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Sąvokų žodynėlis

Becta

Britanijos švietimo ryšių ir technologijų agentūra (angl. British Educational Communications and Technology
Agency)

NPD

Nuolatinis profesinis tobulėjimas

EACEA

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (angl. Education, Audiovisual and Culture Executive

Agency (EU))
ES

Europos Sąjunga

FTP

Rinkmenų perdavimo protokolas (angl. File Transfer Protocol)

IKT

Informacinės komunikacinės technologijos

IMS GLC

Tarptautinio mokymosi konsorciumo standartai (angl. Instructional Management Systems Global Learning

Consortium)
JISC

Jungtinis informacijos sistemų komitetas (angl. Joint Information Systems Committee)

MIS

Valdymo informacinė sistema (angl. Management Information System)

MOSEP

Daugiau savigarbos su el. aplanko projektu (angl. More self-esteem with my ePortfolio project)

NCCA

Nacionalinė mokymo programų ir vertinimo taryba (Airija) (angl. National Council for Curriculum and

Turinys

Assessment)
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ATP

Asmeninio tobulėjimo planavimas

SQA

Škotijos kvalifikacijų institucija (angl. Scottish Qualifications Authority)

VMA

Virtuali mokymosi aplinka

Partnerių organizacijos
Airijos švietimo departamentas

Valstybinė egzaminų komisija

Airija

Airija

„H2 Learning“

Vakarų Dublino švietimo centras (DWEC)

Airija

Airija

Dunojaus universitetas, Krems

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)

Austrija

Lietuva
Švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerija

Mokyklos švietimo kokybės valdymo ir

Slovėnija

vertinimo centras (CCAQSE)
Bulgarija

Nacionalinis švietimo institutas
Kipro pedagoginis institutas

Slovėnija

Kipras

Nacionalinis tyrimų institutas

„Microsoft Ireland Operations Ltd.“

Slovėnija

Partnerių organizacijos

Airija
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Nacionalinė mokymo programų ir vertinimo taryba

Galicijos regiono Švietimo ministerija

Airija

Ispanija

Mokymosi
visą gyvenimą
programa

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

Pratarmė
politiką

Vykdydami „EUfolio“ projektą partneriai iš Kipro, Airijos,

formuojantiems ir ją įgyvendinantiems subjektams

Lietuvos, Slovėnijos ir Ispanijos mokyklų mokymo,

iliustruojama, kokių veiksmų reikia imtis siekiant

mokymosi ir vertinimo tikslais sukūrė, vykdė ir vertino

El.

aplanko

įgyvendinimo

vadove

mokyklose įdiegti el. aplankus. Siekiant transformuoti
Europos švietimo sistemas, labai svarbu, kad politiką
formuojantys subjektai ir švietimo profesionalai būtų
išsamiai

informuoti

apie

visus

pagrindinius

įgyvendinimo procesus.
Šis vadovas buvo sudarytas vykdant dvejus metus
trukusį El. aplanko ES klasės („EUfolio“) projektą.
„EUfolio“ buvo pradėtas įgyvendinti 2013 m. gegužės

bandomuosius el. aplankus. Bandomasis projektas
prilygo

„politikos

eksperimentui“,

iš

kurio

politiką

formuojantys subjektai galėjo gauti vertingų pamokų
realiame gyvenime. Tikimasi, kad po bandomojo
projekto, politiką formuojantys ir įgyvendinantys subjektai
paskatins ir pradės naudoti IKT (ypač el. aplankus)
mokymo, mokymosi bei vertinimo tikslais. Dėl įvairiuose

mėnesį, jo metu buvo eksperimentuojama el. aplanko

kontekstuose taikomų skirtingų metodų ir atsižvelgiant į

modeliais po pradinio švietimo lygmens (vidurinio

ribotas galimybes gauti praktinių išteklių, „EUfolio“

ugdymo) mokyklose. Šio projekto pagrindinis tikslas –

bandomajame projekte dalyvavo 4 098 mokiniai ir 194

naudojant informacines komunikacines technologijas

mokytojų visose bandomąjį projektą įgyvendinančiose

(IKT) informuoti ir padėti įgyvendinti inovatyvias

šalyse. Išsamesnę informaciją apie šiuos skaičius rasite

mokymosi aplinkas ugdymo įstaigose.

2 priede – „EUfolio“ įgyvendinimo apžvalga.

„EUfolio“ projektą bendradarbiaudami įgyvendina 14

Projektui

partnerių

užfiksuoti, ko buvo išmoka projekto metu, fiksuoti

iš

septynių

šalių:

Airijos,

Lietuvos,

Slovėnijos, Kipro, Bulgarijos, Ispanijos ir Austrijos.
„EUfolio“ projekto idėją iškėlė „Švietimo ir mokymo
2020“ programos, kuri įgyvendinama 24 ES šalių
ministerijų tinkle, metu sukurta „IKT ir švietimo“ darbo
grupė.
Daugelis organizacijų narių priėmė bendrą sprendimą

besibaigiant

„EUfolio“

komanda

norėjo

įrodymus, kad el. aplankai buvo veiksmingi mokymui,
mokymuisi ir vertinimui. Komanda taip pat norėjo
užfiksuoti

efektyvios

praktikos

strategijas,

tvarų

įgyvendinimą ir nuoseklų valdymą. Šiame leidinyje
siekiame tai glaustai ir išsamiai pristatyti.

įgyvendinti elektroninius aplankus nacionaliniu lygiu

Prieš pradėdama šią kelionę prieš du metus komanda

kaip dalį IKT švietimo politikos. Politikos ekspertų

iškėlė ambicingus tikslus. Buvo atlikta daug darbo,

grupė,

ir

pasiekta daug pergalių, taip pat buvo susidurta ir su

švietimo

daugeliu iššūkių. Tęsime savo darbą ir projektui

departamentas, gavo finansavimą iš Mokymosi visą

pasibaigus tikėdamiesi, kad mūsų bendros žinios bus

gyvenimą programos (KA1 – Europos strateginių

naudingos kitoms organizacijoms ir Europos šalims.

kartu

specialistais,

su

mokslininkais,

kuriai

vadovavo

mokytojais
Airijos

Pratarmė

švietimo ir mokymo tikslų įgyvendinimas).
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„EUfolio“ projekto komanda

Įvadas
Šio vadovo tikslas – pateikti švietimo sektoriaus
politiką

formuojantiems

ir

ją

įgyvendinantiems

subjektams gairių rinkinį, kuriame būtų teikiama
informacija ir pagalba įgyvendinant el. aplankus
atskirose mokyklose, rajoninėse švietimo įstaigose ir
nacionalinio švietimo sistemose.
Šiame

vadove

siūloma

politika

ir

procedūros,

aplankų naudojimo mokymo, mokymosi ir vertinimo
reikmėms. Jame pateikiamos bendrosios pamokos
el.

aplanko

įgyvendinimo

Vadove pateikiamos esamos politikos apžvalgos, kaip
švietimo reikmėms pritaikyti el. aplanką, taip pat
aprašoma, kaip el. aplanką įgyvendinti stambiu mastu,
kaip vertinama naudojant el. aplanką. Medžiagą

atsiradusios įgyvendinant „EUfolio“ projektą dėl el.

apie

Skyrių apžvalga

privalumus,

jų

veiksmingumą ir apie tai, kaip juos suprasti, taip pat
apie iššūkius ir kliūtis, su kuriomis susiduriama
įgyvendinant projektą.

sudaro šie keturi skyriai:
1 skyriuje pateikiamos išsamios literatūros apžvalgos
ir dokumentuojamos žinios bei ištekliai, kurių reikia
siekiant atsakyti į klausimą „Kam reikia įdiegti el.
aplankus mokyklose?“ Šiame skyriuje apibrėžiamas
el. aplankas, išsamiai aprašomi el. aplankų privalumai
švietimo įstaigoms ir atskleidžiama, kuo jie skiriasi nuo
popierinių aplankų. Čia nagrinėjami el. aplankai

Šioje medžiagoje siekiama pristatyti specifinę ir

Europos kontekste.

praktinę

2 skyriuje išsamiai pristatoma, kaip el. aplankus galima

informaciją

šiais

keturiais

pagrindiniais

aspektai:
1. Paaiškinama, ką klasės darbui reiškia e.
aplankas.
2. Parodoma, kaip galima įgyvendinti el. aplankus.
3. Nagrinėjami mokymo, mokymosi ir vertinimo
metodai.
4. Teikiamos el. aplanko įgyvendinimo
rekomendacijos ir gairės.

naudoti XXI amžiaus įgūdžiams tobulinti ir vertinti.
Jame nagrinėjama, kaip galima geriausiai pasirengti
įgyvendinti

el.

aplanką

ir

pabrėžiami

esminiai

klausimai dėl el. aplanko įgyvendinimo. Taip pat
nagrinėjami el. aplanko techniniai elementai.
3 skyriuje pateikiamas grafikas, kuriame vaizduojamas
trijų pakopų el. aplanko įgyvendinimo procesas. Pirma,
iki įgyvendinimo vykdomas etapas, kurio metu
demonstruojami

el.

reorganizuojamos
palengvinant

el.

aplankų
esamos

aplankų

vykdomas

įgyvendinimo

daugiausiai

dėmesio

vadovaujamasi

šešių

pavyzdžiai

ir

struktūros,

taip

įgyvendinimą.

Antra,

etapas,
skiriama

žingsnių

kurio

metu

procesui

vadovu,

ir

kuriame

įvardijamas kiekvienas veiksmas. Trečia, vykdomas
etapas po įgyvendinimo, kurio metu vertinama ir
užtikrinama įgyvendinimo proceso kokybė.
4 skyriuje pateikiamos „EUfolio“ projekto rezultatais
pagrįstos

rekomendacijos.

konsultacijos

teikiamos

Rekomendacijos
pagrindiniams

ir

politiką

formuojantiems lygmenims – nacionalinės politikos
formuotojams, regioninės politikos formuotojams ir

Įvadas

atskiroms mokykloms.
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Daugiau informacijos apie el. aplanko įgyvendinimą
Jei prireiktų daugiau informacijos, galite rašyti adresu: EUfolio@education.gov.ie. Taip pat galite susisiekti su bet
kuriuo iš projekto partnerių. Planuojama, kad Airijos švietimo departamentas ir jo agentūros į projekto metu
sukurtą internetinę Yammer bendruomenę įkels išteklių ir ją prižiūrės.
El. aplanko vadovą politiką formuojantiems ir ją įgyvendinantiems subjektams galima rasti „EUfolio“

Įvadas

svetainėjewww.EUfolio.eu.
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1 skyrius. Kam mokyklose reikalingas el.
aplankas?
„EUfolio“ projekto metu el. aplanko platformos, kaip
bandomosios platformos, dvejiems metams buvo
įdiegtos 72 mokyklose iš 5 šalių. Šio projekto rezultatai
buvo itin geri.
Atsižvelgiant į tai ir į faktą, kad norint įvertinti platformų
privalumus būtina gerai suprasti el. aplanko sistemą, 1
skyriuje bus išsamiai aprašoma dabartinė el. aplankų
reikšmė mokymo, mokymosi ir vertinimo kontekstams.
Palyginsime juos su tradiciniais popieriniais aplankais
ir nagrinėsime elektroninių aplankų (el. aplankų)
privalumus. Šiame skyriuje taip pat bus analizuojami
el. aplankai Europos kontekste.

Tokie elementai yra šie:
• Skaitmeninė forma. Skaitmeninių išteklių kolekcija,
dar vadinama artefaktų saugykla.
• Artefaktai. Autentiškas turinys, kuriuo patvirtinama
kompetencija ir pateikiami asmens pažangos bei
pasiekimų įrodymai.
• Organizuotas turinys. Jame sistemiškai pateikiama
medžiaga,

gauta

tiek

iš

formalios,

tiek

iš

neformalios mokymosi veiklos.
• Autorystė. Čia yra asmeniškai valdomas turinys,
kuris priklauso tam asmeniui, kuris jį sukuria.
Savininkas gali nuspręsti, kurios el. aplanko dalys

1.1 El. aplanko sąvoka
Norint

suprasti

tikrąjį

el.

gali būti prieinamos kitiems ir kas jas gali matyti.
aplankų

potencialą

mokyklose, pirmiausia juos reikia apibrėžti. Šiuo metu
naudojama daug el. aplankų apibrėžčių. Kai kuriuose
apibrėžimuose

el.

aplankas

traktuojamas

kaip

• Svarstymas. Šis elementas gali būti panaudotas
asmeninei peržiūrai, apmąstymams ir asmeniniam
tobulėjimui planuoti.
• Demonstravimas. Tam tikras el. aplanko dalis

produktas arba asmeninė erdvė, kurioje mokiniai gali

galima

rinkti skaitmenines rinkmenas. Šiose rinkmenose

kolegoms, tėvams.

parodyti

kitiems,

pvz.,

mokytojams,

pateikiami mokinių patirties ir pasiekimų įrodymai, taip
pat pabrėžiami mokymosi rezultatai.

