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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηεο θαηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ηνπ 

ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ πξνάζπηζε 

θαη εθαξκνγή ηεο άξηηαο δηδαθηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη θνηλσληθήο πξαθηηθήο.  

 Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε ζπλερηδφκελε 

αθαδεκατθή κνπ αλάπηπμε απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νθείινληαη ζηελ 

επηβιέπνπζα κνπ ηελ Δπίθνπξε Kαζεγήηξηα θ. Φσηεηλή Παξαζθεπά, ζηελ νπνία 

νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηε ζπλερή θαη ‗γιπθηά‘ ηεο παξνπζία ζε φιε ηελ πηπρηαθή θαη 

κεηαπηπρηαθή κνπ πνξεία. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο 

κνπ ζην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή θ. Γεκήηξην άκςσλ θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. πκεώλ Ρεηάιε 

γηα ηελ ελεξγή ηνπο επηζηεκνληθή παξνπζία θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ γηα 

ζπλερή κειέηε θαη έξεπλα.  

 Ζ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο ‗πκβνπιεπηηθέο 

Τπεξεζίεο‘ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-09, ζηνπο νπνίνπο 

νθείισ πνιιά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ ελεξγή ηνπο παξνπζία, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε 

ζνβαξή αληηκεηψπηζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηα αθφκε κία θνξά επραξηζηψ ηελ θ. 

Φσηεηλή Παξαζθεπά, ε νπνία κνπ εκπηζηεχηεθε ηε δηεμαγσγή ελφο κέξνπο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαη ήηαλ πάληα δίπια κνπ, αξσγφο ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα. Έλα 

ζεκαληηθφ επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη κε επραξίζηεζαλ κε ηνλ 

δηθφ ηνπο ηξφπν, κέζσ ησλ ελζαξξπληηθψλ ζρνιίσλ ηνπο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα θιείζσ κε έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη 

ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, νη νπνίνη ήηαλ δίπια κνπ ζε φιν ην ηαμίδη πάληα κε 

ρακφγειν, θαηαλφεζε θαη κε έκπξαθηε αγάπε.  

Ζ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ 

δίλεη ηα εθφδηα θαη ηελ φξεμε γηα ηελ έλαξμε ελφο λένπ θχθινπ επηζηεκνληθήο 

εμεξεχλεζεο θαη ελφο λένπ ηαμηδηνχ. 
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Πεξίιεςε 
 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ην άηνκν επηηπρεκέλν ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

απαηηείηαη ε θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ. Απηφ 

πξνυπνζέηεη βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηνηήηεο, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο, ε γισζζνκάζεηα, ηα καζεκαηηθά, νη επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο θαη νη 

ηθαλφηεηεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο κε απνηειεζκαηηθφ, 

ελεξγφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε θνηλσληθά εηεξνγελείοο νκάδεο 

(World Bank, 2003).  

Δίλαη γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ηεο ςεθηαθήο επνρήο επηδεηνχλ κηα 

ελεξγεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία, ε νπνία λα είλαη θνηλσληθή, ζπκκεηνρηθή θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ πινχζηα κέζα. Δπίζεο ε ηξέρνπζα έξεπλα ζίγεη ηελ αλάγθε γηα 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ψζηε λα θαηαθηάεη ηνλ έιεγρν ηεο 

καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο (Dron, 2007). Χζηφζν ππάξρεη ε αλάγθε πεξηζζφηεξεο 

έξεπλαο φπνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο κέζνδνη θαη επίπεδα γηα ηε δηάρπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαλνείηαη ε πνιχπινθε θχζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Azevedo,2005).  

Σα δεδνκέλα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε αλάγθε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο κε ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε καο νδεγεί ζε λέεο πξννπηηθέο. 

Χο κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο νδεγνχκαζηε ζηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία φπνπ πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ (e-portfolio) ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζηελ αθαδεκατθή ηνπ αλάπηπμε κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζρεδηάζζεθε ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο e-portfolio, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη ελνξρεζηξψλεηαη κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ φρεκα γηα ηνπο ζηφρνπο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνδηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 
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 Απνζαθήληζε θαη δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ κεζνδνινγηθά ηξφπνπ 

πινπνίεζεο e-portfolios. 

 Αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ησλ e-portfolios κέζσ ησλ ηερλνινγίσλ Web 2.0. 

 Δλδπλάκσζε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ησλ e-

portfolios κε φρεκα ηελ παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ελδέρεηαη 

λα ηνπο νδεγήζεη ζε κειινληηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Ζ πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο εμειίρζεθε κε γλψκνλα ηελ απνζαθήληζε 

ηνπ επξένο πεδίνπ ηεο αλάπηπμεο e-portfolios, φπνπ παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζε 

κεζνδνινγηθφ θαη ελλνηνινγηθφ επίπεδν. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ζε πξψην επίπεδν 

δηακνξθψζεθε κία πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν πινπνίεζεθε ην e-portfolio γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο θαη 

ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

ην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε κία 

πξνηεηλφκελε ‗Μεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην 

πιαίζην ελφο καζήκαηνο‘. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεζνδνινγίαο δηακνξθψζακε ηνλ εμήο 

γεληθεπκέλν νξηζκφ κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζην άηνκν: ‗Σν e-portfolio απνηειεί 

κία ςεθηαθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φπνπ ην άηνκν ζπιιέγεη, δεκηνπξγεί, επηιέγεη, 

αλαζηνράδεηαη, εξκελεχεη, αμηνινγεί θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ 

θαη πεξηιακβάλεη δηαπηζηεπκέλεο απνδείμεηο γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία’.  

Βαζηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία θαη θαηαλνψληαο ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ δηαακνξθψλνπκε έλα γεληθφ ζρέδην πινπνίεζεο ησλ e-portfolios 

κάζεζεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ελφο καζήκαηνο ζηε βαζκίδα ηεο αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο. Σα βήκαηα πνπ επηιέγνληαη βαζίδνληαη ζηε κέιεηε ησλ Stefani, Mason 

θαη Pegler (2007) θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio 

Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ εξγαιείνπ θαη απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο ηνπ e-

portfolio 

Βήκα 3: χλδεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

Βήκα 4: Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio 

Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio 

Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio 
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ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθνί 

δείθηεο νη νπνίνη πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη αληηζηνηρίδνληαη πξνο 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη πνηνηηθνί δείθηεο, απνηεινχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζρέζεσλ  κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθψλ 

επξεκάησλ. ινη νη δείθηεο αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio σο 

πξνο ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε (εκπινθή) θαη ηα 

καζεζηαθά απνηέιεζκαηα (ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio). Ο ζπλδπαζκφο 

ησλ θξηηεξηψλ νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ 

απψηεξν ζηφρν καο. 

 Γηα ηελ εξεπλεηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηεζήθε ε πεηξακαηηθή ζηξαηεγηθή, κε 

ζηφρν λα απνδεηρζνχλ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππν κειέηε κεηαβιεηψλ 

θαζψο θαη ε αιεζήο θχζε ηεο ζπλάθεηαο. Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο 

κειέηεο είλαη ην αθφινπζν: Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio κπνξεί λα ελδπλακψζεη 

θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε; 

Σα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ είλαη: 

 πληειεζηήο Cronbach a 

 πληειεζηήο  Pearson r 

ηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 39 άηνκα, ηα νπνία ήηαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 

ζην ηκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Οη πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘ ηνπ έθηνπ 

εμακήλνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθπνλήζεθε έλα εξγαζηήξην πινπνίεζεο ελφο e-

portfolio. Οη ζπκκεηέρνληεο εγγξάθεζαλ νηθεηνζειψο ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο 

θαη απνηεινχλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (experimental group). Ζ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία δηεμήρζε ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-09 ζην πιαίζην 

ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζην κάζεκα επηινγήο ‗πκβνπιεπηηθέο 

Τπεξεζίεο‘, ηεο θαηεχζπλζεο ‗Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο‘ ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Ζ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio 

εθηειέζηεθε σο αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Information Technology– Professional Development 

Lab) ηνπ καζήκαηνο ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘, ην νπνίν νλνκάζηεθε ‗MySelf e-

Portfolio‘. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εθηειέζηεθε ζε 2 άληζα θαηαλεκεκέλεο θάζεηο 

νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 



 13 

Ζ ‗Φάζε Α‘ απνηέιεζε ηε δηα δψζεο (face to face)  παξέκβαζε θαη ε ‗Φάζε Β‘ ηε 

δηαδηθηπαθή (web-based) παξέκβαζε κέζσ ηνπ e-portfolio. 

