και μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, ήχο 
και υλικό βίντεο. Ο παρακάτω πίνακας, που συντάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Ζηλανδίας (2011), 
χρησιμεύει για να παρουσιάσει και να συγκρίνει τις ιδιότητες που δεν υπάρχουν στους παραδοσιακούς φακέλους 
επιτευγμάτων με τους έντονα προηγμένους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων.1

Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων Έντυπος Φάκελος Επιτευγμάτων

Διαρκής 
Μπορεί να χειροτερεύει με το πέρασμα του χρόνου, 
ευαίσθητος στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Παρέχει τη διάρκεια και μπορεί να είναι δια βίου
Συχνά σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα 
και δεν είναι συνεχής

Εντελώς κινητός Δεν μετακινείται εύκολα

Αναπαράγεται εύκολα
Μία αναπαραγωγή μπορεί να είναι 
χρονοβόρα και να μην φαίνεται καλή.

Επιτρέπει τη συνεργατική εργασία
Η συνεργασία δεν είναι εύκολη και 
σίγουρα δεν είναι ταυτόχρονη

Μπορεί να είναι μία ‘ζωντανή’ πηγή για τους άλλους
Μπορεί να είναι μία πηγή περιορισμένη και 
δεσμευμένη σε χρονοδιαγράμματα 

Εύκολα δεκτική από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε, οποτεδήποτε

Χρειάζεται να είναι φυσικά παρόν

Μπορεί να διαβάσει, να κριθεί από συμμαθητές, ή να 
βαθμολογηθεί από πολλούς θεατές ταυτόχρονα  

Χρειάζεται να αντιγραφεί και στη συνέχεια να διανεμηθεί 
για να επιτρέψει πολλούς θεατές ή βαθμολογητές 

Επιτρέπει διαφορετικές οργανωτικές ‘απόψεις’ 
από το ένα σύνολο των βασικών υλικών πόρων  

Σταθερή διάταξη και μορφή

Επιτρέπει την αλληλεπίδραση μαθητή / δασκάλου Όχι, εκτός αν γίνεται μέσα στην τάξη

Παρέχει φωνή του μαθητή - αισθήματα 
και συναισθήματα

Απρόσωπος - γενικά δεν αντικατοπτρίζει τα 
συναισθήματα και τα συναισθήματα

Εύκολα και πάντα διαθέσιμος για διόρθωση Δεν διορθώνεται εύκολα

Προβλεπόμενος / έχει σχεδιαστεί για να 
ενθαρρύνει την στοχαστική πρακτική

Μπορεί να είναι, αλλά πιο δύσκολο να 
περιλαμβάνει προβληματισμούς

Πρόσβαση από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή Πρέπει να γίνεται φυσική μεταφορά

Μια προσωπική προσέγγιση στη μάθηση που 
μεγαλώνει με την ωριμότητα του μαθητή

Το περιεχόμενο και η οργάνωση 
καθοδηγούνται κυρίως από το δάσκαλο

Επικέντρωση στην ανάπτυξη Συχνά τείνει να επικεντρώνεται στην αξιολόγηση

Ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη έλεγχο της 
δυνατότητας κοινής χρήσης και σχολίων

Μόλις φύγει από τα χέρια του ιδιοκτήτη αυτός / 
αυτή δεν έχει τον έλεγχο πρόσβασης ή σχολίων

Ασφαλής - δύσκολο / αδύνατο να χαθεί ή να χάσετε Μπορεί να χαθεί ή να καταστραφεί εύκολα

1 Κατευθυντήριες γραμμές για τους Ψηφιακούς Φακέλους Επιτευγμάτων για αρχάριους. Υπουργείο Παιδείας, Γουέλινγκτον, Νέα 
Ζηλανδία (2011): σελ.4. Προσβάσιμο 14 Απρ. 2015.

 

http://eufolio-resources.eu/
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Πολυμέσο - κείμενο, διαγράμματα, γραφικές 
εικόνες, ήχος, βίντεο και όλοι οι συνδυασμοί

Έντυπο μέσο μόνο – κείμενο, εικόνες, διαγράμματα

Μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένα αρχεία Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που παίρνετε

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι μια τεχνολογική αλλαγή, δεν είναι μια εννοιολογική αλλαγή, από τους 
έντυπους φάκελους επιτευγμάτων, αλλά εξακολουθούν να έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που διαφέρουν από 
τους παραδοσιακούς φάκελους επιτευγμάτων. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι βολικοί, επεκτάσιμοι, 
ευέλικτοι, και ιδιαίτερα κινητοί. Από την άλλη πλευρά, καθώς οι έντυποι φάκελοι επιτευγμάτων χρησιμοποιούνται 
ακόμα από πολλούς ανθρώπους και επαγγέλματα, είναι σε γενικές γραμμές δυσκίνητοι, δεσμευμένοι σε 
χρονοδιαγράμματα, ευάλωτοι στην φθορά, και μη διαδραστικοί.

1.3 Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων
Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων είναι ότι 
επιτρέπουν μια ουσιαστική αντανάκλαση. Με τον 
προβληματισμό στο δικό τους έργο το οποίο είναι 
αποθηκευμένο στους ηλεκτρονικούς φακέλους 
επιτευγμάτων, οι μαθητές μπορούν να:

 • αναπτύξουν την προσωπική και τη σχολική 
τους ταυτότητα, καθώς ολοκληρώνουν διάφορα 
έργα και να προβληματίζονται σχετικά με τις 
δικές τους δυνατότητες και την πρόοδο.

 • συνδέσουν τη μάθηση σε διάφορα 
μαθήματα και χρόνο.

 • αναπτύξουν ικανότητες αυτο-αξιολόγησης 
για να κρίνουν την ποιότητα της εργασίας 
χρησιμοποιώντας ειδικά κριτήρια.

 • σχεδιάζουν τα δικά τους μονοπάτια μάθησης 
καθώς καταλαβαίνουν τι ξέρουν και μπορούν 
να κάνουν και τι πρέπει ακόμη να μάθουν2. 

Επιπλέον, μετά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων, είναι προφανή περισσότερα οφέλη: 

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Η χρήση των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων μπορεί να αναπτύξει 
δεξιότητες τεχνολογίας πολυμέσων, καθώς 
επίσης και γενικότερη παιδεία, επικοινωνία 
και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

 • Αποδεικτικά στοιχεία μάθησης: οι ηλεκτρονικοί 
φάκελοι επιτευγμάτων διευκολύνουν την 
ουσιαστική μάθηση, όπου οι μαθητές μπορούν 
να μάθουν να διαχειρίζονται τη δική τους 
επαγγελματική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου 
να συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση.

 • Ανατροφοδότηση: οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων διευκολύνουν την ανταλλαγή 
ιδεών και την ανατροφοδότηση. Οι μαθητές 
μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση γρήγορα 
και σε τακτική βάση μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
ενημέρωσης σε όλη τη διαδικασία εξέλιξης 
ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων

 • Προβληματισμός: οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
προβληματιστούν σχετικά με το έργο τους. 

 • Ψυχολογικά οφέλη: οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων μπορούν να ενισχύσουν την 
αίσθηση της ολοκλήρωσης και της ικανοποίησης 
των μαθητών που τους χρησιμοποιούν.

2 Τα Οφέλη των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων για τους 
Μαθητές και τη Σχολή με Δικά τους Λόγια: (Winter, 2009), 11:1  

 • Αξιολόγηση: Καθώς οι μαθητές επανεξετάζουν 
και τελειοποιούν τους ηλεκτρονικούς φακέλους 
επιτευγμάτων τους σε τακτική βάση, συμμετάσχουν 
σε μια διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης. Με 
τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αποκτούν μια καλύτερη 
κατανόηση της αξιολόγησης που αναλαμβάνουν και 
μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για τη συνεχή 
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους.

 • Αντικείμενα: οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων μπορούν να είναι ένα 
αποθετήριο για τα διάφορα αντικείμενα, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων πολυμέσων. 

 • Συντήρηση: οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων είναι εύκολο να διατηρηθούν, 
να επεξεργαστούν και να ενημερωθούν.

 • Φορητότητα και κοινή χρήση: Όταν 
αποθηκεύονται σε απευθείας σύνδεση, οι 
ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν 
να μοιραστούν με άλλους και να μεταφερθούν 
σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας.

 • Πρόσβαση: οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
είναι εύκολα προσβάσιμοι ηλεκτρονικά από 
τους συντάκτες τους. Οι μαθητές μπορούν 
επίσης να ορίσουν τις ρυθμίσεις απορρήτου 
επιτρέποντας σε επιλεγμένες ομάδες (π.χ. 
συμμαθητές, καθηγητές) να εξετάσουν τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους. 

 • Κόστος: Αν και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων απαιτούν κάποιο αρχικό κόστος 
εγκατάστασης, κυρίως για το λογισμικό και τον 
εξοπλισμό, το διαδικτυακό εργαλείο είναι φθηνό και 
εύκολο να αναπαραχθεί σε μακροπρόθεσμη βάση.

 •  Τυποποίηση: Αν μια καθολική προδιαγραφή έχει 
συμφωνηθεί, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
έχουν τη δυνατότητα να τυποποιηθούν 
για ολόκληρες π.χ. επαρχίες και χώρες. 

 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 
οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
περιλαμβάνουν μια δυνατότητα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων που προστατεύει 
την εργασία των μαθητών. Η πρόσβαση μπορεί 
να περιορίζεται μόνο σε εκείνους που οι 
μαθητές επιθυμούν να δουν το έργο τους.3

3 Butler, P. (2006) ,  Μια Επισκόποιση της Βιβλιογραφίας για τους 
Φακέλους Επιτευγμάτων και τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους 
Επιτευγμάτων Πάλμερστον, Νέα Ζηλανδία: Massey University 
College of Education . σ.11 Προσβάσιμο 14Απρ. 2015

http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
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1.4 Εξερευνώντας τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων σε 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Σε όλη την Ευρώπη, το αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τις δυνατότητες για εργαλεία ηλεκτρονικής 
μάθησης και τεχνολογίες για την υποστήριξη  για 
περισσότερο επικεντρωμένων στον εκπαιδευόμενο και 
εξατομικευμένες μορφές μάθησης έχει οδηγηθεί από 
τις εθνικές στρατηγικές για την ηλεκτρονική μάθηση 
και άλλες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της δια βίου 
μάθησης. Αναχαιτίζοντας από το ενδιαφέρον αυτό, το 
2006, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σε ένα 
πλαίσιο οκτώ βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου 
μάθηση (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006) 4. 
Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Επικοινωνία στην  μητρική γλώσσα·
 • Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες·
 • Μαθηματικές ικανότητες και βασικές ικανότητες 

στην επιστήμη και την τεχνολογία·
 • Ψηφιακές ικανότητες·
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω·
 • Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες·
 • Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, 
 • Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση. 

Οι Ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά 
στάδια της υιοθέτησης των Βασικών Ικανοτήτων στην 
εθνική τους διδακτέα ύλη, ωστόσο η πραγματική 
πρόκληση παραμένει στις μεθόδους εκτίμησης και πώς 
τα εκπαιδευτικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη 
θα αξιολογήσουν τις Βασικές Ικανότητες με έναν δίκαιο 
και ουσιαστικό τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιγράψει τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων ως ιδανικούς 
για την αξιολόγηση των συλλογών για το έργο που 
αναπτύχθηκαν από τους μαθητές. Η Επιτροπή θεωρεί 
επίσης ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων να 
είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επικοινωνία στη 
μητρική γλώσσα του μαθητή, την επικοινωνία σε ξένες 
γλώσσες, την πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

4   Βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση.Ευρώπη (2009). 
Προσβάσιμο 14 Απρ. 2015

1.4.1 Πολιτική-Υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Επιτευγμάτων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν μια δομημένη και 
γραμμική πολιτική όσον αφορά την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Σε 
πολλές περιπτώσεις, η στρατηγική υιοθέτηση 
του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων απλώς 
ενσωματώνεται σε διάφορες ΤΠΕ σε εθνικές πολιτικές 
της εκπαίδευσης ή άλλων στρατηγικών εστιάζοντας σε 
ψηφιακές δεξιότητες ή / και επαγγελματική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων έχουν ήδη 
τεθεί σε εφαρμογή στα εκπαιδευτικά συστήματα στο 
Βέλγιο, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Η Βουλγαρία, 
η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισλανδία είναι επί του 
παρόντος σε φάση πιλοτικής εφαρμογής. Στην 
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηλεκτρονικοί 
φάκελοι επιτευγμάτων είναι διαθέσιμοι στους μαθητές 
καθ 'όλη την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία και 
αξιολογούνται από αναθέτοντες φορείς.5 

Προς το παρόν, μπορούμε να παρατηρήσουμε την 
ανάγκη εκσυγχρονισμού των σχολικών προγραμμάτων 
σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα  πιο επικεντρωμένο στον μαθητευόμενο μοντέλο 
διδασκαλίας. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
και η ευρεία υιοθέτησή τους στα εκπαιδευτικά 
συστήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά 
αυτήν την ανάγκη.

Τα κύρια ευρήματα από το έργο EUfolio δείχνουν ότι η 
υιοθέτηση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορεί σίγουρα να 
προχωρήσει σε υλοποίηση των στρατηγικών στόχων 
του 2020 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο πλαίσιο 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020) 6. Η ΕΚ 2020 έχει ως 
στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της ποιότητας και απόδοσης των 
εκπαιδευτικών συστημάτων

Για μια σε βάθος εξερεύνηση των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ, ανατρέξτε 
στο παραδοτέο EUfolio·Αναθεώρηση του EUfolio για τις 
Υφιστάμενες Πολιτικές και Πρακτικές του Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Επιτευγμάτων.