1.1.1 Kaip „EUfolio“ projekte mokykloms

Kituose apibrėžimuose el. aplankas apibūdinamas

apibrėžiamas el. aplankas

1 skyrius. Kam mokyklose reikalingas el. aplankas?

kaip procesas, kuris suteikia galimybę mokiniams
persikelti už įprasto mokymosi ribų ir pažvelgti į savo

Nors nėra absoliutaus el. aplanko apibrėžimo, bet

asmeninį mokymosi procesą. Mokiniams suteikiama

„EUfolio“ projekto tikslais vienas apibrėžimas buvo

galimybė kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, kad jie

traktuojamas kaip tikrasis. Tai apibrėžimas, atsiradęs

galiausiai suvoktų, kaip jie mokosi. Tą jie daro

Airijos Nacionalinei mokymo programų ir vertinimo

atpažindami mokymosi patirtis, svarstydami, kaip

tarybai (NCCA, 2013 m.) interpretavus el. aplankas

galėtų

kaip:

tobulinti

savo

įgūdžius

ir

dalindamiesi,

bendradarbiaudami bei pateikdami įrodymus kitiems.
Būtina apie el. aplanko naudojimą mastyti kaip apie
mokymo bei mokymosi metodą arba pagalbinę
struktūrą. Tai reiškia, kad skaitmeninis aplankas tuo
pat metu gali būti ir kiekybiškai įvertinamas, ir
traktuojamas kaip procesas.
Deramas el. aplanko apibrėžimas labai priklauso nuo
to, ką juo galima pateikti. El. aplankas pateikiamas
kaip

elektroninių

įrodymų

rinkinys

turėtų

būti

traktuojamas kaip daugiabriaunė sąvoka. Todėl yra
keletas pagrindinių elementų, kurie kartu gali apibrėžti
el. aplankus.

El. aplankai yra mokiniams priklausančios
dinaminės skaitmeninės darbo erdvės,
kuriose mokiniai gali fiksuoti savo mokymąsi
ir savo idėjas, prieiti prie savo darbų
kolekcijų, svarstyti savo mokymąsi, dalintis
juo, nustatyti tikslus, prašyti atsiliepimų ir
demonstruoti, kaip jie mokosi bei kokie yra jų
pasiekimai.
Daugiau išsamesnės informacijos apie el. aplanko
apibrėžimą galite rasti „EUfolio“ projekto rezultatų
aprašuose: „EUfolio“ Review of Existing ePortfolio
Policies and Practices.
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1.2 Popierinių aplankų palyginimas su el. aplankais
Daugelį amžių žmonėms puikiausiai pakakdavo popierinių aplankų, todėl natūralu, jog kyla klausimas, kam iš viso
reikalingi elektroniniai aplankai.
Paprasčiausiai tariant, aplankas – popierinis ar elektroninis – yra surinktų įrodymų kolekcija, kuri atskleidžia asmens
mokymosi kelionę per tam tikrą laiką ir demonstruoja jo gebėjimus. Tokiu būdu, aplankus kaupiantys žmonės tampa
aktyviais savo mokymosi dalyviais. Žemiau pateikiamas popierinių aplankų ir el. aplankų palyginimas.

1.2.1 Popieriniai aplankai ir el. aplankai
Popieriniuose aplankuose pateikiama nebaigtų ir užbaigtų užduočių kolekcija tam, kad būtų galima pademonstruoti
besimokančiųjų gebėjimus.
Elektroninis aplankas (dar vadinamas el. aplanku, „efolio“, skaitmeniniu aplanku, „webfolio“ ir kt.) iš esmės yra
skaitmeninėje erdvėje sukurta elektroninė popierinio aplanko versija, kurioje galima talpinti tekstus, paveikslėlius,
garso bei vaizdo medžiagą.
Toliau pateikiamoje lentelėje, kurią sukūrė Naujosios Zelandijos Švietimo ministerija (2011 m.), parodomos ir
lyginamos savybės, kurių trūksta tradiciniuose aplankuose palyginus su pažangiaisiais el. aplankais.

El. aplankas

1

Popieriniai aplankai

Ilgalaikis

Per tam tikrą laiko tarpą gali sunykti, neatsparus aplinkos
poveikiui

Užtikrina tęstinumą ir gali būti naudojamas visą gyvenimą

Dažniausiai skiriamas konkrečiam laiko tarpui ir negali būti
naudojamas nuolat

Visiškai mobilus

Ne toks mobilus

Lengvai atkuriamas

Atkūrimui gali prireikti daug laiko, o atkurtas jis neatrodys
taip, kaip anksčiau

Skatina bendrą darbą

Bendradarbiauti nėra taip paprasta ir, be abejo, to negalima
atlikti vienu metu

Gali būti „tiesioginiu“ ištekliumi kitiems

Gali būti ribotas išteklius, skiriamas tam tikram laikui

Jį lengvai gali peržiūrėti bet kas, bet kur ir bet kada

Jį reikia fiziškai peržiūrėti

Daugelis interesantų gali jį vienu metu skaityti, peržiūrėti ar
žymėti

Jį reikia kopijuoti ir tik tada galima išdalinti interesantams

Galima pasirinkti skirtingus vieno tipo išteklių medžiagos
išdėstymo būdus

Fiksuotas išdėstymas ir formatas

Galimos mokytojo sąveikos su mokiniais

Sąveikos negalimos, nebent atliekamos klasėje

1 skyrius. Kam mokyklose reikalingas el. aplankas?

Perteikia mokinio balsą: jausmus ir emocijas

Neasmeninis, paprastai neatspindi jausmų ir emocijų

Visada ir lengvai galima redaguoti

Nėra paprastai redaguojamas

Skirtas / sukurtas tam, kad paskatintų diskusijas

Gali būti, bet čia sudėtingiau įtraukti svarstymus

Prieiga bet kada iš bet kur

Turi būti fiziškai kilnojamas

Asmeninis požiūris į mokymąsi, kuris keičiasi kartu su
mokinio branda

Turinį ir struktūrą daugiausiai inicijuoja mokytojas

Nukreiptas į tobulėjimą

Dažnai būna nukreiptas į vertinimą

Savininkas gali visiškai kontroliuoti, su kuo dalinsis aplanku
ir gali jį komentuoti

Jei savininkas neturi aplanko, jis / ji negali kontroliuoti, kas
paims aplanką ir kas jį komentuos

Saugus. Jį sunku / neįmanoma pamesti ar padėti į

Galima pamesti ir lengvai sugadinti

netinkamą vietą
Galima įkelti įvairialypę terpę: tekstus, schemas, grafikus,
paveikslėlius, garso bei vaizdo įrašus ir visas jų kombinacijas

Tik ant popieriaus vaizduojamą terpę: tekstus, paveikslėlius,

Galima įterpti rinkmenas

Gaunate tik tai, ką matote

diagramas, schemas

1 Digital Portfolios Guidelines for beginners. Švietimo ministerija, Velingtonas, Naujoji Zelandija (2011 m.), 4 p. Peržiūrėtas 2015 m. balandžio 14 d.
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Elektroniniai aplankai nuo popierinių aplankų skiriasi
technologine, ne koncepcine prasme, tačiau jie vis tiek
pasižymi daugeliu savybių, kurios skiriasi nuo
tradicinių aplankų. Elektroniniais aplankais patogu
naudotis, juos galima išplėsti, lanksčiai naudoti ir jie
yra itin mobilūs. Kita vertus, nors popierinius aplankus
vis dar naudoja daugelis žmonių ir profesijų, apskirtai
jie yra nepatogūs, jiems valdyti reikia daug laiko, jie
gali būti sunaikinti, taip pat jie nėra sąveikieji.

• Svarstymas. El. aplankai skatina mokinius apgalvoti
savo darbą.
• Psichologiniai privalumai. El. aplankai gali skatinti
juos naudojančių mokinių laimėjimo ir pasitenkinimo
pojūtį.
• Vertinimas. Kai mokiniai reguliariai iš naujo peržiūri
ir tobulina savo el. aplankus, jie vykdo įvertinimo
procesą. Tą darydami mokiniai geriau supranta savo
įvertinimą ir gali juo pasinaudoti gerindami savo
mokymosi rezultatus.

1.3 El. aplankų privalumai
Vienas didžiausių el. aplankų privalumų yra tas, kad
jose galimi prasmingi svarstymai. Svarstydami savo el.
aplanke išsaugotą darbą mokiniai gali:
• tobulinti savo asmenybę ir mokyklos tapatybę
įgyvendinant įvarius projektus ir svarstant savo
gebėjimus bei pažangą.
• iš karto mokytis kelių skirtingų dalykų vienu metu.
• išsiugdyti

gebėjimą

vertinti

save,

kad

naudodami kvalifikuotus kriterijus galėtų
nustatyti savo darbo kokybę.
• planuoti savo mokymosi pobūdį, kai suvokia, ką
jie žino ir gali padaryti, ir tai, ko jiems dar reikia
išmokti.

2

• Priežiūra. El. aplankus lengva prižiūrėti, redaguoti ir
atnaujinti.
• Portatyvumas ir dalinimasis. Kai el. aplankas
išsaugomas internete, juo galima dalintis su kitais ir
perkelti jį į skirtingas darbines aplinkas.
• Prieiga. Prie el. aplankų jų autoriai gali lengvai
prisijungti internetu. Mokiniai taip pat gali nustatyti
privatumo savybes ir leisti pasirinktiems asmenims
(pvz., kolegoms, mokytojams) peržiūrėti jų el.
aplanką.
• Kaina. Nors norint įdiegti el. aplanką reikalingos
šiokios

tokios

pradinės

lėšos

(daugiausiai

Be to, įgyvendinant el. aplankus atsirado tapo
akivaizdūs ir kiti jų privalumai:

priemonės nėra brangios ir jas per tam tikrą laiką

aplankais tobulinami daugialypės terpės
technologijų gebėjimai, taip pat ir bendresni
raštingumo, komunikacijos ir problemų
sprendimo įgūdžiai.
• Mokymosi įrodymai. El. aplankai
palengvina reikšmingą mokymąsi, kai
mokiniai gali išmokti valdyti savo profesinį
1 skyrius. Kam mokyklose reikalingas el. aplankas?

artefaktus, įskaitant daugialypės terpės elementus.

programinei įrangai ir prietaisams), bet internetinės

• Įgūdžių tobulinimas. Besinaudojant el.
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• Artefaktai. El. aplankuose galima saugoti įvairius

tobulėjimą ir taip prisidėti prie visą

lengva atkurti.
• Standartizavimas. Jei būtų sutarta dėl bendrų
sąlygų, el. aplankus būtų galima nustatyti kaip
standartą, pavyzdžiui, visuose regionuose ir šalyse.
• Privatumas. El. aplankas turi privatumo funkciją,
kuria naudojantis apsaugomas mokinių darbas.
Prieiga gali būti ribojama ir el. aplanką peržiūrėti gali
3

tik tie mokiniai, kuriems suteikiama prieiga prie jo .

gyvenimą trunkančio mokymosi.
• Atsiliepimai. El. aplankai leidžia lengviau keistis
idėjomis ir atsiliepimais. Mokiniai gali greitai ir
reguliariai elektroninės terpės kanalais gauti
grįžtamąjį ryšį visu el. aplanko tobulinimo
proceso metu.

2 The Benefits of E-portfolios for Students and Faculty in Their
Own Words (Winter, 2009 m.), 11, 1 p.

3 Butler, P. (2006 m.) A Review of the Literature on Portfolios
and Electronic Portfolios, Palmerstonas, Naujoji Zelandija:
Massey University College of Education, 11 p. Prisijungta 2015
m. balandžio 14 d.

1.4 El. aplankų nagrinėjimas Europos kontekste
Nacionalinės elektroninio mokymosi strategijos ir kitos

1.4.1 El. aplanko politikos priėmimas

iniciatyvos, skatinančios mokymąsi visą gyvenimą,
visoje

Europoje

susidomėjimą

ES valstybėse narėse nėra sudarytos struktūrinės ir

elektroninio mokymosi priemonių ir technologijų,

tiesinės el. aplanko įgyvendinimo politikos. Daugeliu

kurios pristato labiau į mokinį koncentruotas ir

atveju el. aplanko įgyvendinimo strategija tiesiog

personalizuotas mokymosi formas, potencialu. Dėl šio

integruojama į skirtingą IKT nacionalinę švietimo

susidomėjimo 2006 m. visos ES valstybės narės

politiką

sutarė

skaitmeniniais įgūdžiais ir (ar) mokytojų profesiniu

dėl

skatina

aštuonių

didėjantį

Bendrųjų

visą

gyvenimą

trunkančio mokymosi gebėjimų metmenų (Europos

ar

kitas

strategijas,

susijusias

su

tobulėjimu.

4

Sąjungos Taryba, 2006 m.) . Gebėjimai:

El. aplankai jau yra įgyvendinti Belgijos, Austrijos,

• Bendravimas gimtąja kalba;

Portugalijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės ir
Turkijos švietimo sistemose. Bulgarijoje, Vokietijoje,

• Bendravimas užsienio kalbomis;
• Matematiniai

gebėjimai

ir

pagrindiniai

gebėjimai mokslo ir technologijų srityse;

Islandijoje

įgyvendinimo

šiuo
etapai.

metu

vykdomi

Portugalijoje

ir

Jungtinėje Karalystėje mokiniai gali prisijungti prie
savo el. aplankų visą savo mokymosi laiką, o juos

• Mokymasis mokytis;

vertina atsakingos institucijos .

• Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;

Šiuo metu pastebime poreikį modernizuoti mokyklų

• Iniciatyva ir verslumas;

sukurtas labiau į mokinį koncentruotas mokymo

5

mokymosi programas visoje Europoje tam, kad būtų
modelis. El. aplankai ir tai, jog juos galima plačiai

Visos Europos šalys iki šiol yra skirtingai perkėlusios
šiuos Bendruosius gebėjimus į nacionalines mokymosi
programas, tačiau, tikrąjį iššūkį kelia vertinimo metodai
ir tai, kaip visos Europos švietimo sistemos sąžiningai
ir prasmingai įvertins Bendruosius gebėjimus.
Europos Komisija apibūdino el. aplankus kaip mokinių
sukurtiems darbo rinkiniams vertinti idealiai pritaikytas
priemones. Komisija taip pat mano, kad el. aplankas
yra efektyvi priemonė bendrauti mokinio gimtąja kalba,
bendrauti

1 skyrius. Kam mokyklose reikalingas el. aplankas?

bandomieji

ir

• Skaitmeninis raštingumas;

• Kultūrinis sąmoningumas ir raiška.
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Prancūzijoje

užsienio

kalbomis,

kultūriniam

taikyti švietimo sistemose, gali patenkinti šį poreikį.
Pagrindiniai „EUfolio“ projekto rezultatai rodo, kad el.
aplanko įgyvendinimas Europoje iš tiesų gali prisidėti
prie strateginių „ET 2020“ (2020 m. strateginės
6

švietimo ir mokymo programos) tikslų įgyvendinimo.
„ET 2020“ siekiama skatinti švietimo inovacijas ir
gerinti švietimo sistemų kokybę bei veiksmingumą.
Daugiau išsamesnės informacijos apie el. aplankus
ES kontekste galima rasti „EUfolio“ projekto rezultatų
aprašyme: „EUfolio“ Review of Existing ePortfolio

sąmoningumui ir raiškai palaikyti.