Σα ζπκπεξάζκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο θαη 

ρξήζεο ηνπ e-portfolio απαηηεί ηελ επηινγή θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηελ ππνζηήξημή 

ηεο κέζσ θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε ηηο 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio απνηεινχλ ην 

ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ e-

portfolio. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε 

θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα φξακα γηα 

ην e-portfolio. Ζ θαηάιιειε θηινζνθία απνηειεί έλα βαζηθφ θνκκάηη ησλ ζηφρσλ 

πνπ επηδηψθεη ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νη 

δξαζηεξηφηεηεο επηιέρζεθαλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζθνπψλ ηνπ καζήκαηνο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε ππνζηεξίρζεθε κέζσ ηνπ e-portfolio θαη δεκηνπξγήζεθε ην 

θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αλάδεημε ησλ επαγγεικαηηθψλ εθνδίσλ ηνπ e-portfolio.  

πλνςίδνληαο, ε πινπνίεζε κίαο άξηηαο δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ρξήζε ελφο e-portfolio θαηάιιεια ελνξρεζηξσκέλνπ κε ηελ 

παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζψο θαη λα αλαδείμεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ζρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

δηαρείξηζε πξνζπάζεηαο, αλαηξνθνδφηεζε, αλάπηπμε θηλήηξσλ, αλαζηνραζκφο, 

απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηθαλνπνίεζε). 

Ζ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηε κεζνδεχκελε ρξήζε ησλ 

βεκάησλ πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio, ην νπνίν είλαη δνκεκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αθαδεκατθή αλάπηπμε, γηα λα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ηερλνινγίεο Web 2.0. 
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Κεθάιαην 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1   Θεσξεηηθή Θεκειίσζεο Πξνβιεκαηηθήο 

 

Σν άηνκν θαιείηαη λα πξνζαξκνζζεί κε επειημία ζε έλα γνξγά κεηαβαιιφκελν 

θαη αιιειεμαξηψκελν θφζκν θαιιηεξγψληαο έλα επξχ θάζκα βαζηθψλ ηθαλφηεησλ. 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(2006) θαζνξίδνληαη 8 βαζηθέο ηθαλφηεηεο φπσο είλαη: επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή 

γιψζζα, επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ςεθηαθή ηθαλφηεηα, κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (learning to learn), θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πξσηνβνπιία, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε θαη έθθξαζε. Αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ 

αληηζηνηρίδεηαη ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (World Bank, 2003). Σα άηνκα 

πξέπεη λα κάζνπλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο θαη λα γίλνπλ δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη ψζηε λα 

πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε γλψζε, ηηο παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη ηελ 

ηερλνινγία. Ζ κάζεζε γίλεηαη πιένλ ζπλεξγαηηθή κε απνηέιεζκα ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ λα πξνσζείηαη κέζσ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο κε απνηειεζκαηηθφ, ελεξγφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

θνηλσληθά εηεξνγελείο νκάδεο (World Bank, 2003).  

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2001), ε δηα βίνπ κάζεζε πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αηνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Ζ εθπαίδεπζε απμάλεη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε 

δχλακε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο πξνσζείηαη ε αλάπηπμε θαη δηεπθνιχλεηαη ε δηάρπζε 

θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ (ELLI, 2008). 