5  Ibid.
6 Στατηγικό πλαίσιο. Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020 (2014). 

Προβάσιμο14 Απρ. 2015

http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio-resources.eu/
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Ενότητα 2: Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι 
Επιτευγμάτων σε Σχολικό Πλαίσιο
Η Ενότητα 2 παρέχει μια επισκόπηση των λειτουργιών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και πώς αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, ιδίως στο πλαίσιο 
του δεύτερου επιπέδου. Διερευνά τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων για να υποστηρίξει τη 
συνεχή αξιολόγηση και την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων. Επίσης περιγράφονται οι βασικοί παράγοντες για 
την εισαγωγή της μάθησης με βάση τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων

2.1 Λειτουργίες των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων
Με βάση μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας, οι συνεργάτες του EUfolio προσδιόρισαν τρεις κύριες λειτουργίες 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων: Αποθήκευση ή "βιτρίνα της μάθησης"· Διαδικασία ή "διαδικασία της 
μάθησης"· και Προϊόν ή "προϊόντα μάθησης". Αυτές οι τρεις διαφορετικές λειτουργίες - όπως σχεδιάζονται στο 
Σχήμα 2.1 - υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, όταν είναι αλληλένδετη και αλληλοεξαρτώμενη.

Ο Himpsl-Gutermann (2012) διερευνά αυτές τις τρεις λειτουργίες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όσον αφορά 
τα Προϊόντα Μάθησης, τη Διαδικασία Μάθηση και Αντιπροσωπείας της Μάθησης. Ο προβληματισμός και η  
ανατροφοδότηση είναι τα κλειδιά για τη σύνδεση των στρωμάτων αυτής της προτεινόμενης δομής του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Συλλογή 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Αναστοχασμός 

ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ Παρουσίαση 

Δημιούργημα 3 

Πηγή 2 

Οπτική 3 

Οπτική 2 

Οπτική 4 

Πηγή 1 

Δημιούργημα 
Επικύρωση Προγραμματισμός 

Δράση 

Αναμενόμενο 

Ανάρτηση 1 

Αναμενόμενο 

Ανάρτηση 6 

Αναδρομικό 

Ανάρτηση 3 

Αναδρομικό Τρέχον 

Ανάρτηση 2 

Τρέχον 

Ανάρτηση 4 

Οπτική1 
Καλυπτικό κείμενο 

 Στόχοι 
Tεκμήρια 

Αναστοχαστικά 
δημιουργήματα  
Συμπέρασμα 

Σύγκρουση Αξιολόγηση 

Προβολή Επιλογή 

Προϊόντα της 
Μάθησης 

Διαδικασία της 
Μάθησης 

Αναπαράσταση 
της Μάθησης 

Ανατροφοδότηση 

Αναστοχασμός για: 
» Περιεχόμενο
» Διαδικασία
» Τεκμήριο

Ανάρτηση 5 

Δημιούργημα 1 Δημιούργημα 2 

Δημιούργημα 4 

Σχήμα 2.1 Τα 3 επίπεδα δομής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων του Himpsl-Gutermann 7

Αυτή η δομή των τριών επιπέδων συζητείται λεπτομερέστερα στο παραδοτέο EUfolio· EUfolio Διαδικασία 
Προδιαγραφής.  

7 Himpsl-Gutermann, Klaus (2012). Ένα μοντέλο 4 φάσεων για τη μακροχρόνια χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. EPIC 2012, 
σ.239.

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=9951
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=9951
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Με βάση τις πληροφορίες που φαίνονται στο Σχήμα 2.1, οι εταίροι του EUfolio ανέπτυξαν τη διαδικασία του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.2, η οποία δείχνει τις τρεις λειτουργίες των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και πως αποτελούν μέρος της διαδικασίας μάθησης. Αυτό αναφέρεται επίσης 
στο έργο του Abrami και Barrett (2005), με 3 επίπεδα της διαδικασίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων: 
αποθετήριο, χώρος εργασίας και βιτρίνα.

Επίπεδο1 
Αποθετήριο 

Αρχεία 
Ήχου 

Αρχεία 
Βίντεο 

Υλικό 

Σύνδεσµοι 

Επίπεδο2 
Χώρος 

Εργασίας 
Ηµερολόγιο Οµάδες 

Χώροι 
Συζήτησης 

Σελίδες 

Επίπεδο3 
Προθήκη 

Επιτευγµάτων 
Βίντεο 

Σελίδες 

Επιτεύγµατα 

Εργασίες 

Επίπεδο 1: Αποθετήριο Μαθητή          

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους, 
όπως την ψηφιακή αποθήκευση, όπου μπορούν 
να δημιουργήσουν και να συλλέξουν αντικείμενα. 
Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν παραδείγματα 
των εργασιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης των 
κριτηρίων επιτυχίας για την εργασία ή ανάθεση για την 
οποία εργάζονται.

Επίπεδο 2: Χώρος Εργασίας του Μαθητή

Στον χώρο εργασίας, οι μαθητές μπορούν να 
σχεδιάσουν, να θέσουν στόχους, να οργανώσουν τις 
μαθησιακές εμπειρίες χρονολογικά, να συνεργαστούν 
με τους συμμαθητές, να προβληματιστούν σχετικά με 
τη δική τους διαδικασία μάθησης και για τις εργασίες 
των συνομηλίκων τους. Μπορούν να συλλέξουν και να 
ανεβάσουν αντικείμενα (αποθήκευση), να συζητήσουν 
με τους συνομηλίκους την επιλογή των αντικειμένων 
τους, να λειτουργήσουν συνεργατικά ή μόνοι τους 
και να οργανώσουν τους πόρους τους. Έτσι, ένας 
κύκλος αυτό-αξιολόγησης και προβληματισμού ως 
μέρος της μαθησιακής διαδικασίας διευκολύνεται. Στο 
χώρο εργασίας, οι εκπαιδευτικοί και οι συνομήλικοι 
τους μπορούν να προσφέρουν εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση.

Επίπεδο 3: Βιτρίνα Μαθητή             

Το στοιχείο βιτρίνα του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων μπορεί να αποδείξει τις ικανότητες, 
τα επιτεύγματα και τα προϊόντα ενός μαθητή. Ένας 
μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί και να επιλέξει τα 
αντικείμενα του για να επιδείξει τις σκέψεις του και 
τα επιτεύγματα του, καθώς και τις συνεισφορές και 
την ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές και τους 
δασκάλους. Τα ‘τελικά’ προϊόντα στο τμήμα βιτρίνα 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να 
αξιολογηθεί από το δάσκαλο ως τελική αξιολόγηση της 
μάθησης.

Αυτές οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων περιγράφονται περαιτέρω στο 
παραδοτέο EUfolio·βιβλιάριο Εκπαιδευτών για τους 
Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων σε Τάξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη 
για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
(http://eufolio-resources.eu/ ), η οποία αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια του έργου.

Σχήμα 2.2 EUfolio Λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων

http://eufolio-resources.eu/
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Σχήμα 2.3 Προσαρμογή από: Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων και Διαμορφωτική Αξιολόγηση 10

   

10 Αξιολόγηση για τη Μάθηση & τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων. CORE Education (2012): σ. 24.Προσβάσιμο 14 Απρ. 2015

2.2 Χρησιμοποιώντας τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων για 
Υποστήριξη της Αξιολόγησης

Όπως περιγράφεται στο μέρος 2.1, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων έχουν τρεις κύριες λειτουργίες και 
μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεχή αξιολόγηση.

2.2.1 Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων 
και η Αθροιστική Αξιολόγηση

Από αθροιστική άποψη, η πλατφόρμα λειτουργεί ως 
ψηφιακό αποθετήριο (Επίπεδο 3) για τις εργασίες των 
μαθητών και έχει την ικανότητα να αποθηκεύει πολυτροπικά 
κείμενα. Ωστόσο, έχει επίσης τη δυνατότητα να υποστηρίξει 
μια μετατόπιση του ρόλου του μαθητή σε αυτή την 
προσθετική διαδικασία από παθητική σε ενεργητική, όπως 
παρατηρήθηκε από τους Knight κ.α. (2006):

«οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων επιτυγχάνει 
ένα στόχο που πολλές άλλες μέθοδοι αξιολόγησης 
δεν μπορούν· αλλάζουν το ρόλο των μαθητών 
στην αξιολόγηση από την παθητικό ερευνητικό 
υποκείμενο σε ενεργό συμμετέχοντα καθώς οι μαθητές 
καλούνται να επιλέξουν δείγματα της τάξης τους και 
εξωσχολικά προϊόντα εργασίας για τους ηλεκτρονικούς 
φακέλου επιτευγμάτων και (ίσως το σημαντικότερο) 
να αναλογιστούν γιατί αυτά τα αντικείμενα 
επιλέχθηκαν και πώς αποδεικνύουν τη μάθηση ».8 

Αυτό υποστηρίζεται από τον Kimball (2005), ο οποίος 
υπογραμμίζει τη μετατόπιση του ρόλου του μαθητή: «η 
παιδαγωγική του φακέλου επιτευγμάτων προσπαθεί να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν δυναμικοί συμμετέχοντες 
στη δική τους μάθηση. Οι μαθητές δεν είναι μόνο οι χρήστες 
του συστήματος, [γίνονται] οι συγγραφείς του».9

8 Ψηφιακοί Φάκελοι Επιτευγμάτων για αρχάριους. Υπουργείο 
Παιδείας, Wellington, Νέα Ζηλανδία ( 2011):  σ. 8. Προσβάσιμο 
15 Απρ. 2015.

9 Kimball, Miles (2005) Συστήματα βάσεων δεδομένων ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων: Μια κριτική αποτίμηση. Υπολογιστές και 
Σύσταση 22.4: σ.435.

2.2.2 Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων 
και η Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Η παιδαγωγική του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων έχει επίσης τη δυνατότητα να προωθήσει 
και να αναπτύξει τη διαμορφωτική αξιολόγηση στην 
τάξη. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ανατροφοδότηση 
με τη μορφή ενός διαλόγου, αξιοποιώντας με αυτόν 
τον τρόπο την επικοινωνία μεταξύ του μαθητή και του 
δασκάλου. Αυτό ενισχύει την άποψη που προέβαλαν 
οι Marshall και Wiliam (2006), ότι ο σκοπός της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι η υποστήριξη της 
μάθησης και ότι στη διαδικασία ανατροφοδότησης θα 
πρέπει να συμμετάσχουν τόσο ο δάσκαλος όσο και ο 
μαθητής.

Παρακάτω, το Σχήμα 2.3 αποτυπώνει τη διαδικασία 
για το πώς οι μαθητές συνήθως αναπτύσσουν το έργο 
τους· στην περίπτωση αυτή ένα κομμάτι του από 
γραπτό μαθητή στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων. Αυτή η διαδικασία ανάπτυξης 
διαθέτει όλες τις τρεις λειτουργίες των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων: Επίπεδο 1, Επίπεδο 2 και 
Επίπεδο 3

http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
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Στο επίπεδο 1 (αποθετήριο μαθητή) ο μαθητής 
μπορεί να αποθηκεύσει παραδείγματα των εργασιών. 
Η εργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
δημιουργήσει κριτήρια επιτυχίας· τα πρότυπα με βάση 
τα οποία θα κριθεί το έργο όταν ολοκληρωθεί, για να 
καθορίσει την επιτυχία της στα μάτια του μαθητή και 
του δασκάλου.

Στο επίπεδο 2 (χώρος εργασίας του μαθητή) ο μαθητής 
ασχολείται με τη διαδικασία της δημιουργίας, ενώ 
είναι στο μαθητικό χώρο εργασίας, και μπορεί να 
επιδιώξει την ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές, 
τους δασκάλους, τους γονείς και να ασχοληθεί με τον 
αυτο-προβληματισμό.

Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο μαθητής μπορεί να 
αποδείξει τη μάθησή του στο στάδιο του προϊόντος, 
και να εμφανίσει το προϊόν του στην βιτρίνα του 
(Επίπεδο 3).

2.2.3 Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση

Το 2011, η Σκοτσέζικη Αρχή Προσόντων μελέτησε 
την αποτελεσματική πράξη αξιολόγησης και 
διαπίστωσε ότι «οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
κάνουν ευκολότερο για τους εκπαιδευτικούς και τους 
αξιολογητές για να δώσουν ανατροφοδότηση, το οποίο 
ενισχύει τη σχέση μεταξύ διαμορφωτικής και αθροιστικής 
αξιολόγησης, καθώς και μεταξύ της μάθησης και της 
αξιολόγησης γενικότερα» 11. Η πλατφόρμα επιτρέπει 
την ανατροφοδότηση και στη γραπτή αλλά και στην 
προφορική μορφή και μπορεί να συμπεριλάβει 
συνδέσεις σε παραδείγματα εργασιών.

Ανατροφοδότηση μπορεί να παρέχεται σε οποιοδήποτε 
στάδιο στη διαδικασία της μάθησης, και αυτό υποστηρίζει 
την εξέλιξη του μαθητή, όπως σημειώνεται από τους 
Black & Wiliam (1996)· «η συνεχής ανατροφοδότηση 
των μαθητών σχετικά με το πώς να προχωρήσουν με 
την εκμάθηση και την απόδοση είναι απαραίτητη ... η 
ανατροφοδότηση πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας και όχι μόνο κατά το στάδιο του προϊόντος» 
12. Παραδείγματα ανατροφοδότησης κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας μπορεί να δει κανείς στο πλαίσιο του 
έργου EUfolio όπου οι εκπαιδευτικοί  παρείχαν τόσο 
προφορική όσο και γραπτή ανατροφοδότηση προς τους 
μαθητές σε μια προσπάθεια να στηρίξουν το μαθησιακό 
ταξίδι των μαθητών.