Policies and Practices.

4 Key competences for lifelong learning. Europa (2009 m.). Prisijungta
2015 m. balandžio 14 d.

5 Ten pat.
6 2020 m. strateginė švietimo ir mokymo programa (2014 m.).
Prisijungta 2015 m. balandžio 14 d.

2 skyrius. El. aplankai mokyklos kontekste
2 skyriuje pateikiama el. aplankų funkcijų apžvalga ir kaip juos galima panaudoti mokymo, mokymosi ir vertinimo
tikslais, ypač antrosios pakopos kontekste. Čia nagrinėjamas el. aplankų potencialas, prisidedantis prie nuolatinio
pagrindinių gebėjimų vertinimo ir tobulinimo. Taip pat apibrėžiami pagrindiniai klausimai dėl el. aplanku pagrįsto
mokymosi įvedimo.

2.1 El. aplankų funkcijos
Remdamiesi literatūros apžvalgomis, „EUfolio“ partneriai nurodė tris pagrindines el. aplankų funkcijas: saugojimas
arba „mokymosi demonstravimas“, procesas arba „mokymosi procesas“ ir produktas arba „mokymosi produktas“.
Šios trys atskiros funkcijos, kaip parodyta 2.1 paveiksle, padeda mokymosi procesui jei būna susijusios ir
priklausomos viena nuo kitos.
Himpsl-Gutermann (2012 m.) išsamiau nagrinėja šias tris funkcijas, vadindamas jas Mokymosi produktais,
Mokymosi procesu ir Mokymosi reprezentavimu. Svarstymai ir grįžtamasis ryšys yra esminiai faktoriai, jungiantys
šios siūlomos el. aplanko struktūros sluoksnius.

Mokymosi
reprezentavimas

1 vaizdas
Lydraštis
Tikslai
Įrodymai
Svarstymo
artefaktai
Išvada

3 vaizdas

3 vaizdas

4 vaizdas

DEMONSTRAVIMAS

Pristatymas

Pasirinkimas

1 skelbimas

Mokymosi
procesas

Būsimas

2skelbimas

Esamas

3 skelbimas

Vaizdavimas

4skelbimas 5 skelbimas

Retrospektyv

Esamas

us

Svarstymas

Įvertinimas

PATVIRTINTI

PLANUOTI

Svarstomas:
» Turinys
» Procesas
» Patalpa

4 artfekatas

Artefktas

Mokymosi
produktai

1 artefaktas
3 artefaktas

2 skyrius. El. aplankai mokyklos kontekste

Būsimas

us

Konfliktas
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6 skelbimas

Retrospektyv

ŽURNALAS

2 išteklius

Grįžtamasis ryšys

2 artefaktas
2VEIKTI

1 išteklius

SAUGYKLA

2.1 paveikslas. 3 el. aplanko struktūros sluoksniai pagal Himpsl-Gutermann

Kolekcija
7

Ši trijų sluoksnių struktūra išsamiau aptariama „EUfolio“ dokumente: „EUfolio“ Process Specification.

7 Himpsl-Gutermann, Klaus (2012 m.). Ilgalaikio el. aplankų naudojimo 4 etapų modelis. EPIC 2012 m., 239 p.

Remdamiesi 2.1 paveiksle pateikiama informacija, „EUfolio“ partneriai sukūrė el. aplanko proceso iliustraciją (2.2
paveikslas), kuriame vaizduojamos trys el. aplankų funkcijos ir tai, kaip jie formuoja mokymosi procesą. Tai taip pat
nurodyta Abrami ir Barrett darbe (2005 m.), kuriame išskiriami 3 el. aplanko proceso lygiai: saugykla, darbinė erdvė
ir demonstruojamoji erdvė.

Medžiaga

1 lygis: mokinio saugykla

Garso
įrašas

1 lygis
Saugykla

Mokiniai
Vaizdo
įrašas

gali

naudoti

savo

el.

aplankus

kaip

skaitmenines saugyklas, kuriose jie kuria ir renka
artefaktus. Jie taip pat gali sulyginti darbų pavyzdžius,
kad galėtų pagerinti atliekamos užduoties ar darbo
sėkmės kriterijus.

Nuorodos

2 lygis: mokinio darbinė erdvė

Forumai

Darbinėje erdvėje mokiniai gali planuoti, nustatyti
tikslus, organizuoti mokymosi patirtis chronologine
seka, taip pat bendradarbiauti su kolegomis, svarstyti
savo mokymosi procesą ir savo kolegų darbą. Jie gali

Žurnalas

2 lygis

rinkti ir nusiųsti artefaktus (saugykloje) norėdami su

Grupės

Darbinė
erdvė

kolegomis aptarti savo surinktus artefaktus, dirbti kartu
su kitais ar individualiai, ir tvarkyti savo išteklius. Tokiu
būdu palengvinamas individualaus ir kolektyvinio
svarstymo ciklas, kaip mokymosi proceso dalis.
Darbinėje erdvėje mokytojai ir kolegos gali teikti
formuojamuosius atsiliepimus.

Puslapiai

3 lygis: mokinio demonstruojamoji erdvė
El. aplanko demonstruojamojoje erdvėje mokiniai gali

Užduotys

parodyti savo gebėjimus, pasiekimus ir rezultatus.

2 skyrius. El. aplankai mokyklos kontekste

Mokinys gali redaguoti ir rinkti savo artefaktus, kad
parodytų savo svarstymus ir pasiekimus, taip pat

3 lygis
Pasiekimai

Demonstru
ojamoji
erdvė

Vaizdo
įrašai

„Galutiniai“ demonstruojamosios el. aplanko dalies
rezultatai gali būti vertinami mokytojo kaip bendras
mokymosi rezultatas.
Šios el. aplankų funkcijos išsamiau aprašomos
„EUfolio“

dokumente:

ES

klasės

el.

aplankų

instruktorių lankstinukas. Jį galima rasti: online CPD
Puslapiai

2.2 paveikslas. „EUfolio“ el. aplankų funkcijos
13

gautų kolegų ir mokytojų atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį.

resources portal.

2.2 El. aplankų naudojimas vertinimo tikslais
Kaip nurodyta 2.1 skyriuje, el. aplankai turi tris pagrindines funkcijas ir gali padėti atlikti nuolatinį vertinimą.

2.2.2 El.
vertinimas

2.2.1 El. aplankai ir apibendrinamasis vertinimas
Bendruoju požiūriu, platforma atlieka mokinių darbų
skaitmeninės saugyklos vaidmenį (3 lygyje) ir joje
galima saugoti įvairialypius tekstus. Tačiau, kaip
pastebėjo

Knight

ir

kt.

(2006

m.),

šiame

apibendrinamajame procese jie taip pat gali padėti
pakeisti mokinio vaidmenį iš pasyvaus į aktyvų:

aplankai

ir

formuojamasis

El. aplanko pedagogika taip pat turi potencialą skatinti
ir tobulinti formuojamąjį klasės vertinimą. Platformoje
galima teikti atsiliepimus kaip dialogą, tokiu būdu
skatinant bendravimą tarp mokytojo ir mokinio. Tai
pagrindžia Marshall ir Wiliam (2006 m.) iškeltą
nuomonę, kad formuojamojo vertinimo tikslas – padėti
mokytis ir kad grįžtamojo ryšio procesas turėtų įtraukti

„El. aplankai padeda pasiekti tokių tikslų, kurių
negali pasiūlyti daugelis kitų vertinimo metodų.

abu: mokytoją ir mokinį.

Naudodami juos, mokiniai gali pakeisti savo

Žemiau pateiktame 2.3 paveiksle vaizduojama, kaip

vaidmenį vertinimo cikle ir iš pasyvių tyrimo

mokiniai tipiškai atlieka savo darbą, šiuo atveju – rašo

objektų gali tapti aktyviais dalyviais, nes mokiniai

rašto darbą el. aplanko platformoje. Šiame kūrimo

yra skatinami surinkti savo darbo klasėje ir bendro

procese naudojamos visos trys el. aplanko funkcijos:

darbo produktų pavyzdžius el. aplankuose ir

1 lygio, 2 lygio ir 3 lygio.

(galbūt svarbiausia, kad) jie skatinami svarstyti,
kodėl šie artefaktai buvo surinkti ir kaip jie atspindi
jų mokymąsi.“

8

Tam pritaria ir Kimball (2005 m.), kuris pabrėžia
mokinio vaidmens pasikeitimą: „aplankų pedagogika
siekia skatinti mokinius

tapti dinamiškais savo

mokymosi dalyviais. Mokiniai nėra tik sistemos
9

vartotojai, [jie tampa] ir jos autoriais.“ .

Pavyzdžių kūrimas LI,
SC, matricos / rubrikos

Besimokydami
mokiniai siekia
naujų tikslų
Tolimesnis mokymasis

1 lygis
2 lygis

Mokytojai
Kolegos

14

Šeima

Grįžtamasis
ryšys ir
tiesioginis
ryšys bei
svarstymai

Mokymosi
artefaktas
parodomas
aplanke

juodraštis

„Baigtas“

Grįžtamasis

Make- ryšys ir
tas
tiesioginis ryšys
Idėjų
genera- bei svarstymai
vimas

Mokymosi
artefaktas
parodomas
aplanke

Pavyzdys
Vaizdo
įrašas
Antrasis
juodraštis

3 lygis

10

kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

Pats

Pirmasis

2.3 paveikslas pritaikytas iš „El. aplankai ir formuojamasis vertinimas“

8 Digital Portfolios Guidelines for beginners. Švietimo ministerija, Velingtonas, Naujoji Zelandija (2011 m.), 8 p. Prisijungta 2015 m. balandžio 15 d.
9 Kimball, Miles (2005 m.) Duomenų bazių el. aplanko sistemos: būtinasis įvertinimas. Kompiuteriai ir kūriniai 22.4, 435 p.
10 Assessment for Learning & ePortfolios. „CORE Education“ (2012 m.), 24 p. Prisijungta 2015 m. balandžio 14 d.

1 lygyje (mokinių saugykloje) mokiniai gali saugoti
savo darbų pavyzdžius. Šis darbas gali būti
naudojamas sėkmės kriterijam, t. y. standartams,
pagal kuriuos bus vertinami užbaigti darbai, kad
mokytojas ir mokinys galėtų įvertinti, ar darbas atliktas
sėkmingai, generuoti.
2 lygyje (mokinių darbinėje erdvėje) mokiniai rašo

El. aplanko platformoje galima greitai ir lengvai dalintis
mokinių darbu su mokiniais individualiai arba su jų
grupėmis ir tokiu būdu galima lengviau teikti atsiliepimus
apie kolegų darbą viso mokymosi proceso metu. Tai
parodyta „EUfolio“ klasės el. aplanko įgyvendinimo
pavyzdžiuose, kurie teikiami „EUfolio“ CPD resources
portal.

darbą ir gali paprašyti kolegų, mokytojų, tėvų
atsiliepimų, taip pat gali pateikti savo svarstymus.

2.2.5 Mokinių įsivertinimas

Baigęs šį procesą, mokinys gali parodyti savo
mokymąsi rezultatų skiltyje ir sukurtus produktus

El. aplanke teikiama platforma, kurioje mokiniai gali

demonstravimo erdvėje (3 lygis).

patys save įvertinti. Taip mokiniams padedama
kontroliuoti savo mokymąsi ir tapti savarankiškesniais.
Tokia idėja grindžiama Black ir kt. (2004 m.) atliktame

2.2.3 Efektyvus grįžtamasis ryšys

tyrime:
„Savęs

vertinimas

skatina

sugebėjimą

dirbti

2011 m. Škotijos kvalifikacijų institucijos vykdyta

metakognityviniu lygiu <...> svarstyti savo darbą, mokiniai

efektyvaus vertinimo praktikos studija nustatė, kad:

pradeda tobulinti savo darbo apžvalgą, taip jie gali patys jį

„naudojant el. aplankus mokytojams ir vertintojams

valdyti ir kontroliuoti“.

paprasčiau teikti grįžtamąjį ryšį, kuris sustiprina ryšį tarp

Šis

formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo, taip pat tarp
11

mokymosi ir vertinimo apskritai“ . Platformoje galima
teikti grįžtamąjį ryšį žodžiu bei raštu ir joje galima
pateikti nuorodas į darbų pavyzdžius.

nuolatinis

skaitmeninės

14

vertinimas
saugyklos

papildo
potencialą.

el.

aplanko
Mokykloje

vykdomo apibendrinamojo vertinimo požiūriu, darbas
su el. aplanko saugykla tampa procesu, kuriam
vadovauja mokinys. Kaip aprašė Klenowski ir Wyatt-

Grįžtamąjį ryšį galima teikti bet kuriuo mokymosi etapo

Smith (2006 m.), „čia išvengiama duomenų „kolekcijos“

metu ir tai padeda mokiniams tobulėti, kaip pažymi

rinkimo spąstų; daugiausia dėmesio skiriama mokymosi

Black ir Wiliam (1996 m.): „Nuolat teikiamas grįžtamasis

pastebėjimui ir analizavimui ir sudaroma galimybė

ryšys mokiniams apie tai, kaip daryti mokymosi pažangą

[mokiniams] nagrinėti savo mokymosi procesą bei

yra esminis <...> grįžtamąjį ryšį reikia teikti proceso metu, ir

metamokymosi strategijas“.