Σν άηνκν γηα λα επηηχρεη ηα θαηάιιεια απνηειέζκαηα ψζηε λα κπνξεί λα 

πξννδεχεη ζε απηφ ην πνιπκεηαβιεηφ ζθεληθφ είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζήζεη 

θάπνην ηχπν κάζεζεο. Οη βαζηθνί ηχπνη ηεο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ζέζε ηνπ ζην θχθιν ηεο δσήο ηνπ. Με άιια ιφγηα, ην άηνκν μεθηλάεη κε 

ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερίδεη κε ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα ε 
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αξρηθή εθπαίδεπζε (Initial education), αλαθέξεηαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε πνπ 

απνθηάηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ φξν ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε (continuing 

education) γίλεηαη ιφγνο γηα νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο, κε επαγγεικαηηθή ή 

γεληθή θαηεχζπλζε ε νπνία έπεηαη ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο (European Association 

for University Lifelong Learning - EUCEN) (Osborne & Thoma, 2003). 

ε κία παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ νδεγείηαη κέζσ ηεο γλψζεο, ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο ρψξεο λα αλαπηχμνπλ πςεινχ επηπέδνπ ηθαλφηεηεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λα δηαηεξήζνπλ κία παγθφζκηα αληαγσληζηηθνχ ηχπνπ 

εξεπλεηηθή βάζε θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο (OECD, 2008). Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηζρπξνχ δεζκνχ κεηαμχ 

ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ε απαληεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

γεσγξαθηθήο πξφζβαζεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ε παξνρή πςειφηεξσλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή 

θαη ιηγφηεξν ζηε ζεσξεηηθή πιεπξά ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

απμαλφκελσλ πξνζδνθηψλ ησλ απνθνίησλ. 

χκθσλα κε ην  European University Association
1
 (2008) νη πξνζδνθίεο θαη νη 

αλάγθεο ησλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ 21νπ αηψλα. Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο αλνηθηψλ 

επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηηο δηεζλείο ηάζεηο θαη εμειίμεηο πξνηείλεηαη (European 

University Association, 2008):  

1. Ζ εηζαγσγή ελλνηψλ ηεο δηεπξπκέλεο πξφζβαζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. 

2. Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν πιεζπζκφ. 

3. Ζ πηνζέηεζε πξνγξακκάησλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ.  

4. Ζ παξνρή απαξαίηεηεο θαζνδήγεζεο θαη ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο. 

5. Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο. 

6. Ζ ελδπλάκσζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κε ηελ θνπιηνχξα ηεο πνηφηεηαο 

                                                
1
 Ο ζχλδεζκνο European University Association (EUA) αλαπαξηζηά θαη ππνζηεξίδεη ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ζε 46 ρψξεο. 
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7. Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο έξεπλαο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηελ πξννπηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

8. Ζ δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ελφο επέιηθηνπ θαη δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

9. Ζ αλάπηπμε ζπλεηαηξηζκψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

παξνρή ειθπζηηθψλ πξνγξακκάησλ κάζεζεο. 

10. Ζ δξάζε ησλ ησλ ηδξπκάησλ σο πξφηππα κνληέια ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Σα δεδνκέλα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε αλάγθε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο κε ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε καο νδεγεί ζε λέεο πξννπηηθέο. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ: 

 Σν παλεπηζηήκην Stanford, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη αλαπηχμεη ην Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο (Stanford Center for Professional Development). 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ θέληξνπ είλαη ε ζχλδεζε ζε παγθφζκην επίπεδν ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνινγίαο κε ηα αθαδεκατθά ηκήκαηα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. 

 Σν παλεπηζηήκην California, Berkeley, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη αλαπηχμεη ην 

Κέληξν Αθαδεκατθψλ Τπεξεζηψλ (Graduate Division Academic Services Unit) 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αλάπηπμε αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηε κνλάδα απηή 

πξνζθέξνληαη ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θαη  αηνκηθή ή νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή. 

 Σν London School of Economics and Political Science (LSE) ζην Λνλδίλν έρεη 

αλαπηχμεη ηε Μνλάδα γηα ηελ Αθαδεκατθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε 

(Academic and Professional Development Division), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. 