2.2.4 Ανατροφοδότηση από Συμμαθητές

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων παρουσιάζουν 
μια ευκαιρία για την αύξηση του διαλόγου μεταξύ 
συμμαθητών και της αξιολόγησης από αυτούς. Οι Stefani 
κ.α.. (2007) παρατηρούν ότι «τα σχόλια συμμαθητών 
στην εργασία του μαθητή είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο 
για τη βελτίωση της ποιότητας και την προσπάθεια 
των μαθητών να επενδύσουν στην εργασία τους. 
Επιπλέον, αυτοί που σχολιάζουν μαθαίνουν τόσο 

11 Οδηγίες Χρήσης των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων. 
Σκωτσέζικη Αρχή Προσόντων (ΣΑΠ) (2012):σ.18. Προσβάσιμο 
14 Απρ. 2015

12 Black, Paul, and Dylan Wiliam (1998)  Αξιολόγηση και μάθηση 
στην τάξη. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση 5.1:σ. 34.

από την επινόηση των παρατηρήσεων τους, όσο και 
εκείνοι που λαμβάνουν την ανατροφοδότηση σχετικά 
με το έργο τους» 13. Η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων επιτρέπει τη γρήγορη και 
εύκολη κοινή χρήση των εργασιών των μαθητών, είτε με 
ανεξάρτητους μαθητές ή ομάδες, και με αυτόν τον τρόπο 
διευκολύνει την ανατροφοδότηση από συμμαθητές 
σε όλη τη διαδικασία της μάθησης. Αυτό φαίνεται στα 
παραδείγματα EUfolio εφαρμογών του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων στην τάξη, τα οποία είναι 
διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (http://eufolio-resources.
eu/ ), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

2.2.5 Αυτό-αξιολόγηση του Μαθητή

Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων παρέχει 
επίσης μια πλατφόρμα για το μαθητή αυτο-
αξιολόγησης. Βοηθά το μαθητή στο να αναλάβει 
τον έλεγχο της δικής τους μάθησης και να γίνει πιο 
αυτόνομος. Αυτή η ιδέα υποστηρίζεται από την έρευνα 
των Black κ.α. (2004)· «Η αυτο-αξιολόγηση προάγει την 
ικανότητα να εργαστούν σε ένα μεταγνωστικό επίπεδο 
... που ασχολείται με τον αυτο-συλλογισμό, οι μαθητές 
αρχίζουν να αναπτύσσουν μια επισκόπηση των εργασιών 
τους που τους επιτρέπει να την διαχειρίζονται και να την 
ελέγχουν οι ίδιοι» 14.

Αυτή η συνεχής αξιολόγηση επαινεί το δυναμικό 
της ψηφιακής αποθήκευσης του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων. Από την άποψη της 
ενδο-σχολικής αθροιστικής αξιολόγησης, η εμπλοκή 
με την αποθήκευση της εργασίας στους ηλεκτρονικούς 
φακέλους επιτευγμάτων γίνεται μια διαδικασία που 
καθοδηγείται από τον μαθητή. Όπως περιγράφεται από 
τους Klenowski & Wyatt-Smith (2006), «Αποφεύγει την 
παγίδα της ‘συλλογής’ δεδομένων· η έμφαση δίνεται στην 
παρατήρηση και την ανάλυση της μάθησης και επιτρέπει 
[στους μαθητές] να εξετάσουν τις δικές τους στρατηγικές 
μάθησης και τις στρατηγικές μετα-μάθησης».15

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
EUfolio προβληματίστηκαν με τη μάθησή τους καθ 
'όλη τη διαδικασία της ολοκλήρωσης μιας εργασίας 
ή ενός έργου και ασχολήθηκαν με τη μεταγνώση και 
τη σκέψη για τη μάθησή τους. Καθ 'όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 
να καταγράφουν τις σκέψεις τους στην πλατφόρμα 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για να 
υποστηρίξουν τη μελλοντική μάθηση.

13 Lorraine Stefani, Robin Mason κ.α. (2007) Το Εκπαιδευτικό 
Δυναμικό των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων: 
Στηρίζοντας την Προσωπική Ανάπτυξη και την Στοχαστική 
Μάθηση. σ.66. Προσβάσιμο 14 Απρ. 2015

14 Black, P., Harrison, C., Lee, C.κ.α. (2004) Δουλεύοντας Μέσα στο 
Μαύρο Κουτί: Αξιολόγηση για τη Μάθηση στην Τάξη. Phi Delta 
Kappan, 86 (1): 9-21

15 Carnell, E., Askew, S., & Klenowski, V. (2006) Φάκελοι 
Επιτευγμάτων για Μάθηση, Αξιολόγηση και Επαγγελματισμό.  σ 
278 [insert footnote 16] Ανάπτυξη στην Ανώτερη Εκπαίδευση. 
Αξιολόγηση και Εκτίμηση στην Ανώτερη Εκπαίδευση, 31(3):σ. 
267.Προσβάσιμο13 Απρ.2015

http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
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2.3 Χρησιμοποιώντας τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων για 
την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα

Τα αναλυτικά προγράμματα και οι διδακτικές προσεγγίσεις έχουν αλλάξει κατά την τελευταία δεκαετία να 
λειτουργούν σύμφωνα με τιι αλλαγμένες απαιτήσεις του επαγγέλματος και τις κοινωνικές τάσεις. Αυτή είναι μια 
προσπάθεια να μειωθεί το σημερινό χάσμα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Οι 
συνεργάτες του EUfolio εξέτασαν ορισμένες δεξιότητες του 21ου αιώνα και ικανότητες που θα μπορούσαν δυνητικά 
να αναπτυχθούν μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην τάξη. Το έργο επικεντρώνεται 
στις δεξιότητες που περιγράφονται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων 21ου αιώνα ATCS (2012), το οποίο συμπλέκει τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα σε τέσσερις κατηγορίες, όπως φαίνονται στο Σχήμα 2.4.

Δεξιότητες του 21ου αιώνα (ATCS) Περιγραφή – Ενδείξεις

Τρ
όπ

οι
 Σ

κέ
ψ

ης

Δημιουργικότητα / Καινοτομία • Να είναι σε θέση να δημιουργήσεις νέες και αξιόλογες ιδέες

• Να είναι σε θέση να δουλεύει δημιουργικά με τους άλλους

• Να είναι σε θέση να εφαρμόσει καινοτομίες

• Να είναι σε θέση να επεξεργαστεί, να τελειοποιήσει 
και να αναλύσει τις ιδέες κάποιου

Κριτική σκέψη / Επίλυση 
προβλημάτων / Λήψη αποφάσεων

• Να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες αποτελεσματικά, 
χρησιμοποιώντας κάθε είδους επικοινωνία (προφορική, 
γραπτή, αντικείμενο, τεχνολογία κλπ) σε διάφορα 
πλαίσια και για μια σειρά από λόγους 

• Να είναι σε θέση να μπορεί να ακούσει τις σκέψεις και ιδέες των άλλων

• Να μοιράζεται τις απόψεις και να παρέχει ανατροφοδότηση

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω 
/ Μεταγνώση

• Να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συλλογισμού 
στις κατάλληλες περιστάσεις

• Να χρησιμοποιεί συστηματική σκέψη, εξετάζοντας 
την αλληλεπίδραση των μικρών τμημάτων του όλου 
προβλήματος, προκειμένου να το λύσει

• Να λαμβάνει αποφάσεις και κρητικές

• Να αξιολογεί αυστηρά τις διαδυκτυακές και 
άλλες πηγές που χρησιμοποιούνται

Τρ
όπ

οι
 ε

ργ
ασ

ία
ς

Συνεργασία • Να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους

• Να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικές ομάδες

• Να διαχειρίζεται τα έργα της ομάδας

• Να καθοδηγεί και να οδηγεί τους άλλους (με σεβασμό συμπεριφοράς)

Επικοινωνία • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί προφορικά ή γραπτά 
στη μητρική τους γλώσσα και πρόσθετη γλώσσα

• Να είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει διαφορετικά κείμενα

• Να είναι σε θέση να διατυπώσει επιχειρήματα με πειστικό τρόπο

• Να αναπτύξει δεξιότητες για να χρησιμοποιούν 
βοηθήματα (όπως σημειώσεις, σχέδια, χάρτες κλπ)

Ερ
γα

λε
ία

 ε
ργ

ασ
ία

ς

ΤΠΕ / Ψηφιακή παιδεία • Να αποκτήσει πρόσβαση και να αξιολογήσει την 
τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

• Να χρησιμοποιήσει και να διαχειριστεί τις πληροφορίες διαδικτυακά

• Να δημιουργήσει προϊόντα μέσων ενημέρωσης (π.χ. βίντεο, ήχου κλπ)

• Να εφαρμόσει την τεχνολογία αποτελεσματικά 

Πληροφοριακή παιδεία • Να αποκτήσει πρόσβαση και να αξιολογεί πληροφορίες

• Να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες

• Να είναι σε θέση να ψάξει, να συλλέξει, να οργανώσει 
και να επεξεργαστεί πληροφορίες

• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο 
για την έρευνα, την οργάνωση και τη συλλογή πληροφοριών 
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Ζώ
ντ

ας
 σ

το
ν 

κό
σμ

ο

Υπηκοότητα • Να συμμετέχει στην κοινότητά / δραστηριότητες της γειτονιάς

• Να είναι σε θέση να εμφανίσει αλληλεγγύη για θέματα 
που επηρεάζουν την τοπική ή ευρύτερη κοινότητα

Ζωή και Καριέρα • Να προσαρμόζεται στην αλλαγή του

• Να είναι ευέλικτο

• Να διαχειρίζεται τους στόχους και το χρόνο

• Να εργάζεται ανεξάρτητα

• Να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους

• Να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικές ομάδες

• Να διαχειρίζεται έργα

• Να καθοδηγεί και να οδηγεί τους άλλους 

Προσωπική και Κοινωνική 
υπευθυνότητα

• Να είναι σε θέση να επικοινωνεί

• Να είναι σε θέση να εκφράσει την απογοήτευση 
ενός ατόμου με εποικοδομητικό τρόπο

• Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα βαθμό διαχωρισμού 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

• Να μπορεί να δει και να κατανοήσει τις διαφορετικές απόψεις

• Να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί

Σχήμα 2.4 Βασικές Δεξιότητες ATCS περιγραφή των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα16

Αυτές οι δεξιότητες του 21ου αιώνα πρέπει να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στη διδακτέα ύλη, προκειμένου 
να ξεπεραστούν τα τρέχοντα και αναδυόμενα ελλείμματα πρακτικών δεξιοτήτων. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων παρέχουν μια πλατφόρμα για να στηρίξουν την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 
που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως καταλύτη για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για 
την ανάπτυξη της μαθητο-κεντρικής μάθησης.

Το σημείο που οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να υποστηρίξουν τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα 
εμπλουτίζεται από τα ευρήματα της έρευνας του έργου EUfolio, τα οποία δείχνουν ότι οι βασικές δεξιότητες του 
μαθητή όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, οι μεταγνωστικές ικανότητες, η επικοινωνία, η συνεργασία και η 
παιδεία με τις ΤΠΕ εξελίχθηκε σε όλη την πιλοτική εφαρμογή.

16 Binkley, M., Erstad, κ.α. (2012). Καθορίζοντας τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα. Στο P. Griffin, B. McGaw & E. Care. (εκδόσεις), Αξιολόγηση 
και Διδασκαλία των Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα. σ.16-17
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2.4 Βασικοί Παράγοντες στην Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Φακέλων 
Επιτευγμάτων

Οι εταίροι του EUfolio έλαβαν υπόψη δύο βασικές προοπτικές, την παιδαγωγική και την τεχνολογία, κατά την 
εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Αυτές οι ενέργειες παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.5 πιο κάτω 
και διερευνώνται περαιτέρω στο παραδοτέο EUfolio· Γενική Λειτουργική Προδιαγραφή. 

 

Πώς	  να	  αξιοποιήσω	  το	  
φάκελο	  επιτευγμάτων;	  

Αναστοχασμός	  
Ανάπτυξη	  

Παρουσίαση	  
Αξιολόγηση	  

Πώς	  να	  εφαρμόσω	  την	  
παιδαγωγική	  

προσέγγιση	  του	  
φακέλου	  επιτευγμάτων;	  

Σενάρια	  Φάκελου	  
Επιτευγμάτων	  

Εφαρμογή	  Στρατηγικών	  
Εκπαιδευτικές	  Πολιτικές	  

Πώς	  να	  εφαρμόσω	  ένα	  
σύστημα	  φάκελου	  
επιτευγμάτων;	  

Αξιολόγηση	  
Συστήματος	  

Επιλογή	  Συστήματος	  
Εγκατάσταση	  &	  
Διαμόρφωση	  

Πώς	  να	  αρχίσω	  τη	  
χρήση	  του	  φακέλου	  
επιτευγμάτων;	  

Ενημέρωση	  
Συστήματος	  
Συντήρηση	  
Υποστήριξη	  

Παιδαγωγική	  Προοπτική	   Τεχνολογική	  Προοπτική	  

Παράγοντες	  Κλειδιά	  για	  εφαρμογή	  φάκελου	  επιτευγμάτων	  

Σχήμα 2.5 Βασικοί Παράγοντες στην Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων

2.4.1 Παιδαγωγική Προοπτική

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα EUfolio διερεύνησαν το δυναμικό των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στην τάξη στα τρία επίπεδα 
λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1. Οι λειτουργίες 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων – υποστηρίζοντας τους στοχασμούς του μαθητή, τη  διαμορφωτική 
αξιολόγηση, την αξιολόγηση από τους συμμαθητές και προβάλλοντας το έργο των μαθητών - ενσωματώθηκαν στη 
διαδικασία της μάθησης. Για την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών, οι δάσκαλοι ανέπτυξαν σενάρια μάθησης που 
ενσωμάτωσαν στην παιδαγωγική του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.