15

12

vertinti ne tik darbo rezultatus“ . Vykdant procesą
teikiamų atsiliepimų pavyzdžiai pateikiami „EUfolio“
projekte, kur mokytojai teikė mokiniams žodinius ir
rašytinius atsiliepimus tam, kad padėtų jiems mokytis.

Mokiniai, dalyvavę bandomajame „EUfolio“ projekte,
svarstė savo mokymąsi viso užduoties įgyvedinimo
proceso metu ir vykdė metapažinimą bei mastė apie
savo mokymąsi. Viso šio projekto metu mokiniai galėjo
fiksuoti savo svarstymus el. aplanko platformoje, kad

2.2.4 Kolegų atsiliepimai

galėtų padėti savo ateities mokymuisi.

El. aplankas suteikia galimybę gerinti dialogą su kitais
mokiniais ir teikti kolegų įvertinimą. Stefani ir kt. (2007
m.) pastebėjo, kad „Mokinio darbo komentarai, kuriuos
teikia kiti mokiniai, yra puiki iniciatyva gerinti kokybę ir
tie, kurie komentuoja, galvodami savo komentarus taip
pat mokosi, kaip ir tie, kurie gauna atsiliepimus apie
savo darbą13.
13 Lorraine Stefani, Robin Mason ir kt. (2007 m.) The Educational

kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

pastangas, kurias mokiniai deda į savo darbą“. Be to,

11 Guidance on Using E-portfolios. Škotijos kvalifikacijų institucija
(SQA) (2012 m.), 18 p. Prisijunta 2015 m. balandžio 14 d.
12 Black, Paul, ir Dylan Wiliam (1998 m.) Vertinimas ir mokymasis
klasėje. Švietimo vertinimas 5.1, 34 p.

Potential of E-Portfolios: Supporting Personal Development and
Reflective Learning, 66 p. Prisijungta 2015 m. balandžio 14 d.
14 Black, P., Harrison, C., Lee, C. ir kt. (2004 m.) Working Inside the
Black Box: Assessment for Learning in the Classroom. Phi Delta
Kappan, 86 (1) 9-21 p.
15 Carnell, E., Askew, S., ir Klenowski, V. (2006 m.) Portfolios for

Learning, Assessment and professional. 278 spl. Development in
Higher Education. Assessment and Evaluation in Higher Education,
31(3), 267 p. Prisijungta 2015 m. balandžio 13 d.
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2.3 El. aplankų naudojimas XXI amžiaus gebėjimams tobulinti
Per pastarąjį dešimtmetį mokymo programos ir mokymo metodai pasikeitė tam, kad atitiktų pasikeitusius darbo
reikalavimus bei visuomenines tendencijas. Tai bandymas sumažinti esamą spragą tarp švietimo ir darbinio
pasaulio. „EUfolio“ partneriai ištyrė daug XXI amžiaus gebėjimų ir įgūdžių, kuriuos naudojant el. aplankus
potencialiai būtų galima tobulinti klasėse. Šios projekto metu daugiausia dėmesio buvo skiriama ATCS sistemoje
(2012 m.) nurodytiems gebėjimams, kurioje XXI amžiaus gebėjimai sugrupuoti į keturias kategorijas, kaip parodyta
2.4 paveiksle.

XXI

amžiaus gebėjimai (ATCS)

Kūrybiškumas / inovacijos

Aprašymas – rodikliai
• Gebėti sukurti naujas ir vertingas idėjas;
• Gebėti kūrybingai dirbti su kitais;
• Gebėti įgyvendinti inovacijas;

Mastymo būdas

• Gebėti detaliai išdėstyti, tobulinti ir analizuoti savo idėjas.
Kritinis mąstymas / problemų
sprendimas / sprendimų priėmimas

• Gebėti efektyviai reikšti mintis ir idėjas, naudojant bet kokio pobūdžio
komunikaciją (žodžiu, raštu, artefaktais, naudojant technologijas ir kt.)
keliuose kontekstuose ir dėl kelių tikslų;
• Gebėti išklausyti kitų žmonių mintis ir idėjas;
• Gebėti išreikšti nuomonę ir teikti grįžtamąjį ryšį.

Mokymasis mokytis / Metasuvokimas • Atitinkamose situacijose gebėti naudoti kelių rūšių argumentaciją;
• Gebėti mąstyti sistemiškai apsvarstant mažų dalių sąveiką visos
problemos sprendimo tikslais;
• Gebėti priimti sprendimus;
• Gebėti kritiškai vertinti naudojamus internetinius ir kitus išteklius.
Bendradarbiavimas

• Gebėti efektyviai sąveikauti su kitais;
• Gebėti efektyviai dirbti skirtingose komandose;

Darbo būdai

• Gebėti valdyti grupinius projektus;
• Gebėti vadovauti ir būti lyderiu kitiems (pasižymint pagarbiu elgesiu).
Bendravimas

• Gebėti bendrauti raštu ir žodžiu savo gimtąja kalba ir kitomis kalbomis;
• Gebėti skaityti ir suprasti skirtingus tekstus;
• Gebėti formuluoti įtikinamus argumentus;
• Gebėti tobulinti pagalbinių priemonių (tokių kaip užrašai, schemos,

16

kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

žemėlapiai ir kt.) naudojimo įgūdžius.

IKT / skaitmeninis raštingumas

• Gebėti prisijungti prie informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) ir

Darbo priemonės

jas įvertinti;
• Gebėti naudoti ir valdyti internetinę informaciją;
• Gebėti kurti įvairialypės terpės produktus (t. y. vaizdo, garso įrašus ir kt.);
• Gebėti efektyviai taikyti technologijas.
Informacinis raštingumas

• Gebėti pasiekti informaciją ir ją įvertinti;
• Gebėti naudoti ir valdyti informaciją;
• Gebėti ieškoti, rinkti, sisteminti ir doroti informaciją;
• Gebėti naudoti technologijas kaip priemonę informacijai tirti, sisteminti ir
rinkti.

Pilietiškumas

• Dalyvauti bendruomenių / kaimynysčių veikloje;
• Gebėti demonstruoti solidarumą dėl vietos ar platesnės bendruomenės
problemų.

Gyvenimas ir karjera

• Gebėti prisitaikyti prie pokyčių;

Gyvenimo gebėjimai

• Gebėti būti lanksčiam;
• Gebėti valdyti tikslus ir laiką;
• Gebėti dirbti savarankiškai;
• Gebėti efektyviai bendrauti su kitais;
• Gebėti našiai dirbti skirtingose komandose;
• Gebėti valdyti projektus;
• Gebėti vadovauti ir būti lyderiu kitiems.
Asmeninė ir socialinė atsakomybė

• Gebėti bendrauti;
• Gebėti konstruktyviai išreikšti savo nusivylimą;
• Gebėti išlaikyti ribą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo;
• Gebėti peržvelgti ir suprasti skirtingus požiūrius;
• Gebėti derėtis.

2.4 paveikslas. ATCS esminiai gebėjimai. XXI amžiaus gebėjimų aprašymas

16

Šiuos XXI amžiaus gebėjimus reikia labiau įtraukti į mokymo programas tam, kad būtų užpildytas esamas ir
didėjantis praktinių gebėjimų trūkumas. El. aplankai – tai platforma, padedanti tobulinti šiuos XXI amžiaus
gebėjimus naudojant technologijas, suteikiančias galimybę juos vystyti greičiau, o tai yra labai svarbu į mokinį
nukreiptam mokymuisi tobulinti.

17

mokslinių tyrimų išvadomis, kurios rodo, kad mokinių esminiai gebėjimai, tokie kaip kūrybiškumas, kritinis
mąstymas, mokymasis mokytis, bendravimas, bendradarbiavimas ir IKT raštingumas itin pagerėjo bandomojo
projekto įgyvendinimo metu.

kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

Teiginys, kad el. aplankai gali padėti ugdyti XXI amžiau gebėjimus, grindžiamas „EUfolio“ projekto metu vykdytų

16 Binkley, M., Erstad ir kt. (2012 m.). XXI amžiaus gebėjimų apibūdinimas. P. Griffin, B. McGaw & E. Care. (eds), XXI amžiaus gebėjimų
vertinimas ir mokymas. 16-17 p.

2.4 Pagrindiniai el. aplankų įgyvendinimo aspektai
Įgyvendindami el. aplankus „EUfolio“ projekto partneriai atsižvelgė į dvi esmines perspektyvas – pedagogiką ir
technologiją. Šios perspektyvos parodomos 2.5 paveiksle, o išsamiau nagrinėjamos „EUfolio“ projekto rezultate:
Generic Functional Specification.

Pagrindiniai el. aplankų įgyvendinimo aspektai

Kaip įgyvendinti el.
aplanko
pedagogiką?

Kaip pasinaudoti el.
aplanku?
Svarstymas
Tobulėjimas
Pateikimas
Įvertinimas

El. aplanko scenarijai
Įgyvendinimo strategijos
Švietimo politika

Pedagoginė perspektyva

Kaip įgyvendinti el.
aplanko sistemą?
Sistemos įvertinimas
Sistemos parinkimas
Parengimas ir
konfigūravimas.

Kaip paskatinti
naudotis el.
aplanku?
Sistemos
atnaujinimas
Palaikymas
Pagalba

Technologinė perspektyva

2.5 paveikslas. Pagrindiniai el. aplankų įgyvendinimo aspektai

2.4.1 Pedagoginė perspektyva
„EUfolio“ projekte dalyvavusios mokyklos nagrinėjo el. aplankų potencialą prisidėti prie mokymo, mokymosi ir
vertinimo klasėje pagal tris el. aplanko funkcijų lygius, kurie nurodyti 2.1. skyriuje „El. aplankų funkcijos“: padėti
mokiniams svarstyti, prisidėti prie formuojamojo vertinimo, galimybė vertinti kitiems mokiniams ir demonstruoti
mokinių darbą. Siekdami įgyvendinti šias funkcijas mokytojai sukūrė mokymosi scenarijus, kuriuos įtraukė į el.
aplanko pedagogiką.

2.4.2 Technologinė perspektyva
El. aplankų sistema turi atitikti visų vartotojų poreikius mokyklos aplinkoje. Ji turi būti patikima, saugi, pritaikoma ir
lanksti. Prieš pradėdamos svarstyti el. aplankų programinės įrangos sistemų technines ar funkcines savybes,
mokyklos turi skirti dėmesio tam, kaip naudos el. aplankus ir kaip jis atitiks vartotojų lūkesčius.
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parengimas, įgyvendinimas ar palaikymas). „EUfolio“ dokumente Generic Functional Specification pateikiamas el.
aplanko įgyvendinimui aktualių techninio lygmens reikalavimų sąrašas, kad būtų užtikrinta, jog el. aplankai bus
įgyvendinti laiku ir neviršys biudžeto. Esminiai privalomieji elementai atskiriami nuo pageidaujamų papildomų
elementų priklausomai nuo el. aplanko projekto tipo ir numatomo vartojimo.
Taip pat reikia apsvarstyti, kaip el. aplankai bus naudojami mokyklose, kur galima išnaudoti, tobulinti ir išplėsti jų
kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

Mokyklos turėtų apgalvoti technologinius reikalavimus, kurie yra būtini el. aplankams veikti (pvz., techninis

pajėgumą laikui bėgant. 2.6 paveiksle parodomi el. aplanko tobulinimo lygiai mokyklose. Lygiams tobulėjant,
daugiau dėmesio pradedama skirti ne mokiniui, o mokyklos patiriamiems įgyvendinimo iššūkiams.

Nors el. aplanko sprendimas iš pradžių gali būti teikiamas kaip paprastas mokinio tinklalapis ar tinklaraštis, laikui
bėgant mokyklai juos gali tapti sunku suvaldyti. Norėdamos, kad el. aplankas turėtų didžiausią poveikį, mokyklos
turi nuspręsti, kaip ateityje atrodys el. aplanko sistema, kai ją įgyvendins visoje mokyklose, visi mokiniai visose
disciplinose.
Idealiu atveju, baigus mokyklą mokiniui bus sudaroma galimybė savo el. aplanką pasiimti su savimi, taip sudarant
galimybę ir teikiant taikomąsias programas, tinkamas mokytis visą gyvenimą.

5 lygyje peržengiamos mokyklos ribos ir
suteikiama galimybė mokytis visą gyvenimą

5 LYGIS

4 LYGIS

3 ir 4 lygyje daugiausia dėmesio
skiriama vertės teikimui mokyklai

3 LYGIS

1 ir 2 lygyje daugiausia dėmesio
skiriama mokinio patirčiai

2 LYGIS

1 LYGIS

el. aplanką lengva
perkelti į kitą mokyklą

el. aplankas naudojamas mokymo,
mokymosi ir vertinimo procesams

el. aplanko įgyvendinamas visoje mokykloje

el. aplankas pagrįstas dinaminės duomenų bazės
turinio valdymo sistema (angl. CMS)

el. aplankas yra tiesiog paprastas statinis
tinklalapis ar tinklaraštis
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kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

2.6 paveikslas. El. aplanko plėtros lygiai mokyklose (pritaikyta iš Siemens, 2004 m.)