 To παλεπηζηήκην ηνπ Carnegie Mellon, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δηαζέηεη ην 

Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη Καξηέξαο (Career and Professional 

Development Center). Σν ελ ιφγσ θέληξν παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη πφξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαξηέξαο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε. Μία απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θέληξνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο επαγγεικαηηθνχ e-portfolio (My3D e-portfolio), 

κε ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο. 
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Χζηφζν ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο κε έιιεηςε 

εξγαδνκέλσλ κε πςειέο δεμηφηεηεο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη έλα απφ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

ζρέζεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο αλαθέξνπκε ηε κειέηε γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ απφ θνηλνχ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΟΠΑ) θαη ην Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Απξίιν 2006 

έσο ηνλ Ηνχλην 2008. εκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ην ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη ν απνθιεηζηηθφο 

«πάξνρνο» ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Οη πιένλ πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο 

ελδείμεηο ζην πεδίν απηφ ππνδειψλνπλ φηη ε εδξαίσζε ησλ πξνζφλησλ απηψλ αξρίδεη 

ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλάπηπμή ηνπο ζπλερίδεηαη ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή ππνδειψλεη φηη ε αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

απνηειεί κηα δηελεθή δηεξγαζία ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ αηφκσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, πξνηείλεηαη : 

 Γηα λα αλαπηπρζεί ε ειιεληθή νηθνλνκία κε ηαρχ θαη καθξφρξνλν ξπζκφ, πξέπεη 

λα θαηαζηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο αληαγσληζηηθφ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά εξγαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίν ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη λα 

γίλεη ζχλδεζε ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, εμαξηάηαη  

απφ ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, αιιά θαη απφ έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο απφ ηα νπνία θξίλεηαη 

πνιιέο θνξέο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε «θαηαιιειφηεηα» ελφο 

ππνςεθίνπ λα αληαπνθξηζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε πςειέο απαηηήζεηο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πξνζφληα απαζρνιεζηκφηεηαο θξίλνληαη ζεκαληηθφηεξα 

απφ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο 

εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο.  

Σα παξαπάλσ ζέκαηα ζθηαγξάθεζαλ ην πεδίν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπλνςίδνπκε ζηα αθφινπζα: 
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Σν άηνκν ζηε ζχγρξνλε, αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο θαιείηαη λα γίλεη δηα βίνπ 

εθπαηδεπφκελνο ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Η ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεην λα ζπλδεζεί κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα 

παξάζρεη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά εθφδηα ζην άηνκν ψζηε λα θαιιηεξγήζεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (επειημία-πξνζαξκνζηηθφηεηα, πξσηνπβνπιία-

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, θνηλσληθέο-δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, παξαγσγηθφηεηα-

επζχλε, εγεζία-ππεπζπλφηεηα) (The Partnership for 21st Century Skills, 2009). ηελ 

θαηεχζπλζε απηή πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 φπσο είλαη ν 

ειεθηξνληθφο θάθεινο (e-portfolio) ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε θαηάιιειε 

ελνξρήζηξσζε ζχκθσλα κε παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο φπσο είλαη ε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. ηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ζρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, δηαρείξηζε πξνζπάζεηαο, 

αλαηξνθνδφηεζε, αλάπηπμε θηλήηξσλ, αλαζηνραζκφο, απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε 

θαη ηθαλνπνίεζε). ε επφκελν ζηάδην, ε αληίζηνηρε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία ελδέρεηαη 

λα νδεγήζεη ζηε κειινληηθή αλάπηπμε θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

 

1.2   Παξνπζίαζε Πξνβιεκαηηθήο 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ηεο ςεθηαθήο επνρήο επηδεηνχλ κηα 

ελεξγεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία, ε νπνία λα είλαη θνηλσληθή, ζπκκεηνρηθή θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ πινχζηα κέζα. Δπίζεο ε ηξέρνπζα έξεπλα ζίγεη ηελ αλάγθε γηα 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ψζηε λα θαηαθηάεη ηνλ έιεγρν ηεο 

καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο (Dron, 2007). Χζηφζν ππάξρεη ε αλάγθε πεξηζζφηεξεο 

έξεπλαο ε νπνία λα ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο κεζφδνπο θαη επίπεδα γηα ηε δηάρπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαλνείηαη ε πνιχπινθε θχζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Azevedo,2005).  