2.4.2 Τεχνολογική Προοπτική

Το σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων των χρηστών 
εντός του σχολικού περιβάλλοντος· πρέπει να είναι αξιόπιστο, ασφαλές, ανθεκτικό και ευέλικτο. Τα σχολεία 
θα πρέπει να εστιάσουν στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων και να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των χρηστών, προτού εξετάσουν τα τεχνικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
συστημάτων λογισμικού του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.

Τα σχολεία θα πρέπει να εξετάσουν τις απαιτήσεις της τεχνολογίας που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (π.χ. τεχνική εγκατάσταση, εφαρμογή ή συντήρηση). Το παραδοτέο EUfolio· 
Γενική Λειτουργική Προδιαγραφή παρέχει ένα σύνολο απαιτήσεων τεχνικού επιπέδου για την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή μπορεί να επιτευχθεί στην ώρα 
της και με βάση τον προϋπολογισμό. Απαραίτητα ‘πρέπει να έχουν’ στοιχεία διακρίνονται από το ‘ωραίο να έχουν’ 
στοιχεία, ανάλογα με τον τύπο και την στοχευμένη χρήση του έργου του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.

Η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στα σχολεία θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, 
όπου η ιδιότητά τους μπορεί να εξεταστεί, αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε κατά την πάροδο του χρόνου. Το Σχήμα 
2.6 περιγράφει τα επίπεδα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία. Καθώς τα επίπεδα 
προχωρούν, η έμφαση μετακινείται από το μαθητή προς τις προκλήσεις εφαρμογής για το σχολείο.

http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
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Ενώ μια λύση ου ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα μπορούσε να παραδοθεί αρχικά ως μια απλή ιστοσελίδα 
του μαθητή ή μια προσωπική ιστοσελίδα, με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να γίνει δύσχρηστο να διαχειριστεί 
από  το σχολείο. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη επίπτωση, τα σχολεία πρέπει να σκεφτούν με τι θα μοιάζει 
το σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στο μέλλον, όταν θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το σχολείο, για 
όλους τους μαθητές και μαθήματα.

Στην ιδανική περίπτωση, ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να φέρει τον φάκελο επιτευγμάτων του μαζί του όταν 
φεύγει από το σχολείο, παρέχοντας έτσι την εφαρμογή και τις ευκαιρίες της δια βίου μάθησης.

ΕΠΙΠΕΔΟ	  5	  

ΕΠΙΠΕΔΟ	  4	  	  

ΕΠΙΠΕΔΟ	  	  3	  

ΕΠΙΠΕΔΟ	  2	  

ΕΠΙΠΕΔΟ	  1	   Ο	  φάκελος	  επιτευγμάτων	  είναι	  μία	  απλή	  ιστοσελίδα	  ή	  ένα	  
απλό	  ιστολόγιο	  

Ο	  φάκελος	  επιτευγμάτων	  αναπτύσσεται	  σε	  δυναμική	  βάση	  
δεδομένων	  μέρος	  συστήματος	  διαχείρισης	  περιεχομένου	  

Ο	  φάκελος	  επιτευγμάτων	  εφαρμόζεται	  σε	  
ολόκληρο	  το	  σχολείο	  

Ο	  φάκελος	  επιτευγμάτων	  ενσωματώνεται	  
στις	  διαδικασίες	  διδασκαλίας,	  μάθησης	  και	  
αξιολόγησης	  

Ο	  φάκελος	  επιτευγμάτων	  
μεταφέρεται	  σε	  άλλο	  σχολείο	  

Τα	  Επίπεδα	  1	  και	  2	  
επικεντρώνονται	  στο	  
μαθητή	  

Τα	  Επίπεδα	  1	  και	  2	  
επικεντρώνονται	  στην	  αξία	  που	  
έχει	  για	  το	  σχολείο	  

Το	  Επίπεδο	  5	  ξεπερνά	  το	  σχολικό	  πλαίσιο	  και	  
δημιουργεί	  ευκαιρίες	  δια	  βίου	  μάθησης	  

Σχήμα 2.6 Επίπεδα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
στα σχολεία (προσαρμοσμένο από Siemens 2004)17

17 Siemens, G.(2004) elearnspace. Ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων. Προσβάσιμο 15 Απρ. 2015

http://eufolio-resources.eu/
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2.5 Λειτουργικές Απαιτήσεις Matrix
Έχοντας εξερευνήσει τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές προοπτικές μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων, οι συνεργάτες του EUfolio ανέπτυξαν έναν Matrix Λειτουργικών Απαιτήσεων με βάση το έργο 
των Hartnell-Young κ.α.α. (2007) και Becta (2009). Αυτός ο Matrix, συλλαμβάνεται στο Σχήμα 2.7, παρουσιάζει 
έξι λειτουργικές ενότητες που θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα μαθητή με επίκεντρο την πλατφόρμα του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Αυτές είναι οι Βασικές Λειτουργίες, Σχεδιασμός, Μάθηση & Ανάπτυξη, 
Προβληματισμός & Παρακολούθηση, Αξιολόγηση & Μετάβαση, τα οποία επικεντρώνονται όλα στο μαθητή και το 
έργο του.

Αυτές οι λειτουργικές ενότητες χαρτογραφούνται επάνω στις τέσσερις λειτουργίες των φακέλων επιτευγμάτων 
που προσδιορίζονται από τον Baumgartner (2009), οι οποίες είναι· Στοχασμός Φακέλου Επιτευγμάτων, 
Παρουσίαση Φακέλου Επιτευγμάτων, Φάκελος Επιτευγμάτων Αξιολόγησης, Φάκελος Επιτευγμάτων Εξέλιξης. Ο 
matrix που προκύπτει απεικονίζει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων που θεωρούνται κατάλληλες για τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στο πλαίσιο του έργου EUfolio.

Προγραµµατισµός 

Εγκαταστάσεις 
Προγραµµατισµού 

Καθορισµός 
Προσόντων 

Καθορισµός  
Μαθησιακών Στόχων 

Ατοµικός 
Προγραµµατισµός της 

Μάθησης 

Αξιολόγηση 

Διαµορφωτική 
Αξιολόγηση 

Τελική Αξιολόγηση 

Μετάβαση 

Διευκόλυνση 
Μετάβασης 

Διαλειτουργικότητα 

Διαχείριση Ταυτοτήτων 

Διαχείριση Χρηστών & 
Ρόλων 

Αναζήτηση & 
Πλοήγηση 

Διαχείριση 
Αποθετηρίου Νέφους 

Διαχείριση Πρόσβασης 

Διαχείριση Νέων 
Μέσων 

‘Έκθεση Διαχείρισης 

Διαχείριση Εργασιών/
Δραστηριοτή-των 

Επικοινωνία/ 
Συνεργασία (σύγχρονα 

και ασύγχρονα 

Διαχείριση Ιδιοκτησίας 

Υποστήριξη Χρήστη 

Διαχείριση φακέλων 
επιτευγµάτων 

Υποστήριξη 
Πολλαπλών Συσκευών 

Παρακολούθηση 
Έκθεσης Συµµετοχής 

Επιβεβαίωση 
Τεκµηρίων 

Βαθµολόγηση 

Βασικές Λειτουργίες 

Καταγραφή & 
Αποθήκευση 
Τεκµηρίων 

  Οργάνωση/Κατανοµή 
Τεκµηρίων 

Υποβολή Τεκµηρίων  

Εξέλιξη 
Παρακολούθησης 

Δηµοσίευση Τεκµηρίων 

Αναστοχασµός 
Τεκµηρίων 

Επιβεβαίωση 
Τεκµηρίων 

Ανατροφοδότηση από 
εκπαιδευτικό και 

οµότιµους 

Μάθηση & Ανάπτυξη 

  Αναστοχασµός & 
Παρακολούθηση 

Διαχείριση 
Φορητότητας 

Προγραµµατισµός 
Αξιολόγησης 

Α
νά

π
τυ

ξη
 

Α
ξι

ολ
όγ

ησ
η 

Π
αρ

ου
σί

ασ
η 

Α
να

στ
οχ

ασ
µό

ς 

Σχήμα 2.7 EUfolio Matrix Λειτουργικές Απαιτήσεις

Ο λειτουργικές  απαιτήσεις Martix διερευνάται λεπτομερέστερα στο παραδοτέο EUfolio· Γενική Λειτουργική 
Προδιαγραφή.

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
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2.6 Αναπτύσσοντας ένα Μοντέλο Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Επιτευγμάτων

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ισχυρό μοντέλο για την ενσωμάτωση των παιδαγωγικών και τεχνολογικών 
προοπτικών, οι συνεργάτες του EUfolio διερεύνησαν τα μοντέλα εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων στα εκπαιδευτικά συστήματα σε πολλές χώρες. Οι συνεργάτες στη συνέχεια προχώρησαν στην 
ανάπτυξη ενός μοντέλου εφαρμογής για τα σχολεία, το οποίο προέρχεται από τη διαδικασία έξι βημάτων που 
προτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση το Κοινό Σύστημα Επιτροπής Πληροφοριών, (ΚΣΕΠ, 2008).

Ο
ρί
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Ε
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Α
να
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Ε
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-‐	  	  Ποια	  θέματα	  θα	  αναδείξουν	  οι	  
ηλεκτρονικοί	  φάκελοι	  επιτευγμάτων;	  	  

-‐	  	  Ποιο	  είδος	  επαγγελματικής	  ανάπτυξης	  
και	  υποστήριξης	  αναμένεται	  να	  
χρειαστούν	  οι	  εκπαιδευτικοί	  και	  οι	  
μαθητές;	  	  

-‐	  	  Ποια	  εργαλεία,	  συστήματα	  ή	  
προσεγγίσεις	  θα	  υιοθετήσουν	  και	  
γιατί;	  

-‐	  	  Εχεις	  κάποιο	  όραμα	  για	  τους	  
ηλεκτρονικούς	  φάκελους	  
επιτευγμάτων	  για	  τη	  μάθηση;	  

-‐	  	  Ποιες	  είναι	  οι	  επιπτώσεις	  για	  
τους	  εκπαιδευτικούς,	  τους	  
διαχειριστές	  και	  προσωπικό	  
τεχνικής	  υποστήριξης;	  

-‐	  	  Πώς	  δίνεις	  έμφαση	  στην	  
προσβασιμότητα,	  την	  πνευματική	  
ιδιοκτησία,	  τα	  πνευματικά	  
δικαιώματα	  και	  την	  ιδιωτικότητα;	  

-‐	  	  Είναι	  έτοιμοι	  οι	  εκπαιδευτικοί	  και	  
πεπεισμένοι	  να	  χρησιμοποιήσουν	  
αποτελεσματικά	  τους	  ηλεκτρονικούς	  
φάκελους	  επιτευγμάτων	  με	  τους	  
μαθητές	  τους;	  

-‐	  	  Ποιες	  στρατηγικές	  αναφορικά	  με	  
τη	  χρήση	  των	  ηλεκτρονικών	  
φακέλων	  επιτευγμάτων	  είναι	  
περισσότερο	  αποτελεσματικές	  για	  
συμμετοχή	  και	  διατήρηση	  της	  
δέσμευσης	  των	  εκπαιδευτικών,	  
μαθητών	  και	  κηδεμόνων;	  

-‐	  	  Τι	  μάθαμε	  από	  τις	  πιλοτικές	  
εφαρμογές;	  	  

-‐	  	  Ποιοι	  παράγοντες,	  όπως	  η	  
περίοδος	  εφαρμογής	  ή	  η	  
συμμετοχή	  των	  ειδικών	  σε	  
θέματα	  ηλεκτρονικών	  
φακέλων	  επιτευγμάτων,	  
μπορεί	  να	  επηρεάσουν	  τα	  
αποτελέσματα;	  

-‐	  	  Ποιες	  μεθοδολογίες	  
χρησιμοποιείς	  για	  να	  
διερευνήσεις	  τις	  απόψεις	  των	  
εκπαιδευόμενων	  και	  του	  
προσωπικού;	  	  

-‐	  	  Πώς	  θα	  χρησιμοποιήσεις	  τα	  
τεκμήρια	  και	  πώς	  θα	  
αξιολογήσεις	  τα	  
αποτελέσματα;	  

Σχήμα 2.8 Έξι Βήματα ια την Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων18

Το μοντέλο υλοποίησης ΚΣΕΠ (Σχήμα 2.8) καθοδηγείται από μια σειρά αρχών, συμπεριλαμβανομένων του σαφή 
ορισμού του σκοπού του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων κατά την έναρξη και την κατανόηση των επιπτώσεων 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και για τους παιδαγωγικούς και για τους τεχνολογικά επαγγελματίες. 
Πριν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην τάξη, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν 
σε μια προπαρασκευαστική φάση για να εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πεπεισμένοι για την ενσωμάτωση 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία και τη μάθηση και να εξασφαλιστεί ότι τα σενάρια 
μάθησης υποστηρίζουν την ένταξη των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία και τη μάθηση.

18 Αποτελεσματική Πρακτική με τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων (2008). ΚΣΕΠ. Προσβάσιμο 15 Απρ. 2015

http://eufolio-resources.eu/
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Για να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος εφαρμογής των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, μία συνεχής 
διαδικασία παρακολούθησης θα πρέπει να λάβει χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης στο τέλος της 
πιλοτικής εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης αυτής θα ενημερώσουν μελλοντικές εφαρμογές.