17 Siemens, G. (2004 m.) elearnspace. ePortfolios. Prisijungta 2015 m. balandžio 15 d.
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2.5 Funkcinių reikalavimų matrica
Išnagrinėję technologines ir pedagogines el. aplanko įgyvendinimo perspektyvas ir remdamiesi Hartnell-Young ir
kt. (2007 m.) ir Becta (2009 m.) darbu, „EUfolio“ projekto partneriai sukūrė „Funkcinių reikalavimų matricą“. 2.7
paveiksle pavaizduotoje matricoje yra šeši funkciniai moduliai, kuriuos turėtų palaikyti į mokinį sutelkta el. aplanko
platforma. Tai yra: pagrindinės funkcijos, planavimas, mokymasis ir tobulėjimas, svarstymas ir stebėsena,
vertinimas ir perėjimas. Visos šios funkcijos yra sutelktos į mokinius ir jų darbą.
Šie funkciniai moduliai yra suskirstyti į keturias aplankų funkcijas, kurias nurodė Baumgartner (2009 m.), tai yra:
svarstymo aplankas, pristatymo aplankas, vertinimo aplankas, tobulinimo aplankas. Gauta matrica iliustruoja
funkcinių reikalavimų sąrašą, kurie yra susiję su el. aplankais „EUfolio“ projekto kontekste.

Mokymosi tikslo
aprašymas

Individualaus
mokymosi
planai

Vertinimo
planavimas

Įrodymų
pateikimas

Formuojamasis vertinimas

Įrodymų
sisteminimas
/
suskirstymas

Įrodymų
skelbimas

Apibendrinamasis
vertinimas

Įrodymų
patikrinimas

Svarstymas ir
stebėsena

Įrodymų
patvirtinimas

Sąveika

Portatyvumo
valdymas

Įrodymų
svarstymas

Pažangos
sekimas

Perėjimo
palengvinimas

Rūšiavimas

Tapatybės
valdymas

Lankomumo
sekimas

Mokytojų /
kolegų
atsiliepimai

Pagrindinės funkcijos
Vartotojų ir
pareigų
valdymas

yrius. El. aplankai mokyklos

Paieška ir
navigacija

Saugyklos /
debesijos
valdymas

Prieigos
valdymas

Naujos
terpės
valdymas

Ataskaitų
valdymas

Užduočių /
veiklos
valdymas

Bendravimas /
bendradarbiavi
mas (sinchr. /
asinchr.)

Nuosavybės
teisės valdymas

Pagalba
vartotojui

el. aplanko
valdymas

Palaiko daugelis
prietaisų

2.7 paveikslas. „EUfolio“ funkcinių reikalavimų matrica
Funkcinių reikalavimų matrica yra išsamiau nagrinėjama „EUfolio“ projekto rezultate Generic Functional
Specification.

ekste
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Svarstymas

Įrodymų
fiksavimas
ir
saugojimas

Perėjimas

Pristatymas

Kvalifikacijos
standartų
aprašymas

Vertinimas

Vertinimas

Planavimo
galimybės

Mokymasis ir
tobulėjimas

Tobulėjimas

Planavimas

2.6 El. aplanko įgyvendinimo modelio kūrimas
Siekdami sukurti tvirtą modelį, kuriame būtų integruotos pedagoginės ir technologinės perspektyvos „EUfolio“
projekto partneriai nagrinėjo el. aplanko įgyvendinimo modelius daugelio šalių švietimo sistemose. Tada
vadovaudamiesi šešių žingsnių procesu, kurį pasiūlė Jungtinės Karalystės Jungtinis informacijos sistemų

Suprasti

- Kokias problemas išspręs
el. aplankas?
- Kokio NPT ir pagalbos
prireiks personalui ir
mokiniams?
- Kokias priemones, sistemas
ar metodus jums reiktų
priimti ir kodėl?

Parengti

-Kokių pamokų išmokta
per bandomuosius
projektus?
-‐ Kokie faktoriai (pvz.,
laikas ar el. aplankų
pažengusiųjų vartotojų
dalyvavimas) gali turėti
įtakos rezultatams?

Dalyvauti

Apžvelgti

-‐ Kokias metodikas
naudojate norėdami
sužinoti, ką galvoja
mokiniai ir personalas?
-‐ Kaip panaudosite
įrodymus ir įvertinsite
rezultatus?

Įgyvendinti

Apibrėžti

komitetas (JISC, 2008 m.), partneriai sukūrė įgyvendinimo modelį mokykloms.

-‐ Kurios strategijos yra

pačios efektyviausios
norint dalyvauti ir
palaikyti mokytojų,
mokinių ir tėvų
įsipareigojimus
naudojantis el.
aplankais?

-‐ Ar turite el. aplankų
viziją mokinių
mokymuisi?
-‐ Kokią reikšmę jie turės
mokytojams,
administratoriams ir
techniniam personalui?

-‐ Kaip valdote prieigą,
autorių teises,
intelektinės nuosavybės
teises ir privatumą?
-‐ Ar mokytojai pasirengę ir
pasitiki savimi, kad galėtų
efektyviai naudoti el.
aplankus su savo
mokiniais?
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JISC įgyvendinimo modelis (žr. 2.8 paveikslą) paremtas daugeliu principų, įskaitant tai, kad el. aplanko tikslas turi
būti nuo pradžių griežtai nustatytas, o pedagoginius ir technologinius aspektus įgyvendinantys asmenys turi
suprasti el. aplankų prasmę. Prieš pradedant klasėje įgyvendinti el. aplankus būtina atlikti pasirengimo etapą tam,
kad, kad būtų įsitikinta, jog mokytojai yra įsitikinę dėl el. aplanko integravimo į mokymo ir mokymosi procesus ir
užtikrinti, kad mokymosi scenarijai padeda integruoti el. aplankus į mokymą ir mokymąsi.
kontekste

2 skyrius. El. aplankai mokyklos

2.8 paveikslas. Šeši el. aplanko įgyvendinimo žingsniai18

18 Effective Practice with E-Portfolios (2008 m.). JISC. Prisijungta 2015 m. balandžio 15 d.

Siekiant nuolat gerinti el. aplankų įgyvendinimo būdus reikia nuolat juos stebėti, o pasibaigus bandomiesiems
įgyvendinimo etapams – peržiūrėti rezultatus. Tokios peržiūros rezultatai suteiks informacijos, kaip reikės juos
įgyvendinti ateityje.
„EUfolio“ projekto rezultatai leido JISC modelį dar labiau patobulinti į „el. aplanko įgyvendinimo „EUfolio“ dešimties
žingsnių vadovą“ (2.9 paveikslas). Šiame vadove el. aplankas pateikiamas naudojant diskusijų ir mokymo
metodikas. Jis yra susijęs su stebėsena ir įgyvendinimo vertinimu, kad proceso metu būtų galima atlikti tolesnę
peržiūrą ir jį gerinti.
„EUfolio“ projekto išvados parodė, kad mokyklos / mokytojo / mokinio pasirengimas ir mokytojo / mokinio
tobulėjimas ir pagalba buvo esminė sėkmingo el. aplanko įgyvendinimo priežastis. Šis „Dešimties žingsnių
vadovas“ plačiau nagrinėjamas ir aptariamas 3.4 skyriuje.

1

Nustatyti el.
aplanko
iniciatyvos tikslą /
tipą

2

Nustatyti el.
aplanko sistemos
funkcines sąlygas

3
Atrinkti ir planuoti
veiksmus ir el.
aplanko platformą

4
Teikti mokytojams
NPT galimybes

8

Įgyvendinti el.
aplankus su
mokiniais

7

kyrius. El. aplankai mokyklos

tekste

Stebėti
įgyvendinimą

10

Pritaikyti el.
aplanką
mokymosi
programai

6
Mokyti ir padėti
mokiniams

5
Teikti mokytojams
nuolatinę pagalbą

2.9 paveikslas. „EUfolio“ dešimt žingsnių į el. aplanko įgyvendinimą
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9

Vertinti
įgyvendinimą

3 skyrius. „EUfolio“ bandomojo projekto
įgyvendinimo rezultatai
„EUfolio“ bandomieji projektai buvo vykdomi šiose penkiose Europos šalyse: Kipre, Airijoje, Lietuvoje,
Slovėnijoje ir Ispanijoje.

3.1 Trumpas įgyvendinimo aprašymas
Penkiose šalyse, kuriose buvo vykdomi bandomieji

Dalyvaujančios šalys, norėdamos atsakyti „EUfolio“

projektai buvo taikoma bendra įgyvendinimo metodika,

tyrimų

kaip

kokybiniams ir kiekybiniams duomenims rinkti.

nurodoma

partnerių

bandomųjų

vertinimų

ataskaitoje:

3 skyrius. „EUfolio“ bandomojo projekto įgyvendinimo rezultatai

• Kurti ir palengvinti dalyvaujančių mokytojų
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3.2 Duomenų rinkimas
klausimus,

naudojo

mišrius

metodus

Priklausomai nuo to, kaip buvo suprojektuotas jų
bandomasis

projektas,

kiekviena

šalis

naudojo

nuolatinį profesinį tobulėjimą (NPT)

konkrečius duomenų rinkimo instrumentus, nurodytus

pedagoginiais el. aplankų švietimo

„EUfolio“ duomenų rinkimo priemonių rinkinyje (angl.

aspektais ir technologiniais naudojamų

„EUfolio“ Data Collection Toolkit), t. y. ištekliuje, kuris

platformų aspektais.

buvo naudojamas viso bandomojo projekto metu.

• Dalyvauja instruktoriai / patarėjai / tyrėjai, kurie
padeda dalyvaujantiems mokytojams įgyvendinti
projektą asmeniškai apsilankydami mokyklose ir
teikdami pagalbą internetu.
• Rinkti duomenis iš dalyvaujančių mokyklų tam,

Priemonių rinkinyje dalyvaujantiems mokiniams ir
mokytojams buvo pateiktos anketos (pildomos prieš ir
po įgyvendinimo), tikslinių grupių klausimai, tyrėjų
protokolai ir klasių stebėsenos protokolai.
Atskirų šalių ataskaitos po to buvo peržiūrėtos ir

kad būtų galima atsakyti į „EUfolio“ projektą

analizuotos,

nagrinėjančius klausimus.

vidinėms

Buvo tikėtasi, kad „EUfolio“ projekto metu klasėje
įgyvendinami el. aplankai bus skirtingi, todėl buvo
svarbu užtikrinti, kad duomenims rinkti ir analizuoti
būtų naudojamas griežtas tyrimų planas. El. aplankų
projektus įgyvendino „EUfolio“ šalių komandų nariai ir
mokyklų mokytojai bei mokiniai, kurie dalyvavo
atrenkant bandomuosius projektus.

tam,

vertinimo

kad

būtų

gauta

ataskaitoms.

informacijos

Dabar

galima

nagrinėti visų bandomajame projekte dalyvavusių
šalių įgyvendinimo rezultatus.

3.4 IKT ir el. aplankų naudojimas

3.3 Rezultatų santrauka
Siekdami tinkamai įgyvendinti el. aplankus savo
klasėse „EUfolio“ projekte dalyvavę mokytojai teigė,
jog pasikeitė jų vedamų pamokų planavimo ir kūrimo
stilius. Nors kai kurie mokytojai ir tvirtino, kad tai, jog
platforma buvo integruota siekiant prisitaikyti prie

el. aplankai paskatino labiau naudotis IKT mokant,
mokantis ir vertinant.
Bandomajame projekte dalyvavę mokytojai teigė, kad

mokymo metodikų pokyčių, visgi dauguma mokytojų

naudodami

turėjo atsižvelgti į keletą faktorių, kurie turėjo įtakos jų

naudojimąsi IKT apskritai ir padėjo savo mokiniams

mokymui:

tobulinti skaitmeninius gebėjimus. Be to, mokiniai

el.

aplankus

klasėse

jie

padidino

teigė, kad el. aplankų kūrimo metu mokiniai ir

•

Mokymosi projektavimo pakeitimai;

•

Jų pamokų planavimas ir projektavimas;

bendravimą mokykloje bei už mokyklose ribų, kadangi

•

Grįžtamojo ryšio teikimas būnant ne

prie platformos buvo galima prisijungti ir po pamokų.

mokykloje;

Apskritai, remdamiesi patirtimi, įgyta įgyvendinant el.

mokytojai palaikė ryšį per platformą ir taip pagerino

aplankus klasėje, mokytojai ir mokyklų vadovai pateikė

•

Daugialypės terpės valdymas;

•

Sąveikumas ir aiškumas;

•

Mokymosi tikslų dalijimasis su mokiniais.

keletą pasiūlymų, kaip galima užtikrinti, kad el.
aplankai bus sėkmingai naudojami ateityje. Ypač

kad jie klasėje tęs darbą su el. aplankais, parodo, kad
el. aplankai turėjo teigiamą poveikį jų mokymui.

mokytojai pabrėžė, kaip svarbu mokyklose turėti
atitinkamą infrastruktūrą ir kad mokiniams būtų
užtikrinta prieiga prie el. aplanko už mokyklos ribų. Be
to, mokytojai teigė, kad reikėtų skirti daugiau laiko
mokiniams instruktuoti, kaip naudotis el. aplanku. Kai

Bandomajame projekte dalyvavę mokytojai teigė, kad

kurie iš jų pasiūlė, kad el. aplankus būtų galima

jų mokymosi plano kognityviniai tikslai buvo pasiekti

naudoti

įgyvendinant projektą ir kad šio projekto metu jų

„EUfolio“ projektas buvo įgyvendinamas tik vidurinėse

mokiniai tobulino savo XXI amžiaus gebėjimus. Visose

mokyklose).

šalyse labiausiai pabrėžiami mokinių svarstymo

Visi mokytojai ypač pabrėžė atitinkamo mokytojų ir

gebėjimai.