Χο κία πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηεο κάζεζεο νδεγνχκαζηε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία φπνπ 

πξνηείλεηε ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ αθαδεκατθή ηνπ αλάπηπμε κέζσ ηεο αλάδεημεο 

ησλ δεμηνηήησλ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 



 19 

 Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αηνκηθή αλάπηπμε. Έλα 

αθφκα βαζηθφ ζέκα ην νπνίν απνηειεί δεηνχκελν ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο είλαη ν 

απνηειεζκαηηθφο αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο, ν νπνίνο βειηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αλαζεσξνχλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε ηεο αηνκηθήο ηνπο κάζεζεο θαη λα θαηαλννχλ ην ‗ηη‘ θαη ην ‗πψο‘ ζα κάζνπλ. 

Ο αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δνκήζνπλ 

ηε κάζεζή ηνπο, ηα επηηεχγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη 

λα ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα  ηεο κάζεζεο σο κία δηεπξπκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο (QAA, 2009).  

Ζ επηινγή ηνπ e-portfolio γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

βαζίδεηαη ζε ελδειερή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. ε παγθφζκην επίπεδν ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ νη εθπαηδεπφκελνη δεκηνπξγνχλ e-

portfolios κε πνηθίινπο ζθνπνχο φπσο: ε γεληθή εθπαίδεπζε, ε αηνκηθή θαη δηα βίνπ 

κάζεζε, νη θνηλφηεηεο κάζεζεο πξσηνεηψλ, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε απνθνίηεζε. 

Δίλαη επηηαθηηθή ινηπφλ ε αλάγθε γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε 

ηεο επίδξαζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ e-portfolios.  

 Εεηήκαηα πνπ απαηηνχλ πξνζνρή θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ρξήζε ησλ e-

portfolios είλαη (BECTA
2
,2007): 

 Σα e-portfolios επηδξνχλ ζεηηθά ζηε κάζεζε φηαλ ζεσξνχληαη κέξνο ηεο θνηλήο 

πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, παξά σο κία μερσξηζηή 

νληφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθηπαθέο απνζήθεο, 

εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο θαη επθαηξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαη ηνπο δηδάζθνληεο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα e-portfolios ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ψζηε λα ππάξρεη επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 Οη δηαδηθαζίεο ησλ e-portfolios πξέπεη  ππνζηεξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία ησλ e-portfolios ππνζηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Σα e-portfolios θάλνπλ ηελ πξφνδν πην πξνθαλή ζε δηδάζθνληεο θαη 

εθπαηδεπνκέλνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη έηζη 

                                                
2 H Βξεηαληθή ππεξεζία εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο - BECTA (British Educational Communications 

and Technology Agency) απφ ηηο 11 Ματνπ 2010 δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία ελψ ηα ζέκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο  ηα έρεη αλαιάβεη ην Department for Education . 
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κπνξνχλ  λα ειέγρνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ απαξαίηεην ην ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεη 

εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. 

Δπίζεο, φηαλ αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα ηελ πξφνδν ηνπο επηζπκνχλ έλα 

κεγαιχηεξν βαζκφ αλεμαξηεζίαο. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ελφο e-portfolio 

δηα-βίνπ κάζεζεο, πνπ ζα επηηξέπεη ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ εξγαιείσλ Web 

2.0. χκθσλα κε ηνλ Tim O'Reilly ν φξνο Web 2.0 αλαθέξεηαη ζηε δεχηεξε γεληά ησλ 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ζην Internet (World Wide Web) πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο δηαδηθηπαθά. Με άιια ιφγηα 

πξνσζείηαη ε κεηάβαζε ζε έλα «ζπκκεηνρηθφ» Γηαδίθηπν. ην πιαίζην ησλ 

ηερλνινγηψλ Web 2.0, είλαη αλάγθε λα πιαηζησζνχλ ηα θελά πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη επηδεηνχλ απηνλνκία, 