Αντλώντας από τα πορίσματα του έργου EUfolio, το μοντέλο του ΚΣΕΠ αναπτύχθηκε περαιτέρω στο EUfolio Οδηγός 
Δέκα-βημάτων για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (Σχήμα 2.9). Αυτός ο Οδηγός παρουσιάζει 
τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων μέσω της συζήτησης και της κατάρτισης. Διαθέτει παρακολούθηση και 
εφαρμογή αξιολόγησης για την ενημέρωση περαιτέρω επανεξέτασης και βελτίωση καθ 'όλη τη διαδικασία.

Τα ευρήματα του έργου EUfolio έδειξαν ότι η προετοιμασία του σχολείου/δασκάλου/μαθητών και η εξέλιξη των  
εκπαιδευτικών/μαθητών και η υποστήριξη ήταν απαραίτητη για να επιτύχει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων. Αυτός ο Οδηγός Δέκα Βημάτων έχει διερευνηθεί και συζητηθεί λεπτομερέστερα στην Ενότητα 3.4.

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

8 9 

10 

Καθόρισε το σκοπό/
είδος ηλεκτρονικού 
φάκελου 
επιτευγµάτων 

Εφάρµοσε την 
προσέγγιση 
ηλεκτρονικού φάκελου 
επιτευγµάτων µε τους 
µαθητές 

Παρακολούθησε 
την εφαρµογή 

Εναρµόνισε τους 
ηλεκτρονικούς 
φάκελους 
επιτευγµάτων µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα 

Αξιολόγησε την 
εφαρµογή 

Καθόρισε τις 
λειτουργικές 
προδιαγραφές του 
συστήµατος 
ηλεκτρονικού φάκελου 
επιτευγµάτων 

Επέλεξε και 
προγραµµάτισε 
λειτουργίες της 
πλατφόρµας 
ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγµάτων 

Πρόσφερε στους 
µαθητές 
 εκπαίδευση και 
υποστήριξη 

Πρόσφερε στους 
εκπαιδευτικούς 
ευκαιρίες συνεχούς 
επαγγελµατικής 
ανάπτυξης  

Πρόσφερε στους 
εκπαιδευτικούς 
συνεχή υποστήριξη 

Σχήμα 2.9 EUfolio Δέκα Βήματα για την Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων 
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Ενότητα 3: EUfolio Αποτελέσματα 
Πιλοτικής Εφαρμογής
Οι εφαρμογές πιλοτικού προγράμματος EUfolio πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες πέντε ευρωπαϊκές χώρες: 
Κύπρος, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία και Ισπανία.

3.1 Σύντομη Περιγραφή των 
Εφαρμογών

Οι πέντε πιλοτικές χώρες ακολούθησαν μια κοινή 
προσέγγιση εφαρμογής, όπως περιγράφεται στην 
έκθεση πιλοτικής αξιολόγησης των εταίρων:

 • Σχεδιασμός & διευκόλυνση της συνεχούς 
επαγγελματικής ανάπτυξης ( ΣΕΑ) ΓΙΑ τους 
συμμετέχοντες καθηγητές στα παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων στην εκπαίδευση 
και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της 
πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθούν.

 • Χρήση εκπαιδευτών / μεντόρων / ερευνητών 
για την στήριξη των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών στη φάση της εφαρμογής 
με επισκέψεις πρόσωπο με πρόσωπο σε 
σχολεία και με ηλεκτρονική υποστήριξη.

 • Συλλογή δεδομένων από τα συμμετέχοντα 
σχολεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 
ερευνητικά ερωτήματα του έργου EUfolio.

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
σε τάξη, του έργου EUfolio, αναμενόταν να είναι 
ποικίλες και, ως εκ τούτου είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι ένα στιβαρός σχεδιασμός της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αυτών των εφαρμογών 
κυμάνθηκαν από μέλη των ομάδων χώρων του EUfolio 
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στη 
διαδικασία της πειραματικής δοκιμής.

3.2 Συλλογή Δεδομένων
Οι συμμετέχουσες χώρες χρησιμοποίησαν μια 
προσέγγιση μικτής μεθόδου για τη συλλογή ποιοτικών 
και ποσοτικών δεδομένων, σε μια προσπάθεια να 
απαντήσουν στα ερωτήματα της έρευνας του EUfolio.

Ανάλογα με το πώς σχεδιάστηκε η πιλοτική τους, κάθε 
μία από τις χώρες που χρησιμοποίησε ειδικά όργανα 
συλλογής δεδομένων που βρίσκονται στο EUfolio 
Εργαλειοθήκη Συλλογής Δεδομένων - ένας πόρος που 
χρησιμοποιείται σε όλη την πιλοτική. Η Εργαλειοθήκη 
περιλάμβανε ερωτηματολόγια (πριν και μετά την 
εφαρμογή) για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 
μαθητές· ερωτήσεις της ομάδας εστίασης· πρωτόκολλα 
ημερολογίων των ερευνητών και πρωτόκολλα 
παρατήρησης της τάξης.

Οι ατομικές εκθέσεις για κάθε χώρα κατόπιν 
εξετάστηκαν και αναλύθηκαν προκειμένου να 
ενημερώσουν την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. 
Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των πιλοτικών 
χωρών μπορεί τώρα να ερευνηθεί.

http://eufolio.eu/docs/EUfolio_Data_Collection_Toolkit_revised.pdf
http://eufolio.eu/docs/EUfolio_Data_Collection_Toolkit_revised.pdf
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3.3 Περίληψη Αποτελεσμάτων 
Προκειμένου να εφαρμόσουν σωστά τους 
ηλεκτρονικούς φάκελους επιτευγμάτων στις 
τάξεις τους, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα EUfolio ανέφεραν την αλλαγή στον τρόπο 
που μελέτησαν και σχεδίασαν τα μαθήματά τους. Αν 
και κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν την ενσωμάτωση 
μιας πλατφόρμας για να φιλοξενήσει την ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των 
μαθητών τους, δεν τους επέβαλλε να αλλάξουν τις 
μεθοδολογίες διδασκαλίας τους, η πλειοψηφία των 
δασκάλων χρειάστηκε να λάβουν υπόψη διάφορους 
παράγοντες που επηρέασαν τη διδασκαλία τους. Αυτοί 
οι παράγοντες περιλαμβάνουν:

 • Αλλαγές στο σχεδιασμό μάθησης
 • Μελέτη και σχεδιασμός των μαθημάτων τους
 • Παροχή ανατροφοδότησης εκτός σχολείου
 • Διαχείριση πολυμέσων
 • Διαδραστικότητα και σαφήνεια 
 • Μοίρασμα μαθησιακών στόχων με τους μαθητές.

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καθηγητών 
που έλαβαν μέρος στην εφαρμογή δήλωσαν ότι 
θα συνεχίσουν με τη μελλοντική εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στις τάξεις τους, 
δείχνει ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
είχαν θετική επίδραση στη διδασκαλία τους.

Οι πειραματικοί καθηγητές ανέφεραν επίσης ότι 
οι γνωστικοί στόχοι μαθησιακού σχεδιασμού τους 
επιτεύχθηκαν μέσα από τις εφαρμογές και ότι οι 
μαθητές τους είχαν αναπτύξει δεξιότητες του 21ου 
αιώνα σε όλη τη διαδικασία, με έμφαση να δίνεται από 
τις χώρες στις στοχαστικές ικανότητες των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν επίσης ότι η εφαρμογή 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων αύξησε 
τη δέσμευση και την παρακίνηση των μαθητών και 
υπογράμμισε το γεγονός ότι η εμπλοκή των μαθητών 
στην πλατφόρμα φάνηκε να βελτιώνει την ποιότητα 
της επικοινωνίας μέσα στην τάξη. Οι εφαρμογές του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων βοήθησαν 
τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη δουλειά 
του μαθητή σε συνεχή βάση, και συγκεκριμένα 
να ενισχύσουν τις διαμορφωτικές διαδικασίες 
αξιολόγησης των καθηγητών.

Κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι 
ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων τους βοήθησαν 
να αξιολογήσουν τις  Δεξιότητες του 21ου Αιώνα 
των μαθητών τους, ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά 
συνολικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι αυτό είναι 
ένα εύρημα του έργου.

Μια σύντομη περίληψη των πειραματικών 
αποτελεσμάτων, μαζί με συμπεράσματα που 
εξήχθησαν από τις εκθέσεις της πιλοτικής χώρας 
παρουσιάζονται στο έγγραφο EUfolio, Αποτελέσματα 
Πιλοτικής Αξιολόγησης. 

3.4 Η Χρήση των ΤΠΕ & των 
Ηλεκτρονικών Φακέλων 
Επιτευγμάτων στα Σχολεία

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης των 
συμμετεχόντων του EUfolio, η χρήση του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων έδωσε μια νέα ώθηση στη 
χρήση των ΤΠΕ στις πρακτικές διδασκαλίας, μάθησης 
και αξιολόγησης τους.

Οι καθηγητές πιλοτικής δοκιμής ανέφεραν ότι με τη 
χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στις 
τάξεις τους, αύξησαν τη χρήση των ΤΠΕ γενικά, και 
βοήθησε τους μαθητές τους να αναπτύξουν ψηφιακές 
δεξιότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, οι  μαθητές και 
καθηγητές αλληλεπιδρούσαν μέσω της πλατφόρμας 
και η αύξησαν την επικοινωνίας τους μέσα και έξω από 
το σχολείο, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση στην πλατφόρμα σε ώρες εκτός σχολείου.

Συνολικά, με βάση τις εμπειρίες τους από εφαρμογές 
στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές ανέφεραν 
αρκετές προτάσεις για να εξασφαλιστεί η επιτυχής 
μελλοντική χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν 
τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών 
στο σχολείο και την εξασφάλιση πρόσβασης εκτός 
σχολείου  για τους μαθητές να αναπτύξουν τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους. 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ο χρόνος 
που αφιερώνεται στην κατάρτιση των μαθητών για να 
χρησιμοποιήσουν ένα φάκελο επιτευγμάτων θα πρέπει 
να είναι περισσότερος. Κάποιοι από αυτούς πρότειναν 
ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου EUfolio έλαβαν 
χώρα σε δευτεροβάθμια σχολεία μόνο).

Όλοι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν με έμφαση τη σημασία 
της εξασφάλισης κατάλληλης προετοιμασίας για 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέσα από την 
πρακτική επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 
πριν από την εφαρμογή, και συνεχή παιδαγωγική 
και τεχνολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εφαρμογής. Μερικοί δάσκαλοι δίνουν 
επίσης έμφαση στην ενσωμάτωση του περιεχομένου 
του αναλυτικού προγράμματος στην πλατφόρμα 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για να 
επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις και να διευκολύνει τις 
μελλοντικές εφαρμογές.

Κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι η αίσθηση του ανήκω 
σε μια κοινότητα ήταν σημαντικό για αυτούς που θα 
μπορούσαν να συζητήσουν για το έργο τους με τους 
συμμαθητές του. Για το λόγο αυτό, υπήρχαν καθηγητές 
που πρότειναν την επέκταση των εφαρμογών 
αποφασίζοντας για μια κοινή πλατφόρμα που θα 
χρησιμοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη χώρα και να 
ενημερώσουν και να πείσουν άλλους εκπαιδευτικούς 
να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους 
επιτευγμάτων με τεκμηριωμένη έρευνα.

http://eufolio.eu/docs/PilotEvaluationResults.pdf
http://eufolio.eu/docs/PilotEvaluationResults.pdf
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3.5 Προκλήσεις του Έργου EUfolio 
Το μοντέλο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων του EUfolio, όπου η μάθηση προσεγγίστηκε τόσο ως διαδικασία 
αλλά και ως προϊόν, παρουσίασε σαφείς ενδείξεις των παροχών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη 
διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση. Η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως διαδικασία 
μάθησης πρόσφερε τους καθηγητές και μαθητές ευκαιρίες για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. 
Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές προκλήσεις που επηρέασαν σημαντικά την εφαρμογή του:

 • Οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι ήταν επιτυχής 
όσον αφορά την επίτευξη των γνωστικών στόχων 
και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς τους. Μια 
σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
αξιολογούνται οι μαθητές τους δεν ήταν εμφανής. 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η 
διαμορφωτική αξιολόγηση των εργασιών των 
μαθητών τους, διευκολύνθηκε από τη χρήση του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, αλλά δεν 
περιγράφει επαρκώς τον τρόπο που αξιολογούνται 
οι μαθητές τους διαμορφωτικά. Υπήρχαν 
καθηγητές που παραδέχθηκαν ότι χρειάζονται 
περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την εκτίμηση 
και αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών στους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους και 
σημείωσαν ιδιαίτερη δυσκολία για την αξιολόγηση 
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα των μαθητών τους.

 • Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς 
να έχουν επαρκή επίπεδα παιδαγωγικής και 
τεχνολογικής υποστήριξης πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων. Ακόμα και μετά το 
τέλος της διαδικασίας υλοποίησης, υπήρχαν 
καθηγητές που ήταν ακόμα συγκεχυμένες σχετικά 
με τις παιδαγωγικές πτυχές της προσέγγισης 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.

 • Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα εκείνοι που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη τους, 
χρειάζεται να έχουν τον χρόνο να εξοικειωθούν, 
και να λαμβάνουν συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 
(ΣΕΑ) για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την 
επιλεγμένη πλατφόρμα πριν τις εφαρμογές.

 • Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το αναλυτικό 
πρόγραμμα της χώρας για να εξασφαλιστεί 
η ομαλή υλοποίηση. Τα ευρήματα του έργου 
δείχνουν ότι η παρουσία και η συμμετοχή των 
συντονιστών των ΤΠΕ ή / και καθηγητών ΤΠΕ είναι 
απαραίτητη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εφαρμογής. Θα πρέπει να παρέχουν τεχνολογική 
υποστήριξη και βοήθεια για να αναπτύξουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες στους μαθητές και 
άλλους εκπαιδευτικούς εντός του σχολείου. 

 • Τα πορίσματα του έργου EUfolio δείχνουν ότι, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην 
επίσημη εκπαίδευση, σε εθνικό επίπεδο, μια κοινή 
πλατφόρμα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
είναι επιθυμητή, έτσι ώστε οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε όλα τα σχολεία σε μια συγκεκριμένη χώρα. 

 • Ήταν εμφανές στα σχολεία του EUfolio ότι οι 
μαθητές πρέπει να έχουν το χρόνο να αναπτύξουν 
τους φακέλους επιτευγμάτων τους για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ότι η χρήση του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να είναι ένα 
χαρακτηριστικό της σχολικής ζωής και όχι για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Διατυπώθηκε η 
άποψη ότι η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων θα πρέπει να αρχίσει στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να συνεχίσει να 
αναπτύσσεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • Η κατάλληλη υποδομή, όπως τον αριθμό και την 
ηλικία των υπολογιστών, τις κινητές συσκευές, 
τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση 
για όλους τους μαθητές, ήταν ένας σημαντικός 
παράγοντας στη διαδικασία εφαρμογής, και η 
έλλειψή της έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα εμπόδιο 
για τις επιτυχημένες υλοποιήσεις στην τάξη.
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3.6 Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Σχολεία
Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών του EUfolio επεσήμαναν αρκετές προϋποθέσεις για την επιτυχή 
εφαρμογή των πρωτοβουλιών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία. Οι παρακάτω οδηγίες 
δέκα-βημάτων αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το έργο του  EUfolio.

Βήμα 1: Προσδιορίζοντας το σκοπό/
τύπο της πρωτοβουλίας ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων

Οι πιλοτικές χώρες του EUfolio εφάρμοσαν τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στα 
σχολεία χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τύπους 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων ανάλογα με το 
σκοπό και τις ανάγκες της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, 
ορισμένες χώρες χρησιμοποίησαν Στοχαστικούς 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων, άλλοι 
χρησιμοποιούσαν Ομαδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους 
επιτευγμάτων ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν  τους 
Ατομικούς ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων.

Πριν από την εφαρμογή, η απόφαση σχετικά με το 
είδος και το σκοπό ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων είναι ένα σημαντικό βήμα, 
καθώς αυτό επηρεάζει την παιδαγωγική και το 
τεχνολογικό περιεχόμενο της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών. Επίσης, επηρεάζει την επιλογή της 
πλατφόρμας και τη ρύθμιση, τις μεθόδους αξιολόγησης 
που θα χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους και τη 
συνολική εφαρμογή.

Μια πιο σε βάθος εξερεύνηση των σκοπών και των 
τύπων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
παρουσιάζεται στο παραδοτέο EUfolio· Αναθεώρηση 
του EUfolio για τις Υφιστάμενες Πολιτικές και Πρακτικές 
του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων.

Βήμα 2: Θέτοντας τις λειτουργικές 
προδιαγραφές της εφαρμογής του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων

Μετά την απόφαση για το σκοπό και το είδος του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, το σχολείο 
θα πρέπει να αρχίσει να σκιαγραφεί τις λειτουργικές 
προδιαγραφές της πλατφόρμας που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. Το σχολείο θα πρέπει να αρχίσει 
να εξετάζει την απαραίτητη υποδομή. Επιπλέον, τα 
σχολεία θα πρέπει να αρχίσουν να εξετάζουν τους 
ρόλους που το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να 
παίξει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μια πιο σε βάθος εξερεύνηση μιας εφαρμογής 
λειτουργικής προδιαγραφής ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων περιγράφεται στο παραδοτέο EUfolio· 
Γενική Λειτουργική Προδιαγραφή. 

Βήμα 3: Επιλογή και σχεδιασμός λειτουργιών 
και πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί

Η διαδικασία επιλογής από το σχολείο για την 
πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων είναι σημαντική. Υπάρχουν πολλές 
επιλογές που είναι διαθέσιμες διαδικτυακά που 
κυμαίνονται από απλούς δημιουργούς ιστοσελίδας, 
προσωπικές ιστοσελίδες, μέχρι ανοικτή πηγή 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ή εμπορικών 
συστημάτων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Στο 
πιλοτικό πρόγραμμα EUfolio, χρησιμοποιούνται δύο 
πλατφόρμες· η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Mahara 
και η λύση του Microsoft Office 365. Άλλες πλατφόρμες 
μπορούν να μελετηθούν από τα σχολεία.

Οι EUfolio καθηγητές εντόπισαν κάποια πλεονεκτήματα 
από τις πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν· αποθετήριο 
χώρο, ευκαιρίες για ανταλλαγή εργασιών των μαθητών, 
διαλειτουργικότητα σε διάφορες συσκευές, φιλικό 
περιβάλλον προς το χρήστη, ασφαλές περιβάλλον και 
απεριόριστη πρόσβαση για τους μαθητές, βιωσιμότητα 
πρόσβασης των μαθητών.

Βήμα 4: Παρέχοντας ΣΕΑ για 
τους εκπαιδευτικούς

Ο σχεδιασμός και η προώθηση ενός συνεκτικού ΣΕΑ 
για τους συμμετέχοντες καθηγητές είναι ίσως ένα από 
τα πιο σημαντικά ζητήματα που ένα σχολείο πρέπει να 
κάνει για να εξασφαλίσει τις επιτυχής υλοποιήσεις των 
πρωτοβουλιών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί του EUfolio έδειξαν ότι η 
συμμετοχή σε παιδαγωγικά και τεχνολογικά προγράμματα 
ΣΕΑ είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή. Για μια 
πιο σε βάθος εξερεύνηση του τρόπου που οι εκπαιδευτικοί 
του EUfolio υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου 
EUfolio και σχετικό υλικό, παρακαλώ όπως ανατρέξετε 
στη διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών (http://eufolio-resources.eu/ ), η οποία 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

Βήμα 5: Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς

Ήταν φανερό από την ανάλυση των δεδομένων 
των πιλοτικών εφαρμογών ότι οι καθηγητές του 
EUfolio ήθελαν συνεχή τεχνολογική και παιδαγωγική 
υποστήριξη από τις ομάδες ΣΕΑ του EUfolio, τους 
μέντορες και συντονιστές/ καθηγητές ΤΠΕ πριν και 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής.

Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης τη σημασία του να ανήκεις 
σε μια κοινότητα εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων (πρόσωπο-με-πρόσωπο και διαδικτυακά) 
στο σχολείο τους. Έτσι, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 
ότι οι εκτελεστικοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται και 
παιδαγωγικά και τεχνολογικά έχοντας πρόσβαση σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ΣΕΑ και συμμετέχοντας 
σε κοινότητες και έχοντας ατομική και προσωπική 
υποστήριξη από μέντορες και άλλους εμπειρογνώμονες 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων οι οποίοι 
προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Μια πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση του τρόπου με τον 
οποίο εκπαιδευτικοί υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έργου EUfolio είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (http://eufolio-re-
sources.eu/ ), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://eufolio.eu/docs/Del_8_EUfolio_Policy_Practice_Review.pdf
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
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Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να 
εγγραφούν στη διαδικτυακή κοινότητα του EUfolio 
των πιλοτικών σχολείων και των εκπαιδευτικών στο 
www.yammer.com/eufolio για περαιτέρω συζήτηση 
και ανατροφοδότηση.

Βήμα 6: Καταρτίζοντας τους μαθητές

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανέπτυσσαν τις δικές 
τους δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ στην 
τάξη τους φάνηκαν να είναι συγκλονισμένοι όταν 
ήρθε η ώρα να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους να 
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί του EUfolio πρότειναν ότι οι μαθητές θα 
πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι από τους ειδικούς 
των ΤΠΕ ή από άτομα με εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ, ώστε 
να είναι σε θέση να αναπτύξουν τον ηλεκτρονικό φάκελο 
επιτευγμάτων τους τεχνικά, πριν από την ανάπτυξη του 
για τις ειδικές απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος.

Από τεχνική άποψη, η πλειοψηφία των μαθητών στο έργο 
EUfolio φάνηκε να πλοηγήθηκε αρκετά καλά μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων στις πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν 
και επέδειξαν υψηλό επίπεδο τεχνικού δαιμονίου.

Ωστόσο, όσον αφορά το στοιχείο προβληματισμού των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων τους, οι μαθητές 
προσπάθησαν περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι έχασαν 
γνώσεις σχετικά με τη δική τους διαδικασία μάθησης 
και αποδεικνύει ότι οι μαθητές χρειάζονται εργαλεία 
διερεύνησης και επαρκή θεωρητική κατάρτιση πριν 
και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εκτός από την 
τεχνολογική εκπαίδευση. 

Βήμα 7: Η ευθυγράμμιση με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων 
με το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα

Πολλοί εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες 
τους όσον αφορά τη χρονοβόρα φύση των αρχικών 
πιλοτικών εφαρμογών τους και πρότειναν μια 
ευθυγράμμιση και την ενσωμάτωση της προσέγγισης 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων με το εθνικό 
περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο 
που σχεδιάζουν τα μαθήματά τους, προκειμένου 
να ενσωματώσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους 
επιτευγμάτων. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις στα 
μαθήματα είναι αναγκαίες λόγω της πρόσβασης  στους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων από τους 
μαθητές εκτός σχολείου, σχεδιάζοντας και κάνοντας 
κράτηση στη τάξη των ΤΠΕ (αν χρειάζεται) και μελέτες 
για τη μελλοντική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα που πρέπει να γίνουν.

Βήμα 8: Εφαρμογή στην τάξη

Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της ανταλλαγής του 
σχεδιασμού μάθησης και των στόχων του μαθήματος 
με τους μαθητές τους πριν και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής, δεδομένου ότι ένας από τους στόχους της 
προσέγγισης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
είναι η ανάπτυξη της αυτό-ρύθμισης των μαθητών και οι 

ικανότητες τοποθέτησης στόχου. Έτσι, είναι σημαντικό 
να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη χρήση μιας 
εφαρμογής ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, τόσο 
εντός όσο και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, ώστε να 
υποστηρίζουν την ατομική και αυτο-ρυθμιζόμενη δουλειά 
και ρυθμό των μαθητών.

Οι δραστηριότητες των μαθητών θα πρέπει να 
επιλέγονται για να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές 
θα καταγράψουν τη μάθησή τους σε οποιαδήποτε 
πλατφόρμα που χρησιμοποιείται και οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητή συσκευή και σύνδεση 
στο διαδίκτυο για να συνεχίσουν την ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων τους.

Ένα από τα κύρια θέματα που οι περισσότεροι καθηγητές 
του EUfolio αντιμετώπισαν είχε σχέση με την έλλειψη της 
κατάλληλης υποδομής που περιόριζε τις δραστηριότητες 
των μαθητών και εμπόδισε τις εφαρμογές. Μπορείτε 
να βρείτε σχέδια μάθησης και παραδείγματα του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διαδικτυακή 
πύλη για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
(http://eufolio-resources.eu/ ), η οποία αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του έργου.

Βήμα 9: Ελέγχοντας την εφαρμογή

Η ανάθεση ενός μέντορα/ ειδικού για τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων ο οποίος 
τέθηκε στη διάθεση των εκπαιδευτικών κατά τη 
διάρκεια του έργου διαπιστώθηκε ότι ήταν σημαντικός. 
Ο ειδικός αυτός θα μπορούσε επίσης να επιβλέπει 
σωστά την διαδικασία εφαρμογής. Αυτό βοηθά να 
εντοπιστούν οι δυσκολίες στην αρχή της διαδικασίας 
εφαρμογής και να διασφαλιστεί ότι τα τεχνικά και 
παιδαγωγικά ζητήματα έχουν επιλυθεί.

Βήμα 10: Αξιολογώντας την εφαρμογή

Είναι σημαντικό να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία 
υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
από την αρχή, καθώς και τα τελικά αποτελέσματα. Κατά 
τη διαδικασία υλοποίησης, τα δεδομένα μπορούν να 
παρέχουν ανατροφοδότηση για τις βελτιώσεις που 
μπορούν να γίνουν σε στοιχεία που δεν είχαν ληφθεί 
υπόψη στα πρώτα στάδια.

Τα τελικά αποτελέσματα μαζί με τα δεδομένα 
διαδικασίας εφαρμογής θα βοηθήσουν όλο το σχολείο 
να κατανοήσει τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τη χρήση των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων. Προτείνουμε την χρήση 
μιας προσέγγιση μικτών μεθόδων για τη συλλογή 
δεδομένων με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 
μεθόδων από τους καθηγητές και τους μαθητές (και 
άλλα άτομα που εμπλέκονται), προκειμένου να είναι 
σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις που είναι 
σημαντικές για το σχολείο για την πρωτοβουλία των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων.