3 skyrius. „EUfolio“ bandomojo projekto įgyvendinimo rezultatai

Pasak „EUfolio“ dalyvių pateiktų vertinimo ataskaitų,

tobulinamų savo mokinių el. aplankų, nereikalavo iš jų

Tai, jog dauguma projekte dalyvavusių mokytojų teigė,
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mokyklose

pradinio

ugdymo

tikslais

(bandomasis

mokinių pasirengimo svarbą dalyvaujant profesinio

Mokytojai taip pat teigė, kad įgyvendinant el. aplankus

tobulėjimo ir mokymo užsiėmimuose prieš pradedant

jų mokiniai aktyviau dalyvavo pamokose ir jų

įgyvendinti el. aplankus, taip pat išsamią nuolatinę

motyvacija išaugo. Taip pat mokytojai pabrėžė faktą,

pedagoginę ir technologinę pagalbą įgyvendinimo

kad

veikloje

mokiniai

proceso metu. Kai kurie mokytojai taip pat pabrėžia

klasėje

įgūdžius.

mokymo programos turinio integracijos svarbą į el.

Įgyvendindami el. aplankus, mokytojai galėjo nuolat

aplanko platformą, kad būtų galima dar labiau tobulinti

vertinti savo mokinių darbą, o ypač galėjo tobulinti

ir palengvinti el. aplankų įgyvendinimą.

dalyvaudami

pagerino

savo

platformos
bendravimo

mokytojų formuojamojo vertinimo procesus.

Kiti pabrėžė, kad bendruomeniškumo pojūtis jiems

Kai kurie mokytojai teigė, kad el. aplankai padėjo jiems

buvo svarbus, nes jie galėjo aptarti savo darbą su

įvertinti savo mokinių XXI amžiaus gebėjimus, tačiau

kolegomis. Dėl šios priežasties buvo mokytojų, kurie

apskritai įrodymų nepakanka, kad tai būtų galima

siūlė išplėsti el. aplankų įgyvendinimą sudarant bendrą

skelbti kaip projekto išvadą.

platformą, kuri būtų naudojama konkrečioje šalyje ir

Trumpa bandomųjų projektų rezultatų santrauka
pateikiama „EUfolio“ dokumente „Bandomojo projekto
vertinimo rezultatai“ (angl. Pilot Evaluation Results)
kartu su bandomuosius projektus įgyvendinusių šalių
ataskaitų išvadomis.

informuoti bei įtikinti kitus mokytojus naudotis el.
aplankais remiantis įrodymais pagrįstais tyrimais.

3.5 „EUfolio“ projekto iššūkiai
„EUfolio“ el. aplanko modelyje, kuriame mokymasis traktuojamas kaip procesas ir kaip produktas, aiškiai
apibrėžiami el. aplanko mokymo, mokymosi ir vertinimo privalumai. El. aplanko kaip mokymosi proceso
naudojimas suteikė galimybę mokytojams ir mokiniams pasiekti mokymosi tikslų. Tačiau tai pat iškilo ir nemažai
iššūkių, turėjusių reikšmingos įtakos jo įgyvendinimui.

• Mokytoju manymu, jiems pavyko pasiekti

• El. aplankai turi būti pritaikyti šalių mokymo

kognityvinių tikslų ir tobulinti mokinių XXI amžiaus

programoms, kad būtų galima juos sklandžiai

gebėjimus, tačiau šiems teiginiams pagrįsti

įgyvendinti. Projekto išvadose teigiama, kad IKT

nepakanka įrodymų. Mokinių vertinimas

koordinatoriai ir (ar) IKT mokytojai būtinai turi

reikšmingai nepasikeitė. Dauguma mokytojų

dalyvauti el. aplanko įgyvendinimo procese. Jie

teigė, kad naudojant el. aplankus buvo galima

turėtų teikti technologinę pagalbą ir padėti

lengviau teikti formuojamąjį mokinių darbų

tobulinti reikalingus mokinių ir kitų mokyklos

vertinimą, tačiau jie nepakankamai apibūdino kaip

mokytojų įgūdžius.

jie vertino savo mokinius formuojamuoju būdu.
Buvo mokytojų, pripažįstančių, kad jiems prireikė
daugiau informacijos apie mokinių darbų
vertinimą jų el. aplankuose ir ypač pabrėžė, kad
buvo sunkumų vertinant jų mokinių XXI amžiaus
gebėjimus.
• Mokytojams svarbu gauti pakankamai
pedagoginės ir technologinės pagalbos prieš,
per ir po el. aplanko įgyvendinimo. Net baigus
įgyvendinti el. aplankus, buvo mokytojų, kuriems
el. aplanko modelio pedagoginiai aspektai
pasirodė painūs.
• Mokytojai, ypač tie, kurie nėra susipažinę su

• „EUfolio“ projekto išvadose siūloma, kad
norint užtikrinti, kad el. aplankai būtų
sėkmingai integruoti į formalųjį ugdymą
nacionalinėse mokyklose, pageidaujama
turėti bendrąją el. aplanko platformą, kad
juos būtų galima naudoti visose konkrečios
šalies mokyklose.
• „EUfolio“ projektą įgyvendinusiose mokyklose
buvo akivaizdu, kad mokiniams reikia turėti laiko
savo ilgalaikiams el. aplankams susikurti ir kad
el. aplankai turėtų būti mokyklose naudojami
nuolatos, o ne tik tam tikrą laikotarpį. Buvo
siūloma, kad el. aplankus būtų galima pradėti

IKT naudojimu savo klasėje, turi turėti laiko

naudoti pradinio ugdymo tikslais ir jį toliau

susipažinti su pasirinkta platforma prieš

plėtoti antros pakopos ugdymo metu.

pradėdami ją įgyvendinti ir turėti galimybę
gauti nuolatinį profesinį tobulinimąsi (NPT),
kad galėtų ja efektyviai naudotis.

• Labai svarbus el. aplanko įgyvendinimo
faktorius buvo atitinkama infrastruktūra,
tokia kaip: kompiuterių, mobiliųjų
įrenginių, interneto ryšių ir prieigų visiems
mokiniams skaičius ir amžius. O jų
trūkumas sudarė kliūtis sėkmingai juos
įgyvendinti klasėse.
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3.6 Gairės mokykloms
„EUfolio“ bandomųjų projektų įgyvendinimo rezultatai atskleidė keletą preliminariųjų sąlygų, kurios turi būti
įgyvendintos norint mokyklose sėkmingai įgyvendinti el. aplanko iniciatyvą. Buvo sukurtos žemiau pateikiamos
dešimties žingsnių gairės pagal „EUfolio“ projekto metu išmoktas pamokas.

1 žingsnis. Nustatyti el. aplanko iniciatyvos
tikslą / tipą

„EUfolio“ projekte dalyvavę mokytojai nurodė keletą

„EUfolio“ bandomuosius projektus įgyvendinančios

galimybė dalintis mokinių darbais, gebėjimas dirbti

šalys

el.

aplankus

mokyklose

naudotų platformų privalumų: saugojimo erdvė,
pagal

keliais įrenginiais, vartotojui aiškios sąsajos, saugi

specifinius jų tipus, priklausomai nuo jų tikslo ir

naudojo

aplinka ir neribojama prieiga mokiniams, tvari mokinių

kiekvienos šalies poreikių. Pavyzdžiui, kai kuriose

prieiga.

3 skyrius. „EUfolio“ bandomojo projekto įgyvendinimo rezultatai

šalyse buvo naudojami Svarstomieji el. aplankai (angl.
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Reflective ePortfolios), kitose - Grupiniai el. aplankai

4 žingsnis. NPT teikimas mokytojams

(angl. Group ePortfolios), dar kitose – Asmeniniai el.

Išsamaus

aplankai (angl. Individual ePortfolios).

dalyvaujantiems mokytojams ko gero yra svarbiausias

Prieš pradedant įgyvendinti, svarbu apsispręsti, kokio

klausimas, kurį mokykla turi išspręsti, norėdama

tipo ir kokiam tikslui bus naudojamas tam tikras el.

sėkmingai įgyvendinti el. aplanko iniciatyvas.

aplankas, kadangi tai turės įtakos pedagoginiam ir

Beveik

technologiniam mokytojų instruktavimo turiniui. Tai

dalyvavimas tiek pedagoginėje, tiek technologinėje

taip pat turės įtakos, kokią platformą reikės pasirinkti ir

NPT

parengti, kokius vertinimo metodus naudos mokytojai

įgyvendinimo sąlyga. Daugiau išsamesnių tyrimų, kaip

ir, apskritai, kaip el. aplankas bus įgyvendintas.

buvo padedama „EUfolio“ projekte dalyvaujantiems

Išsamesnė informacija apie el. aplanko tikslus ir tipus

mokytojams

pateikiama „EUfolio“ projekto išvadoje: „EUfolio“

medžiagą rasite internetiniame NPT išteklių portale

Review of Existing ePortfolio Policies and Practices.

(angl. online CPD resources portal).

2 žingsnis. Funkcinių el. aplanko įgyvendinimo
savybių nustatymas

5 žingsnis. Pagalba mokytojams

Nusprendusi,

NPT

visi

planavimas

„EUfolio“

programoje

Išanalizavus

ir

palengvinimas

mokytojai

buvo

susijusią

bandomųjų

ir

nurodė,

esminė

profesinio

projektų

kad

sėkmingos

tobulėjimo

įgyvendinimo

bus

duomenis tapo akivaizdu, kad „EUfolio“ projekte

naudojamas el. aplankas, mokykla turėtų pradėti

dalyvavę mokytojai norėjo iš „EUfolio“ NPT komandos,

apibrėžti

funkcines

naudosis,

instruktorių ir IKT koordinatorių / mokytojų gauti

savybes.

Mokykla

kokios

nuolatinę pedagoginę ir technologinę pagalbą prieš

infrastruktūros jai prireiks. Be to, mokyklos turėtų

pradedant įgyvendinti projektą ir jo įgyvendinimo metu.

pradėti svarstyti, kokį vaidmenį mokyklos personalas

Mokytojai taip pat akcentavo faktą, kaip svarbu

turėtų atlikti įgyvendinimo metu.

priklausyti savo mokyklos el. aplanko įgyvendinimo

Išsamesnis el. aplanko įgyvendinimo funkcinių savybių

bendruomenei (asmeniškai ir internetu). Todėl svarbu

aprašymas pateikiamas „EUfolio“ projekto išvadose:

užtikrinti, kad el. aplankus įgyvendinantys mokytojai

Generic Functional Specification.

gautų pagalbą tiek pedagoginiais, tiek technologiniais

kokio

tipo

ir

kokiam

platformos,
turėtų

tikslui

kuria
svarstyti,

klausimais, galėdami prieiti prie spausdintinių ir

3 žingsnis. Planuojamų naudoti procesų ir
platformos pasirinkimas ir planavimas

internetinių NPT išteklių, taip pat galėdami dalyvauti

Mokyklos platformos, kuri bus naudojama el. aplankui

asmeninę instruktorių bei kitų nacionalinių el. aplanko

įgyvendinti,

ekspertų pagalbą.

pasirinkimo

procesas

yra

bendruomenėse ir galėdami gauti individualią bei

svarbus.
nuo

Daugiau išsamesnės informacijos apie tai, kaip

paprastų svetainių kūrimo programų, tinklaraščių iki

mokytojams buvo padedama įgyvendinant „EUfolio“

atvirųjų ar komercinių el. aplanko sistemų. Vykdant

projektą, pateikiama „EUfolio“ NPT išteklių portale

„EUfolio“ bandomuosius projektus buvo naudojamos

(angl. „EUfolio“ CPD resources portal). Susidomėję

dvi platformos: atviroji „Mahara“ programinė įranga ir

mokytojai taip pat gali užsiregistruoti „EUfolio“ kolegų

Internete

prieinama

daugybė

pasirinkimų:

„Microsoft’s Office 365“ sprendimas. Mokyklos taip pat
gali svarstyti ir kitas platformas.

internetiniame tinkle, prie kurio prisijungusios
bandomosios
mokyklos
ir
mokytojai
(žr.
www.yammer.com/EUfolio), čia galima rasti daugiau
diskusijų ir atsiliepimų.

kurie

tobulino

savo

IKT

naudojimo

mokytojai turi užtikrinti, kad mokiniai turės prieigą prie
galėtų tęsti darbą su savo el. aplanku.
Viena pagrindinių problemų, su kuria

savo mokinius naudotis IKT.

dauguma

„EUfolio“ projekte dalyvavę mokytojai pataria, kad

atitinkamos

mokiniai turėtų būti adekvačiai mokomi IKT ekspertų

mokiniai negalėjo vykdyti savo veiklos ir tai trukdė

ar asmenų, kurie yra patyrę IKT vartotojai, kad prieš

įgyvendinti projektą. Mokymosi projektus ir el. aplankų

pardėdami kurti savo el. aplanką pagal konkrečius

pavyzdžius galima rasti „EUfolio“ NPT išteklių portale

techniškai sukurti savo el. aplanką.
Techniniu

požiūriu,

dauguma

„EUfolio“

projekto

mokinių tarp įvairių naudojamų platformų dalių naršė
gana gerai ir demonstravo aukšto lygio technines
žinias.
Tačiau el. aplanko svarstymo požiūriu mokiniams
reikėjo dėti daugiau pastangų. Tai reiškia, kad jie
neturėjo galimybės pažvelgti į savo mokymosi procesą
ir parodo, kad mokiniams trūksta pagalbinio ir
išsamaus teorinio mokymo prieš pradedant įgyvendinti
el. aplankų projektą ir jo įgyvendinimo metu, o taip pat

3 skyrius. „EUfolio“ bandomojo projekto įgyvendinimo rezultatai

mokymąsi bet kurioje naudojamoje platformoje, o

gebėjimus klasėse nekantravo pradėti instruktuoti

mokymo programos dalyko reikalavimus, jie sugebėtų
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užtikrinta, jog mokiniai galės dokumentuoti savo

kompiuterio ar mobiliojo įrenginio ir interneto ryšio, kad

6 žingsnis. Mokinių instruktavimas
Mokytojai,

Reikia parinkti mokinių užsiėmimus taip, kad būtų

„EUfolio“

projekto

infrastruktūros

susidūrė

mokytojų,

trūkumas,

dėl

buvo
kurio

(angl. „EUfolio“ CPD resources portal).