ζπλδεζηκφηεηα θαη θνηλσληθνεκπεηξηθή  κάζεζε (McLoughlin & Lee, 2008). Οη 

ηερλνινγίεο Web 2.0 ελδπλακψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε έλα κεγάιν 

ξεπεξηφξην ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ψζηε λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ιακβάλνπλ δεκηνπξγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζα ζέζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο (McLoughlin & Lee, 2009). 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ e-

portfolios θαη θαηαλνψληαο ηελ αλάγθε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα παξέρεη ηα 

θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά εθφδηα ζην άηνκν ψζηε λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

21νπ αηψλα αηψλα (επειημία-πξνζαξκνζηηθφηεηα, πξσηνπβνπιία-απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε, θνηλσληθέο-δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, παξαγσγηθφηεηα-επζχλε, εγεζία-

ππεπζπλφηεηα) (The Partnership for 21st Century Skills, 2009), πξνηείλνπκε ηελ 

πινπνίεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο e-portfolio 

ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Ζ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, θαζψο αλαπηχζζεηαη ε αθαδεκατθή πνξεία (Zimmerman & Schunk, 1998). 

Χζηφζν νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλαθέξνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεζνδνινγηθψλ 
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πξνζεγγίζεσλ θαη αλαιπηηθψλ ηερληθψλ (κεηξήζεηο απην-αλαθνξάο, κειέηεο 

πεξίπησζεο, πξσηφθνιια ζθέθηνκαη-θσλαρηά, αλάιπζε ζπδεηήζεσλ, δηδαθηηθνχο 

δηαιφγνπο, ζπλεξγαηηθά δεδνκέλα, αξρεία ηζηνξηθνχ θαη άιια δεδνκέλα αλίρλεπζεο). 

Έηζη κειεηνχλ κφλν έλα κηθξφ ζχλνιν καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο πνιχπινθεο θχζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζην πιαίζην ελφο 

εξγαζηεξίνπ θαη κίαο ηάμεο ζε ζρεηηθά ζχληνκε πεξίνδν (Azevedo, 2007). 

Δίλαη αλαγθαία επνκέλσο ε δηεμνδηθή έξεπλα ε νπνία ζα θαηαδείμεη φηη ηα 

πεξηβάιινληα εθείλα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε 

κάζεζε, κπνξνχλ επίζεο λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ. Γεληθά ζηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο ζα 

πξέπεη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα λα είλαη πην πνιχπινθν, δειαδή λα δνζεί έκθαζε ζην 

πνηνη είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ λα απηνξξπζκίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο (Carneiro, Lefrere & Steffens, 

2007). 

 ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε εξεπλεηηθέο κειέηεο θαη πξνηάζεηο εξεπλεηψλ γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο πξνβιεκαηηθήο. 

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή επηζθφπεζε ‗Self-regulated Learning in 

Technology Enhanced Learning Environments: A European Review‘ ε βαζηθή 

επηδίσμε είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζχλδεζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κε ηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (Technology 

Enhanced Learning Environments –TELE). Έλα γεληθφ ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη ‗Με 

πνηνχο ηξφπνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ πεξηβαιιφλησλ 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο γηα λα επεξεάζνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε 

κάζεζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο‘. 

Δπηπξφζζεηε έξεπλα είλαη αλαγθαία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ βειηίσζεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο απφ ηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

κάζεζεο, εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007). 

Ζ Lamont (2007) πξνηείλεη φηη είλαη αλαγθαία ε επηπιένλ κειέηε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο γεληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ e-portfolios θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

κάζεζεο ζε νξγαλσηηθέο θαη αθαδεκατθέο κεηαβιεηέο, γηα ηελ ππνζηήξημε 

(scaffolding) ηνπ αλαζηαρνζκνχ, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο ζηνρνζεζίαο, ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο, ηε ζπλέπεηα θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ κέληνξα. 