Η EUfolio Εργαλειοθήκη Συλλογής Δεδομένων 
περιλαμβάνει πολλά μέσα συλλογής δεδομένων που θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα για τα σχολεία.

http://www.yammer.com/eufolio
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio.eu/docs/EUfolio_Data_Collection_Toolkit_revised.pdf
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Ενότητα 4: Περίληψη των Μελετών για την Εφαρμογή 
του Μοντέλου Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων 
σε Εθνικό, Περιφερειακό και Σχολικό Επίπεδο
Αυτή η ενότητα συνοψίζει τα ζητήματα προς μελέτη κατά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων σε 
εθνικό, περιφερειακό ή σχολικό επίπεδο. Αυτές οι μελέτες βασίζονται στην έρευνα και τα ευρήματα από το έργο EUfolio.

4.1 Καθοδήγηση σε Τρία Επίπεδα
Καθοδήγηση και συμβουλές για την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων απαιτείται σε 
τρία επίπεδα εκπαιδευτικού τομέα:

 • Εθνικού
 • Περιφερειακού
 • Σχολικού

 

4.2 Μελέτες σε Εθνικό Επίπεδο
Η εθνική πολιτική σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τις τρέχουσες 
προτεραιότητες του αναλυτικού προγράμματος θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη προτού αποφασιστεί για 
το αν θα πρέπει να εισαχθούν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων. Η ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των 
εργαλείων ΤΠΕ σε επίπεδο σχολείου πρέπει ολιστικά 
να υποστηρίζει τα αναλυτικά προγράμματα και να 
είναι συνεπείς με τις πολιτικές στον τομέα αυτό. Μια 
εθνική πολιτική που αναγνωρίζει και υποστηρίζει 
την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας στην τάξη θα 
διευκολύνει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων σε περιφερειακό και σχολικό επίπεδο

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των περιβάλλοντων ΤΠΕ 
και τα εργαλεία που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς 
γρήγορα, εύκολα και ευέλικτα να δημιουργήσουν 
προσαρμοσμένη ηλεκτρονική διδασκαλία, μάθηση 
και περιβάλλοντα αξιολόγησης. Όπου είναι δυνατόν, 

τα Υπουργεία Παιδείας θα πρέπει να προωθήσουν 
και να ενθαρρύνουν την έρευνα στον τομέα της 
αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων μάθησης του 
21ου αιώνα, ώστε να αναπτυχθούν νέες τεχνολογικές 
λύσεις. Σε εθνικό επίπεδο, τα οφέλη της χρήσης ενός 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε διαφορετικά 
επίπεδα είτε περιφερειακό ή σχολικό επίπεδο, θα 
πρέπει να προωθηθεί.

Πόροι για την ενημέρωση και καθοδήγηση των 
περιφερειών κι των σχολείων για την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων θα πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση τους από τους εθνικούς 
φορείς χάραξης πολιτικής. Οι πόροι αυτοί θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μελέτες περιπτώσεων και 
σεναρίων, ως εργαλείο για την υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων, προκειμένου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο των ηλεκτρονικών 
φακέλων επιτευγμάτων που μπορεί να παίξει την τάξη.

Η επιτυχής εφαρμογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων απαιτεί επίσης οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο 
ψηφιακού αλφαβητισμού (γνώσεις και εμπειρία 
περιοχών που δεν είναι παραδοσιακά συνδεδεμένες με 
τη διδακτική πρακτική), για παράδειγμα, τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ασφάλεια και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και ούτω 
καθεξής. Προτείνεται ότι ιθύνοντες χάραξης εθνικής 
πολιτικής συγκεντρώσουν λεπτομερείς συμβουλές και 
λίστες ελέγχου για χρήση σε περιφερειακές ή σχολικές 
εφαρμογές καθώς και τις παράλληλες ευκαιρίες 
επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.



Εν
ότ

ητ
α 

4:
 Π

ερ
ίλ

ηψ
η 

τω
ν 

Μ
ελ

ετ
ώ

ν 
γι

α 
τη

ν 
Εφ

αρ
μο

γή
 τ

ου
 Μ

ον
τέ

λο
υ 

Η
λε

κτ
ρο

νι
κο

ύ 
Φ

ακ
έλ

ου
 Ε

πι
τε

υγ
μά

τω
ν 

σε
 Ε

θν
ικ

ό,
 Π

ερ
ιφ

ερ
ει

ακ
ό 

κα
ι Σ

χο
λι

κό
 Ε

πί
πε

δο

29

4.3 Μελέτες σε Περιφερειακό και 
Σχολικό Επίπεδο 

Για να εξασφαλιστεί ότι το μοντέλο ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων ταιριάζει με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, συνιστάται 
ότι τα έργα πιλοτικής εφαρμογής διεξάγονται με 
σκοπό τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών 
βάσει στοιχείων πριν από την εφαρμογή σε μεγάλη 
κλίμακα. Τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή 
θα πρέπει να παρέχουν στις περιφέρειες και τα σχολεία 
με τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόσουν τα 
δικά τους συστήματα με ασφάλεια, γνωρίζοντας 
ότι τα πειραματικά μοντέλα ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων είναι κατάλληλα για το γενικό πλαίσιό 
τους.

Η πιλοτική θα πρέπει να συλλέγει τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή χρησιμοποιώντας διάφορες 
μεθόδους (ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις, 
υπόδειγμα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, 
επικεφαλίδες, φόρουμ, ομάδες εστίασης με διάφορους 
ενδιαφερόμενους φορείς). Μια σειρά από τέτοια 
πρότυπα είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη για 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
(http://eufolio-resources.eu/ ), η οποία αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια του έργου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα αποτελέσματα θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται με δομημένο τρόπο, ώστε 
να παρέχουν μια περίληψη του τι πήγε καλά και τι 
χρειάζεται βελτίωση.  

4.4 Ζητήματα Εφαρμογής για 
Μελέτη

Ένα από τα κύρια ζητήματα κατά την εφαρμογή 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων είναι 
η διαθεσιμότητα της κατάλληλης επαγγελματικής 
εξέλιξης των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι μια 
εξελισσόμενη περιοχή και υπάρχει έλλειψη 
επαγγελματικών πρακτικών γνώσεων επί του παρόντος, 
έτσι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
δικτυωθούν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Αυτό 
μπορεί να είναι σε εθνικό, περιφερειακό ή και σχολικό 
επίπεδο.

Πολλές από τις πρακτικές αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούν ΤΠΕ στα σχολεία προωθούνται 
από έναν μικρό αριθμό εκπαιδευτικών οι οποίοι 
με ενθουσιασμό και αποφασιστικά ασχολούνται με 
τις ΤΠΕ για την αξιολόγηση. Για τη δημιουργία των 
ορθών πρακτικών, καθώς και για την ενσωμάτωση 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων είναι 
απαραίτητο να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, να 
τους ενθαρρύνουν να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, 
να δημιουργήσουν καλή πρακτική και έναν μηχανισμό 
αξιολόγησης από ομότιμους.

Άλλα θέματα προς εξέταση είναι τα επίπεδα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων, της 
ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και της ασφάλειας και της προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Τα θέματα αυτά διευρύνονται παρακάτω.

http://eufolio-resources.eu/
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4.5 Εξασφαλίζοντας ένα Αποτελεσματικό Σύστημα Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Επιτευγμάτων

Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων αποτελεσματικά εργάσιμο στις ευρωπαϊκές τάξεις. Τα βήματα αυτά είναι 
κατάλληλα για όλα τα επίπεδα της εφαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και σχολικό επίπεδο.

1.  Συστηματική ανασκόπηση 

Θέστε στόχους και αποφασίστε για τις προσεγγίσεις:

 • Εντοπισμός υφιστάμενων δηλώσεων πολιτικής 
σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων στην περιοχή ή το σχολείο σας·

 • Σκεφτείτε θετικές και αρνητικές 
πτυχές της πολιτικής εφαρμογών του 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων·

 • Προσδιορίστε τις βασικές αποφάσεις πολιτικής·
 • Επανεξετάστε επιτυχείς στρατηγικές εφαρμογής 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων·
 • Συνοψίστε τα διδάγματα.

2. Στρατηγικές αξιολόγησης

Καθορίστε τη στρατηγική αξιολόγησης για την εφαρμογή 
των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων σε μεγάλη 
κλίμακα επικεντρώνοντας στα ακόλουθα θέματα:

 • Καθορισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και της 
αξιολόγησης των στόχων, μαζί με τις διαδικασίες 
διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης?

 • Καθορισμός των θεμάτων/μαθημάτων που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο 
επιτευγμάτων·

 • Καθορισμός του σχεδιασμού του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων, που καλύπτουν το φάσμα 
των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

 • Καθορισμός για τα βασικά λειτουργικά στοιχεία μιας 
εγκατάστασης ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
σε σχολεία με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας.

3.  Ανάγκες ικανότητας

Τεκμηριώστε τους στόχους για την υλοποίησή, 
συμπεριλαμβανομένων:

 • Προτεραιότητα της πολιτικής·
 • Πλαίσιο μάθησης (θέματα της διδακτέας ύλης, 

σύντομες σειρές μαθημάτων, μαθησιακοί στόχοι, 
βασικές δεξιότητες, γνώση του αντικειμένου, 
δια βίου μάθηση/προσωπική ανάπτυξη, κλπ)·

 • Επαγγελματικές ανάγκες εξέλιξης·
 • Ανάγκες διαχείρισης σχολείου (ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων μερών κλπ)·
 • Υλικό μάθησης/αντικείμενα, μοντέλα και επιδείξεις, 

διδακτικά βοηθήματα, κ.λπ. που χρειάζονται·
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα.

4.  Προγραμματισμός λειτουργιών

Σκιαγραφήστε ένα λειτουργικό σχέδιο για την 
υλοποίησή, συμπεριλαμβανομένων:

 • Επιλογή των κατάλληλων ομάδων 
πιλοτικής στα σχολεία·

 • Στρατηγική αξιολόγησης, σχέδιο 
και υλικά που απαιτούνται·

 • Επαγγελματικό σχέδιο ανάπτυξης·
 • Σχέδιο διαχείρισης σχολείου·
 • Σχέδιο τάξης/παιδαγωγική·
 • Στρατηγική πλατφόρμας και σχέδιο (λειτουργίες 

και στήριξη να διατίθενται σε κάθε άτομο)·
 • Σχέδιο κληρονομιάς (αντικείμενα και 

ικανότητα να επιβιώνουν την εφαρμογή)·
 • Σχέδιο εφαρμογής και αρμοδιότητες·
 • Σχέδια για την ποιότητα και την αξιολόγηση.

5.  Σχεδιασμός πλατφόρμας

Ανάπτυξη τεχνολογικών πλατφόρμων, 
συμπεριλαμβάνει:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός·
 • Ανάπτυξη·
 • Ευέλικτες δομημένες δοκιμές·
 • Ενσωμάτωση, διαμόρφωση και εγκατάσταση·
 • Τελική δοκιμή.

6.  Πειραματική και διασφάλιση της ποιότητας  

 • Διεξάγετε πιλοτική για την συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων για τις πληροφορίες που βασίζονται 
πριν την εφαρμογή τους σε μεγάλη κλίμακα·

 • Συλλέξτε τα προϊόντα από την πιλοτική 
εφαρμογή, χρησιμοποιώντας διάφορους 
τρόπους (ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις, 
υπόδειγμα φακέλου επιτευγμάτων, 
επικεφαλίδες, φόρουμ, ομάδες εστίασης με 
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς)·

 • Τεκμηριώστε τα αποτελέσματα με δομημένο 
τρόπο, ώστε να παρέχουν μια περίληψη του 
τι πήγε καλά και τι χρειάζεται βελτίωση·

 • Συζητήστε τα αποτελέσματα σε διαφορετικά 
επίπεδα, προκειμένου να εμπλουτίσετε τη 
χρηστικότητα των αποτελεσμάτων·

 • Προσαρμόστε και κάνετε αλλαγές για τη μελλοντική 
εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα, αν χρειαστεί.

Αυτές οι πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν χρήσιμες ερωτήσεις για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων, καθώς και μια λίστα ελέγχου (Βλέπε Παράρτημα 1) για βοήθεια στην εφαρμογή. Τα 
έγγραφα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε σχολικό επίπεδο.
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Επίλογος
Προκειμένου να διευκολυνθεί επαρκώς για μελλοντικές 
οικονομικές κλίμακες και προτύπων εργασίας, οι τρόποι 
μάθησης θα πρέπει να είναι πολύπλευρη, διαδραστικοί 
και με γρήγορο ρυθμό. Επιπλέον, ο σημερινός μαθητής 
απαιτεί μια εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης που 
εκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά όρια ώστε να 
συμπεριλάβει τα κοινωνικά δίκτυα των συνομηλίκων, 
των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών, αλλά και των 
εξωτερικών ειδικών.

Σε όλη την Ευρώπη, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων αναγνωρίζονται ως αγωγοί αυτών 
των νέων απαιτήσεων της μάθησης· ως εξαιρετικά 
εξατομικευμένες αυτο-αξιολογήσεις και ως αποδείξεις 
των επιτευγμάτων των μαθητών. Οι ηλεκτρονικοί 
φάκελοι επιτευγμάτων - όταν χρησιμοποιούνται 
ως προϊόν και διαδικασία - είναι ένα εργαλείο που 
επιτρέπει τη μάθηση από τον προβληματισμό και τη 
δια βίου μάθηση.

Μπορούν επίσης να διευκολύνουν τις συνεχής 
διαμορφωτικές και αθροιστικές μεθόδους αξιολόγησης 
όπου οι καθηγητές μπορούν να εξετάσουν και να 
βελτιώσουν τις τάξεις και τα προγράμματα με βάση 
τα επιτεύγματα των μαθητών, σαφώς καθορισμένους 
στόχους και πρότυπα μάθησης.