9 žingsnis. Įgyvendinimo stebėsena
Paskirtas

el.

aplankų

instruktorius

/

ekspertas

mokytojams labai padėjo įgyvendinti šį projektą. Toks
ekspertas tinkamai seka ir prižiūri įgyvendinimo
procesą.

Todėl

galima

iš

anksto

numatyti

įgyvendinimo proceso keblumus ir užtikrinti, kad bus
išspręstos techninės ir pedagoginės problemos.

10 žingsnis. Įgyvendinimo vertinimas

ir technologinio mokymo.

Labai svarbu sekti visą el. aplanko įgyvendinimo

7 žingsnis. El. aplankų naudojimo pritaikymas
nacionalinei mokymo programai

Įgyvendinimo proceso metu gauti duomenys gali

procesą nuo pradžių, taip pat ir jo galutines išvadas.
padėti procesą pagerinti tose srityse, į kurias nebuvo

Daugelis mokytojų išreiškė susirūpinimą dėl to, kad

atsižvelgta ankstyvaisiais etapais.

pradinio bandomojo projekto įgyvendinimas trunka

Galutinės išvados ir įgyvendinimo proceso duomenys

labai ilgai ir pasiūlė, kad el. aplanko metodą būtų

leis visai mokyklai suprasti, kokie yra apribojimai ir

galima suderinti ir integruoti į nacionalinės mokymo

kokios atsiranda galimybės naudojant el. aplankus.

programos turinį.

Siūlome naudoti mišrių metodų techniką, kad būtų

Norėdami integruoti el. aplankus, mokytojai turėtų

galima iš mokinių ir mokytojų (ir kitų susijusių asmenų)

pakeisti savo pamokų planavimo pobūdį. Pavyzdžiui,

surinkti duomenis naudojant kiekybinius ir kokybinius

pamokų pokyčiai būtini dėl to, kad mokiniai gali

metodus, kad būtų galima atsakyti į mokyklai svarbius

prisijungti prie savo el. aplankų ir už mokyklos ribų, dėl

klausimus, susijusius su el. aplanko iniciatyva.

poreikio planuoti ir užsakyti IKT kabinetus (jei reikia) ir
poreikio apsvarstyti būsimų XXI amžiaus gebėjimų
tobulinimą.

8 žingsnis. Įgyvendinimas klasėje
Mokytojai pabrėžė, kaip svarbu dalintis mokymosi
projektais ir pamokų tikslais su savo mokiniais prieš
pradedant įgyvendinti projektą ir įgyvendinimo metu,
nes vienas iš el. aplanko metodo tikslų – tobulinti
mokinių savireguliavimo ir tikslų nustatymo gebėjimus.
Todėl labai svarbu planuoti ir sisteminti būdus, kaip
klasėje ir už jos ribų bus įgyvendinamas el. aplankas,
kad būtų galima padėti mokiniams atlikti savarankišką
ir jų pačių reguliuojamą darbą pageidaujamu ritmu.

„EUfolio“ duomenų rinkimo priemonių rinkinyje (angl.

The „EUfolio“ Data Collection Toolkit) pateikiami keli
duomenų rinkimo instrumentai, kurie galėtų praversti
mokykloms.

4 skyrius. El. aplanko modelio įgyvendinimo
nacionaliniu, regioniniu ir mokyklos lygiu
svarstymų santrauka
Šiame skyriuje trumpai apibūdinami svarstomi klausimai įgyvendinant el. aplankus nacionaliniu, regioniniu

4 skyrius. El. aplanko modelio įgyvendinimo nacionaliniu, regioniniu ir mokyklos lygiu svarstymų santrauka

ar mokyklos lygiu. Šie svarstymai pagrįsti „EUfolio“ projekto tyrimais ir išvadomis.
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Jei įmanoma, švietimo ministerijos turėtų skatinti ir

4.1 Konsultavimas trimis lygiais

remti mokslinius tyrimus, susijusius su pagrindinių

Įgyvendinant el. aplankus reikalingi patarimai ir
svarstymai trimis švietimo sektoriaus lygiais:

gebėjimų vertinimu XXI amžiaus mokymuisi, kad būtų
sukurti nauji technologiniai sprendimai. Nacionaliniu
lygiu reikėtų remti . aplankų naudojimo privalumus

• nacionaliniu;

skirtingais lygiais: regioniniu ar mokyklos.

• regioniniu;

Nacionalinę politiką formuojantys subjektai turėtų

• mokyklos.

suteikti prieigą prie išteklių, kad būtų galima informuoti
ir patarti el. aplankus įgyvendinantiems regionams ir
mokykloms. Šie ištekliai turėtų būti atvejų analizės ir

4.2 Nacionalinio lygio svarstymai

scenarijai, naudojami kaip priemonės, padedančios
priimti sprendimus, kad visos suinteresuotos šalys

Prieš nusprendžiant, ar vertėtų įdiegti el. aplankus,
reikėtų

apsvarstyti

skaitmeninių

nacionalinę

technologijų

politiką

naudojimo

švietime

dėl
ir

esamus mokymo programos prioritetus. IKT aplinkų ir
priemonių kūrimas mokyklos lygiu turėtų visapusiškai
paremti mokymo programas ir atitikti šios srities
politines nuostatas. Nacionalinė

politika, kurioje

pripažįstamas ir remiamas inovatyvus technologijų
naudojimas

klasėje,

palengvins

el.

aplankų

įgyvendinimą regioniniu ir mokyklos lygiu.

geriau suprastų el. aplankų vaidmenį klasėje.
Kad

el.

aplanko

modelis

būtų

sėkmingai

įgyvendinamas, mokytojai taip pat turi pasižymėti tam
tikru skaitmeninio raštingumo lygiu (žiniomis ir
kompetencija tose srityse, kurios paprastai nėra
siejamos

su

intelektinės

mokymo

praktika),

nuosavybės

teisės,

pavyzdžiui,

saugumas

ir

privatumas ir kt. Nacionalinę politiką formuojantiems
subjektams siūloma kaupti patarimų ir kontrolinių
sąrašų

bazes,

kurias

būtų

galima

panaudoti

Politiką formuojantys subjektai turėtų skatinti IKT

įgyvendinant projektus regioniniu ar mokyklų lygiu, taip

aplinkų ir priemonių kūrimą, kurios leistų mokytojams

pat

greitai, lengvai ir lanksčiai sukurti individualias

tobulėjimo galimybes.

elektronines mokymo, mokymosi ir vertinimo aplinkas.

mokytojams

suteikti

paralelinio

profesinio

4.4 Svarstytini klausimai dėl

4.3 Regioninio ir mokyklos lygio

įgyvendinimo

svarstymai
Siekiant užtikrinti, kad el. aplanko modelis atitiktų

Vienas pagrindinių svarstytinų klausimų įgyvendinant

konkrečius

poreikius,

el. aplankus yra atitinkamos mokytojų profesinio

rekomenduojama, kad bandomieji projektai būtų

tobulėjimo galimybės prieinamumas. Tai besivystanti

vykdomi

įgyvendinti

sritis ir šiuo metu joje trūksta profesinės praktikos

stambius projektus būtų galima gauti papildomos

žinių, todėl mokytojus derėtų skatinti bendradarbiauti

įrodymais

tinkle ir keistis gerąja praktika. Tai galima daryti

švietimo

tam,

kad

sistemos

prieš

pagrįstos

pradedant

informacijos.

Bandomųjų

įgyvendinimų rezultatai turėtų suteikti regionams ir
mokykloms žinių, kad jie galėtų įgyvendinti savo
sistemas saugiai, žinodami kad bandomieji el. aplanko
modeliai buvo tinkami jų kontekstui.

mokyklose skatina nedidelis būrelis mokytojų, kurie
entuziastingai naudoja IKT vertindami mokinių darbą.
Siekiant sudaryti gerąją praktiką ir įgyvendinti el.

rezultatus naudojant įvairias metodikas (anketas,

aplankus kaip pagrindinę tendenciją labai svarbu

stebėjimus,

padėti mokytojams, skatinti juos dalintis patirtimi,

pavyzdinius

tikslines

el.

skirtingų

aplankus,

rubrikas,

suinteresuotų

šalių

grupes). Daugelį šių šablonų galima rasti „EUfolio“
NPT išteklių portale (angl. „EUfolio“ CPD resources

portal).
Atkreipkite

steigti

gerosios

praktikos

ir

kolegų

apžvalgų

mechanizmus.
Kiti svarstomi klausimai galėtų būti sąveikų tarp
sistemų lygio klausimai, nuosavybės ir intelektinės

dėmesį,

dokumentuojami

kad

rezultatai

sistemiškai,

kad

turėtų
būtų

būti

nuosavybės teisės ir saugumas bei privatumas. Apie

galima

šiuos klausimus daugiau informacijos pateikiama

apibūdinti, kas sekėsi gerai, o ką dar reikia tobulinti.

4 skyrius. El. aplanko modelio įgyvendinimo nacionaliniu, regioniniu ir mokyklos lygiu svarstymų santrauka

Daugumą IKT pagrindu veikiančių vertinimo praktikų

Bandomųjų projektų metu reikia surinkti įgyvendinimo

forumus,
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nacionaliniu, regioniniu ar mokyklos lygiu.

žemiau.

4.5 Efektyvios el. aplanko sistemos užtikrinimas
Norint įdiegti efektyviai veikiančią el. aplanko sistemą Europos klasėse, reikia atsižvelgti į daugelį klausimų. Šie
žingsniai tinka įgyvendinant visais lygiais: nacionaliniu, regioniniu ir mokyklos lygiu.

1. Sisteminė peržiūra

4. Veiksmų planavimas

Nustatykite tikslus ir nuspręskite, kokius metodus

Sudarykite įgyvendinimo veiksmų planą, būtent:

naudosite:
• Nurodykite esamus politikos teiginius apie el.
aplanko naudojimą jūsų regione ar mokykloje;
• Apsvarstykite teigiamus ir neigiamus el. aplanko
politikos įgyvendinimo aspektus;
• Nustatykite, kurie politiniai sprendimai yra
pagrindiniai;
• Peržvelkite sėkmingas el. aplanko įgyvendinimo
strategijas;
• Apibendrinkite išmoktas pamokas.

2. Vertinimo strategijos
Apibūdinkite el. aplankų įgyvendinimo vertinimo
strategiją stambiu mastu, atsižvelgdami į šias temas:

4 skyrius. El. aplanko modelio įgyvendinimo nacionaliniu, regioniniu ir mokyklos lygiu svarstymų santrauka

• Nuspręskite, kokios bus mokymo programos ir
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• Atrinkite bandomajame projekte tinkamas dalyvauti
mokyklos grupes;
• Nustatykite, kokia bus vertinimo strategija, koks
planas ir reikalinga medžiaga;
• Parenkite profesionalų tobulinimosi planą;
• Sudarykite mokyklos valdymo planą;
• Sudarykite klasės / pedagoginį planą;
• Sudarykite platformos strategiją ir planą (funkcijos
ir pagalba, kuri bus prieinama kiekvienai šaliai);
• Sudarykite planą, ką gausite (artefaktai ir
kompetencija, kuri liks ir po įgyvendinimo);
• Sudarykite įgyvendinimo planą ir nustatykite
atsakomybę;
• Sudarykite kokybės ir įvertinimo planus.

vertinimo tikslai kartu su mokymo, mokymosi ir

5. Platformos planavimas

vertinimo procesais;

Išdėstykite technologijų platformas, įskaitant:

• Nuspręskite, kokie dalykai / disciplinos turi būtu
įtrauktos į el. aplanką;
• Nuspręskite, koks bus el. aplanko dizainas, tuo
pačiu aptarkite daugumą klausimų, kuriuos reikia
išspręsti;
• Nurodykite pagrindinius funkcinius el. aplanko
įdiegimo skirtingų kompetencijos lygio mokyklose
elementus.

3. Apimties poreikiai
Dokumentuokite įgyvendinimo tikslus, įskaitant:
• Politinius prioritetus;
• Mokymosi kontekstą (mokymo programos
dalykus, trumpuosius kursus, mokymosi tikslus,
pagrindinius gebėjimus, dalykų žinias, mokymąsi
visą gyvenimą / asmeninį tobulėjimą ir kt.);
• Profesinio tobulinimosi poreikius;
• Mokyklos vadovybės poreikius (suinteresuotųjų
šalių informavimą ir kt.);
• Reikiamą mokymosi medžiagą / artefaktus,
modelius ir demonstravimus, pagalbines
mokymo priemones ir kt. reikiamą informaciją;
• Tikėtinus rezultatus.

• Išsamų projektą;
• Tobulinimą;
• Modulinį bandymą;
• Integravimą, konfigūraciją ir diegimą;
• Galutinį bandymą.

6. Bandomųjų projektų vykdymas ir kokybės
užtikrinimas
• Įgyvendinkite bandomąjį projektą ir surinkite
įrodymais pagrįstą informaciją prieš pradėdami
įgyvendinti el. aplankus stambiu mastu;
• Įvairiais būdais surinkite bandomųjų projektų
rezultatus (anketos, stebėjimai, pavyzdiniai
aplankai, rubrikos, forumai, tikslinės skirtingų
suinteresuotų šalių grupės);
• Struktūriškai fiksuokite rezultatus, kad galėtumėte
daryti išvadą, kas pavyko, o ką dar reikia tobulinti;
• Aptarkite rezultatus skirtinguose lygmenyse
norėdami praturtinti rezultatų naudojimą;
• Pritaikykite ir keiskite būsimus stambaus masto el.
aplankų įgyvendinimo procesus, jei reikia.

Pirmiau pateiktose gairėse teikiami naudingi klausimai apie el. aplanko įgyvendinimą ir veiksmų sąrašas (žr. 1
priedą) padėsiantis įgyvendinti projektą. Šie dokumentai ypač naudingi mokyklos lygiu.

Išvados
Siekiant adekvačiai prisitaikyti prie masto ekonomijos

Šiame vadove politiką formuojantiems ir politiką

ir darbo standartų, mokymosi metodai turi būti

įgyvendinantiems subjektams teikiama informacija,

daugiaaspekčiai, sąveikūs ir sparčiai įgyvendinami. Be

kaip pasirengti, palengvinti, įgyvendinti ir įvertinti el.

to,

aplankų sistemas atskirose mokyklose, taip pat

šių

dienų

mokiniams

reikalinga

asmeninė

mokymosi patirtis, kuri peržengia tradicinio mokymosi
ribas, į kurią įtraukiami kolegų, mokytojų, profesionalų
ir net išorės ekspertų tinklai.
El. aplankai visoje Europoje pripažįstami kaip šių

Tačiau kadangi el. aplankų įgyvendinimo poreikis

naujųjų

Tai

auga, svarbu nuolat stebėti ir dokumentuoti jų

priemonė, leidžianti asmenims individualiai įvertinti

tobulinimus bei pažangą (vienas iš būdų tą daryti yra

patiems save ir veikianti, kaip mokinių pasiekimų

praktikos bendruomenėje „Yammer“), kaip ir iššūkius,

įrodymas. El. aplankai – naudojami kaip produktas ir

su kuriais susiduriama, tam, kad ateityje el. aplankų

kaip procesas – yra priemonė, leidžianti mokytis

sistemas būtų galima įgyvendinti paprasčiau. Kuo

svarstant ir tęsti mokymąsi visą gyvenimą.

labiau el. aplanko modeliai bus pritaikyti specifiniams

mokymosi

reikalavimų

laidininkai.

apibendrinamuosius vertinimo metodus, kai mokytojai
gali nagrinėti ir gerinti pamokų ir programų kokybę
Išvados

Būtų geriausia, jei juo būtų galima pasinaudoti ateityje
įgyvendinant el. aplanko sistemas visoje Europoje.

Jie taip pat palengvina tęstinius formuojamuosius ir
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regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

pagal

mokinių

pasiekimus,

mokymosi tikslus ir standartus.

aiškiai

nustatytus

tikslams ir poreikiams,
įgyvendinti.

tuo

lengviau bus

juos

1 priedas. El. aplanko įgyvendinimo aspektai
Šis kontrolinis sąrašas buvo sudarytas kaip vadovas įgyvendinant el. aplankus mokyklose. Jis sudarytas remiantis
JISC El. aplankų įgyvendinimo kontroliniu sąrašu (angl. JISC Implementing ePortfolios Checklist). 19 kitų
įgyvendinimo gairių galima rasti „EUfolio“ dokumente „EUfolio“ Process Specification.

Mokymo praktika
• Koks el. aplanko tikslas?
• Kokie mokymosi tikslai bus svarstomi?
• Kas yra pirminė aplanko auditorija?
• Kokie mokytojų ir mokinių vaidmenys?
• Kaip mokiniai išmoks, kaip efektyviai svarstyti savo darbą?
• Kas teiks grįžtamąjį ryšį apie svarstymų kokybę?
• Kaip bus vertinamas el. aplankas?
• Kaip rezultatai bus siejami su mokymo programa?

Kokybės užtikrinimas

• Kokia pagrindinė veikla užtikrins vertinimo skaidrumą?
• Kaip užtikrinti vidinį ir išorinį vertinimo patvirtinimą?

Nuosavybė ir intelektinės nuosavybės teisės
• Kaip el. aplanko sistema nustatys, kas visas darbas, dokumentacija ir vaizdinė medžiaga buvo sukurtos autoriaus?

1 priedas. El. aplanko įgyvendinimo aspektai

• Kas yra tikrasis el. aplanko rinkmenų saugyklos artefaktų savininkas?
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• Kaip bus saugoma el. aplanke naudojama intelektinė nuosavybė?
• Ką galima ar negalima įtraukti į el. aplanką?
• Kam priklauso mokinių įrašai (nuorašai)?

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

Saugumas ir privatumas
• Kokia turi būti patvirtinta politika dėl informacijos prieigos valdymo, saugumo ir privatumo? Kaip ją bus galima kontroliuoti?
• Kaip Duomenų apsaugos akto sutartys bus „pasirašomos“ platesniu mastu?
• Kokios problemos kyla dėl jaunesnių nei 18 m. asmenų, naudojančių šią sistemą?
• Kokią pažangą galima pasiekti turint unikalų tapatybės numerį?
• Ar sistema yra visiškai saugi? Ar joje laikomi asmeniniai duomenys yra saugūs ir ar į ją įmanoma įsilaužti?

Tobulinimas ir pagalba
• Kas suteiks pagalbą personalui ir leis jiems tobulintis?
• Ar buvo klausiama mokytojų, kokio pobūdžio tobulinimosi jiems reikėtų?
• Kokius vaidmenis el. aplanko įgyvendinime atlieka mokytojai ir pagalbinis personalas, pavyzdžiui, karjeros konsultantai?
• Kas parodys mokiniams, kaip naudotis sistema?
• Ar bus sukurta valstybinė programa ar tai liks mokytojo atsakomybė?
• Kiek tikėtina, kad mokiniai priims ir naudosis el. aplanko sistema?
• Ar sistema bus gana paprasta naudotis?

Aparatinė ir programinė įranga
• Kaip bus mokyklos valdymo informacinė sistema (MIS) ar virtualioji mokymosi aplinka (VLE) integruojama į el. aplanką
ir kas bus už tai atsakingas?
• Ar serverio pajėgumai ir saugyklos talpa bus padidinta, kad susidorotų su didėjančiu el. aplanko vartotojų skaičiumi ir
augančiais el. aplankais, kai vartotojai juos išplės per tam tikrą laiką?
• Kokių reikės papildinių ir kokie rinkmenų, naršyklių formatai bus palaikomi?
• Kokios technologijos bus naudojamos siekiant įgyvendinti atjungtinius nešiojamus el. aplankus, kuriuos autoriai galės su
savimi pasiimti?
• Kokios naudojamos atsarginių kopijų kaupimo sistemos, užtikrinančios veikimo vientisumą ir atkūrimą po avarijų?

1 priedas. El. aplanko įgyvendinimo aspektai

• Ar el. aplanko sistemą lengva naudoti: t. y. ar yra paprasta sąsaja, ar lengva nusiųsti, rodyti ir redaguoti informaciją, ar
jai užtenka minimalios mokytojo priežiūros atliekant sistemos priežiūrą?
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• Ar mokiniai gali lengvai pasiekti išteklius norėdami atnaujinti savo el. aplankus?
• Ar prie sistemos gali prisijungti suinteresuotos šalys, pavyzdžiui, mokytojai, kolegos ir tėvai, kad galėtų peržiūrėti
informaciją, teikti atsiliepimus, įvertinti?
• Ar sistema gali pritaikyti įvairius formatus?
• Ar galima nusiųsti skirtingą terpę, tokią kaip tekstas, grafika, garso, vaizdo klipai, rinkmenos, duomenų bazės, virtualioji
tikrovė ir kt. Ar el. aplanko turinį galima skaityti ar eksportuoti į kitas sistemas?
• Kaip el. aplanko tikslais įvesti duomenys gali būti panaudoti kitais būdais ir kitose sistemose?

Pagalba ir keičiamumas

• Ar bus įgyvendinta infrastruktūra, kurioje bus tinkamai instruktuojami mokiniai ir administratoriai, kaip naudotis el.
aplanko sistema?
• Ar bus teikiama tinkama pagalba internetu ar reikės įkurti pagalbos tarnybą, kurioje dirbs personalas?
• Kaip bus palaikoma informacija per tam tikrą laikotarpį?
• Kokią politiką taikyti el. aplanko perkėlimui ar ištrynimui?
• Kaip bus valdomi ilgalaikio saugojimo reikalavimai?
• Ar sistemą bus galima adekvačiai padidinti, kai padaugės jos vartotojų ir bus reikalinga didesnė saugykla?

1 priedas. El. aplanko įgyvendinimo aspektai

• Ar bus atitinkamas personalas, kuris gebės tobulinti, išdėstyti ir palaikyti sistemą?
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2
priedas.
„EUfolio“
įgyvendinimo apžvalga

bandomojo

projekto

„EUfolio“ projekto tikslas – išbandyti el. aplanko modelius Europos švietimo kontekste, kad būtų galima informuoti
ir padėti įgyvendinti inovatyvias mokymosi aplinkas klasėse naudojant IKT.
2014 metais el. aplankai buvo įgyvendinti šių penkių bandomųjų šalių mokyklų klasėse: Kirpo, Airijos, Lietuvos,
Slovėnijos ir Ispanijos (Galisijos).

Pasiruošimas bandomajam įgyvendinimui
2013 m. spalio mėn. Dunojaus universitete Krems Kipro pedagoginio instituto organizuotame praktiniame
seminare „EUfolio“ instruktorių mokymas“ mokyklų instruktoriai iš bandomųjų šalių buvo supažindinti su „EUfolio“
projektu. Šiems instruktoriams buvo pateikta el. aplanko NPT medžiaga ir rekomendacijos, kurias būtų galima
naudoti dirbant klasėje.
Nuo 2013 m. lapkričio iki 2014 m. sausio mėnesio, ruošdamiesi bandomajam etapui mokytojai iš bandomųjų
mokyklų lankė gausybę praktinių NPT seminarų. Jiems buvo pristatyta el. aplanko koncepcija dėl formuojamojo
vertinimo ir kurių metu jie kūrė savo el. aplankus. Jie planavo naudoti el. aplankus savo bandomųjų klasių grupėse
ir sutarė, kad įvadiniai bandomieji užsiėmimai prasidės 2014 m. sausio / vasario mėn.

Bandomųjų projektų įgyvendinimas mokyklose
2014 m. šiame bandomajame projekte iš viso dalyvavo 72 mokyklos. Bandomasis projektas buvo vykdomas dviem
etapais: 1 etapas – nuo 2014 m. sausio mėn. iki gegužės mėn., o 2 etapas – nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki gruodžio
mėn. Mokyklos turėjo prieigą prie dviejų el. aplanko platformų, skirtų naudoti bandomajame projekte, taip pat esant
reikalui buvo teikiama pagalba mokytojams ir mokiniams kuriant el. aplankų paskyras. Bandomojo etapo metu
buvo teikiami mokymosi veiklos pavyzdžiai, taip pat remiantis bendraisiais ir funkciniais „EUfolio“ aprašymais,
buvo siūlomi įgyvendinimo variantai. Lentelėje žemiau pateikiami bandomojo projekto skaičiai.

2 priedas. „EUfolio“ bandomojo projekto įgyvendinimo apžvalga

Šalis
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Mokyklų
skaičius

NPT
mokytojų
skaičius

Band. klasių
mokinių
skaičius

Band. projekte
dalyvavusių
mokytojų skaičius

Kipras

6

31

18

342

Airija

26

54

50

1,325

Lietuva

10

42

20

441

Slovėnija

15

78

73

807

Ispanija

15

31

33

1,183

Iš viso

72

236

194

4,098

Bandomasis įgyvendinimas
Priklausomai nuo to, kaip jų įgyvendinimas buvo suplanuotas, bandomosios šalys naudojo duomenų rinkimo
priemones, teikiamas „EUfolio“ duomenų rinkimo priemonių rinkinyje (angl. „EUfolio“ Data Collection Toolkit).
Šiame rinkinyje pateikiamos kelios priemonės, tokios kaip anketos prieš pradedant įgyvendinti ir pildomos po
įgyvendinimo mokytojams ir mokiniams, tikslinių grupių klausimai, tyrėjų užrašų protokolai ir klasės stebėjimo
protokolai. Bandomosiose šalyse buvo naudojami tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai metodai tam, kad būtų sukaupta
jų šalių atskira bandomųjų vertinimų ataskaita, susijusi su tyrimo klausimais, susijusiais su „EUfolio“ projektu:
• Kokį poveikį el. aplankas padarė mokymui, mokymuisi ir vertinimui jūsų šalyje?
• Kaip el. aplanko modelių naudojimas gali palengvinti mokymąsi šalies mokytojams ir mokiniams naudojant
IKT?
• Kokius reikia priimti esminius politinius sprendimus ir kokią įgyvendinimo veiklą (veiksmų
planus) reikia atlikti, kad būtų užtikrintas sėkmingas el. aplanko strategijos įgyvendinimas
šalyje?
• Kokie pagrindiniai el. aplanko modelių projektavimo reikalavimai?

Mokinių el. aplankų pavyzdžius ir mokyklų atvejų analizes, joms įgyvendinant bandomuosius projektus, galima
rasti „EUfolio“ NPT išteklių portale (angl. „EUfolio“ CPD resources portal).

Bandomųjų vertinimų rezultatai
„EUfolio“ dokumente Bandomųjų vertinimų rezultatai (angl. Pilot Evaluation Results) pateikiama bandomųjų
įgyvendinimų klasėje santraukos ir pristatomi bandomųjų įgyvendinimų rezultatai. Rezultatai buvo sudaryti
peržiūrėjus ir išanalizavus atskiras bandomajame projekte dalyvavusių šalių ataskaitas. Kiekvienam tyrimo
klausimai, duomenų pateikti šalies ataskaitose buvo kaupiami tam, kad iliustruotų dalyvavusių mokytojų (ir
mokinių) pareiškimus ir patirtį įgyvendinant el. aplankus savo klasėse. Dokumente nagrinėjamas kiekvienas

2 priedas. „EUfolio“ bandomojo projekto įgyvendinimo apžvalga

„EUfolio“ tyrimo klausimas naudojant duomenis iš visų bandomųjų šalių.
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