Αυτός ο Οδηγός δείχνει στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες πώς να 
προετοιμαστούν για, να διευκολύνουν, να εφαρμόζουν 
και να αξιολογούν τα συστήματα ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων εντός των σχολείων, καθώς και 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ιδανικά, θα πρέπει να ενημερώνει την υλοποίηση 
πολλών συστημάτων ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη στο μέλλον. 
Ωστόσο, καθώς η ζήτηση για την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων αυξάνεται, 
είναι απαραίτητο να παρακολουθεί διαρκώς και να 
τεκμηριώνει τις βελτιώσεις και τις προόδους, (ένας 
τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της κοινότητας 
πρακτικής, Yammer) καθώς και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζονται στην πορεία, προκειμένου να 
εξομαλυνθεί η διαδικασία υλοποίησης για τους 
μελλοντικούς χρήστες των συστημάτων ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων. Όσο καλύτερη είναι η 
ευθυγράμμιση μεταξύ των μοντέλων ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων για συγκεκριμένους σκοπούς 
και ανάγκες, τόσο πιο ομαλή η διαδικασία υλοποίησης.

http://eufolio-resources.eu/
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Παράρτημα 1 – Μελέτες Εφαρμογής του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων
Αυτή η λίστα ελέγχου αναπτύχθηκε ως οδηγός μέσω της διαδικασίας υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων για τα σχολεία. Προέρχεται από το Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων 
ΕΜΠΣ19. Περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή είναι διαθέσιμες στο παραδοτέο EUfolio· EUfolio 
Προδιαγραφές Μεθόδου

Διδακτική Πρακτική

• Ποιος είναι ο σκοπός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;

• Ποιοι είναι οι στόχοι μάθησης που θα πρέπει να εξεταστούν;

• Ποιο είναι ο πρωταρχικό κοινό του φακέλου επιτευγμάτων;

• Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων;

• Πώς οι μαθητές θα μάθουν να αντανακλούν αποτελεσματικά στο έργο τους;

• Ποιος θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των στοχασμών;

• Πώς θα αξιολογείται ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων (για τον φάκελο επιτευγμάτων αξιολόγησης);

• Πώς πρόκειται να συνδεθούν τα αποτελέσματα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
(για τον φάκελο επιτευγμάτων αξιολόγησης);

Διασφάλιση Ποιότητας

• Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια αξιολόγησης;

• Πώς μπορεί να διασφαλισθεί η εσωτερική και εξωτερική επαλήθευση της αξιολόγησης;

 

Ιδιοκτησία και ΠΔ

•  Πώς το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα επικυρώνει ότι όλες οι 
εργασίες, τεκμηρίωση και διαδηλώσεις  δημιουργήθηκαν από τον συγγραφέα;

• Ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των αντικειμένων στο αποθετήριο 
αρχείων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;

• Πώς τα πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούνται σε έναν φάκελο επιτευγμάτων θα προστατεύονται;

• Τι μπορεί ή δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σε ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων;

• Ποιος κατέχει το μητρώο για τον εκπαιδευόμενο (αντίγραφο);

 

Ασφάλεια και Απόρρητο

• Ποιες πολιτικές πρέπει να είναι σε θέση για διέπουν τις πληροφορίες για την πρόσβαση, 
την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής; Πώς θα ελέγχονται;

• Πώς οι συμφωνίες του Νομοσχέδιου Προστασίας Δεδομένων θα «υπογράφονται» σε μεγαλύτερη κλίμακα;

• Ποια είναι τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του συστήματος με άτομα κάτω των 18;

• Ποια είναι η πρόοδος που μπορεί να γίνει με έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης;

• Μπορεί το σύστημα να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας; Αυτό σημαίνει ότι κρατεί 
τα προσωπικά δεδομένα ασφαλή και μακριά από την παραβίαση δεδομένων;

 

19 http://www.jiscinfonet.ac.uk/checklists/implementing-e-portfolios/

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=9951
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=9951
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Εξέλιξη και Υποστήριξη

• Ποιος θα παρέχει υποστήριξη και εξέλιξη του προσωπικού;

• Έχουν οι εκπαιδευτικοί συμβουλευτεί σχετικά με το είδος της εξέλιξης που θα ήθελαν;

• Ποιοι είναι οι ρόλοι των εκπαιδευτικών και ποιοι είναι οι ρόλοι του προσωπικού υποστήριξης, για παράδειγμα, 
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;

• Ποιος θα δείξει στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν το σύστημα;

• Θα υπάρχει ένα θεσμικό πρόγραμμα ή θα παραμείνουν υπό την ευθύνη του δασκάλου;

• Πόσο πιθανό είναι ότι οι μαθητές θα αποδεχθούν και θα χρησιμοποιούν 
το σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;

• Το σύστημα θα είναι αρκετά φιλικό προς τον χρήστη για να το υιοθετήσει;

 

Υλικό και Λογισικό

• Πως η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών του σχολείου (ΣΔΠ) ή το εικονικό μαθησιακό 
περιβάλλον (ΕΜΠ) με τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων θα αντιμετωπίζεται και από ποιον;

• Μπορεί η απόδοση του διακομιστή και η αποθήκευση να κλιμακωθεί για να αντιμετωπιστεί με την αύξηση 
του αριθμού των χρηστών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και την αύξηση του μεγέθους των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων καθώς οι χρήστες τους εξαπλώνονται με την πάροδο του χρόνου;

• Ποια plug-ins, μορφές αρχείων και προγράμματα περιήγησης θα απαιτούνται ή θα υποστηρίζονται;

• Ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ενός εκτός διαδικτύου, φορητού 
ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που οι συγγραφείς θα μπορούν να πάρουν μαζί τους;

• Τι συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι σε θέση να διασφαλίσουν 
τη λειτουργική ακεραιότητα και αποκατάστασης μετά από καταστροφή;

• Είναι το σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εύχρηστο; Ένα απλό 
interface, εύκολο να ανεβάσει,  απεικονίσει και να επεξεργαστεί πληροφορίες, απαιτεί 
ελάχιστη επίβλεψη των εκπαιδευτικών στην συντήρηση του συστήματος;

• Είναι οι πηγές εύκολα προσβάσιμες από τους μαθητές για να ενημερώσουν 
τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους;

• Είναι το σύστημα προσβάσιμο από τα  ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι δάσκαλοι, οι συμμαθητές 
και οι γονείς για να δουν / να δώσουν ανατροφοδότηση / να αξιολογήσουν;

• Μπορεί το σύστημα να φιλοξενήσει πολλαπλές μορφές;

• Είναι δυνατόν να ανεβαστούν διάφορα μέσα όπως κείμενο, γραφικά, ήχος, βίντεο κλιπ, αρχεία, 
βάσεις δεδομένων, εικονική πραγματικότητα, κ.λπ. μπορεί το περιεχόμενο eτου ηλεκτρονικού 
φακέλου επιτευγμάτων να είναι αναγνώσιμο από ή να εξαχθεί σε άλλα συστήματα;

• Πώς τα δεδομένα που θα εισαχθούν για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων θα είναι χρήσιμα με άλλους τρόπους και από άλλα συστήματα;

 

Υποστήριξη και Επεκτασιμότητα

• Θα υπάρξει μια υποδομή για να εκπαιδεύσουν σωστά τους μαθητές και τους διαχειριστές 
πώς να χρησιμοποιήσουν το σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;

• Θα υπάρχει επαρκής ηλεκτρονική βοήθεια ή θα απαιτηθεί επανδρωμένο γραφείο βοήθειας;

• Πώς οι πληροφορίες θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου;

• Ποιες πολιτικές απαιτούνται για τη μεταφορά ή τη διαγραφή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων;

• Πώς θα γίνεται η διαχείριση των απαιτήσεων μακροχρόνιας αποθήκευσης;

• Μπορεί το σύστημα κλιμακωθεί επαρκώς καθώς η χρήση του αυξάνεται και η αποθήκευση επεκτείνεται;

• Θα υπάρξει επαρκές προσωπικό για την εξέλιξη, την ανάπτυξη και τη συντήρηση του συστήματος;
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Παράρτημα 2 – Επισκόπηση του EUfolio 
για την Πιλοτική Εφαρμογή
Ο στόχος του έργου EUfolio ήταν η πιλοτική των μοντέλων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα της Ευρώπης, έτσι ώστε να ενημερώσει και να υποστηρίξει την εφαρμογή των καινοτόμων 
μαθησιακών περιβαλλόντων στις τάξεις χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2014, οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην τάξη πραγματοποιήθηκαν 
σε σχολεία σε πέντε πιλοτικές χώρες· Κύπρο, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία και Ισπανία (Γαλικία).

Προ-Πιλοτική

Το EUfolio εργαστήριο εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή τον Οκτώβριο του 2013, που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
του Δούναβη, Krems και διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σύστησε τους σχολικούς μέντορες 
από τις πιλοτικές χώρες στο έργο EUfolio. Σε αυτούς τους μέντορες δόθηκε υλικό πηγών ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων ΣΕΑ και συστάσεις για την χρήση σε τάξη.

Από το Νοέμβριο 2013 μέχρι τον Ιανουάριο 2014, οι καθηγητές από τα σχολεία παρακολούθησαν μια σειρά 
από εργαστήρια ΣΕΑ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πιλοτική φάση. Είχαν συστηθεί με την έννοια των 
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων για διαμορφωτική αξιολόγηση και ανέπτυξαν τους δικούς τους ηλεκτρονικούς 
φάκελους. Σχεδίασαν τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων με τις ομάδες στην πιλοτική τους τάξη 
και συμφώνησαν σε εισαγωγικές δραστηριότητες για την πιλοτική έναρξη Ιανουάριος / Φεβρουάριος 2014.

Η Πιλοτική εφαρμογή στα Σχολεία s

Συνολικά, 72 σχολεία συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2014. Η πιλοτική εφαρμογή 
διεξήχθη σε δύο φάσεις: Φάση 1, Ιανουάριος-Μάιος 2014· και Φάσης 2, Σεπτέμβριος μέχρι Δεκέμβριος 2014. Τα 
σχολεία απέκτησαν πρόσβαση σε μια επιλογή από δύο πλατφόρμες ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για 
χρήση στην πιλοτική και τους δόθηκε στήριξη για τη δημιουργία εκπαιδευτικού και μαθητικού λογαριασμού στον 
ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων όπου ήταν αναγκαίο. Παραδείγματα δραστηριοτήτων μάθησης δόθηκαν σε 
όλη την πιλοτική φάση, μαζί με τις προτεινόμενες διαδρομές υλοποίησης, με βάση τις γενικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές του EUfolio. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πιλοτικά 
στοιχεία.

Χώρα
Αριθμός 

σχολείων

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 

στο ΣΕΑ

Αριθμός 
πιλοτικών 

εκπαιδευτικών

Αριθμός 
μαθητών στις 

πιλοτικές τάξεις

Cyprus 6 31 18 342

Ireland 26 54 50 1,325

Lithuania 10 42 20 441

Slovenia 15 78 73 807

Spain 15 31 33 1,183

Total 72 236 194 4,098
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Πιλοτική Εφαρμογή

Ανάλογα με τον τρόπο που η υλοποίησή τους, έχει σχεδιαστεί, οι πιλοτικές χώρες χρησιμοποίησαν τα μέσα 
συλλογής δεδομένων που παρέχονται από το EUfolio Εργαλειοθήκη Συλλογής Δεδομένων. Η εργαλειοθήκη 
περιλάμβανε διάφορα μέσα όπως προ- και μετά- ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, ερωτήσεις Ομάδων Εστίασης, πρωτόκολλα ημερολογίων των Ερευνητών και πρωτόκολλα παρατήρησης 
στην Τάξη. Οι πιλοτικές χώρες χρησιμοποίησαν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους προκειμένου να συντάξουν 
την ατομική έκθεση πιλοτικής αξιολόγησης της χώρας τους για την αντιμετώπιση των θεμάτων έρευνας του 
έργου EUfolio:

 • Ποιο ήταν το αντίκτυπο της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση της χώρας;

 • Πώς μπορεί η απασχόληση των μοντέλων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων να διευκολύνει 
τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της χώρας;

 • Ποιες οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής και οι δραστηριότητες εφαρμογής 
(σχέδια δράσης) που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής 
της στρατηγικής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη χώρα;

 • Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό 
μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων;

Δείγμα ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων μαθητή και περιπτωσιολογικές μελέτες σε σχολείο από την πιλοτική 
εφαρμογή, είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (http://eufo-
lio-resources.eu/ ), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

Αποτελέσματα Πιλοτικής Αξιολόγησης

Το έγγραφο EUfolio, Αποτελέσματα Πιλοτικής Έρευνας, συνοψίζει την εμπειρία των εφαρμογών σε πιλοτική τάξη 
και μοιράζεται τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών. Τα αποτελέσματα γράφτηκαν μετά την εξέταση 
και την ανάλυση των επιμέρους εκθέσεων των πιλοτικών χωρών. Για κάθε ερευνητικό ερώτημα, τα στοιχεία 
που παρασχέθηκαν από τις εκθέσεις των χωρών συντάχθηκαν με σκοπό να καταδείξουν τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς (και μαθητές) τις δηλώσεις και την εμπειρία κατά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων 
επιτευγμάτων στην τάξη τους. Το έγγραφο εξετάζει κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας του EUfolio 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλες τις πιλοτικές χώρες.

http://eufolio.eu/docs/EUfolio_Data_Collection_Toolkit_revised.pdf
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio-resources.eu/
http://eufolio.eu/docs/PilotEvaluationResults.pdf
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Πρόγραμμα 
Δια Βίου 
Μάθησης

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του 
συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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