Οη Strijbos, Meeus θαη Libotton (2007) αλαθέξνπλ φηη πηζαλή κειινληηθή 

έξεπλα κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηνπο κεραληζκνχο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 
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κάζεζεο θαη λα αλαπηπρζεί έλα εξγαιείν κέηξεζεο γηα ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 

θάζεσλ ηνπ θχθινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

χκθσλα κε ηελ Baharom (2009) απαηηείηαη κειινληηθή έξεπλα γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ e-portfolios σο κία ζεκαληηθή ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηα πνηθίια καζεζηαθά ζηπι ησλ ‗γεγελψλ‘ ηεο ςεθηαθήο γεληάο (Digital Natives). 

Γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ηα e-portfolios κπνξνχλ λα αλαπηπρζνπλ ζαλ 

ζρέδηα καζεκάησλ ή ζαλ ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα δηακνηξάδνληαη. Οη 

αλαζηνραζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ e-portfolios νδεγνχλ ζε  

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ζε 

αλεμάξηεηε κάζεζε θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε πςειά απηνξξπζκηδφκελσλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ e-portfolios. 

πλνςίδνληαο, ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελψ ηαπηφρξνλα 

νη εθπαηδεπφκελνη επηδηψθνπλ ελεξγεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηελ θαηάθηεζε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα (επειημία-πξνζαξκνζηηθφηεηα, πξσηνπβνπιία-

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, θνηλσληθέο-δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, παξαγσγηθφηεηα-

επζχλε, εγεζία-ππεπζπλφηεηα)(The Partnership for 21st Century Skills, 2009). Γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0, ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ έλα κεγάιν ξεπεξηφξην ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. πγθεθξηκέλα, 

επηδηψθνπκε ηελ πινπνίεζε κίαο άξηηαο δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ρξήζε ελφο e-portfolio θαηάιιεια ελνξρεζηξσκέλνπ κε ηελ παηδαγσγηθή ζεψξεζε 

ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio ππνζηεξίδεηαη 

ε αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ελψ αλαδεηθλχνληαη νη δεμηφηεηεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ζρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

δηαρείξηζε πξνζπάζεηαο, αλαηξνθνδφηεζε, αλάπηπμε θηλήηξσλ, αλαζηνραζκφο, 

απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηθαλνπνίεζε). 

 

1.3   ηόρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζρεδηάζζεθε ε 

κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ (e-portfolio), ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη ελνξρεζηξψλεηαη κε ηε ζεσξία ηεο 
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απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ φρεκα γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνδηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 

 Απνζαθήληζε θαη ε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ κεζνδνινγηθά ηξφπνπ 

πινπνίεζεο e-portfolios. 

 Αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ησλ e-portfolios κέζσ ησλ ηερλνινγίσλ Web 2.0. 

 Δλδπλάκσζε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ησλ e-

portfolios κε φρεκα ηελ παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ελδέρεηαη 

λα ηνπο νδεγήζεη ζε κειινληηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 

1.4   Καηλνηνκία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ ζεκεξηλή ηάζε νδεγεί ζηε κεηάβαζε πξνο έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεδίν φπνπ 

νη εθπαηδεπφκελνη θαζνδεγνχληαη απφ λέεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο, κε 

απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο, ε δηα βίνπ κάζεζε, ε απαζρνιεζηκφηεηα, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε 

επίδνζε, ε πξνζδνθία, ε ζπγθξάηεζε θαη ε εμαηνκίθεπζε (JISC infoNet, 2008).  

Σν πεδίν ησλ e-portfolios είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζηνλ 

εηαηξηθφ θφζκν. Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ηα e-portfolios είλαη δπλαηφ  λα 

πινπνηεζνχλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ φισλ ησλ 

ειηθηψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κέρξη ην παλεπηζηήκην θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο εχξεζεο εξγαζίαο ή 

παξνπζίαζεο ησλ αηφκσλ. Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη κέζσ ησλ e-portfolios είλαη: 

 Ζ δηεχξπλζε ηεο  ζπκκεηνρήο (widening participation) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζσ ησλ e-portfolios, αθνχ ππνζηεξίδεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνδείμεσλ ηεο κάζεζεο ηνπο.  

 Ζ δηα βίνπ κάζεζε (lifelong learning) κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κέζσ ησλ e-

portfolios θαζψο ελέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηα βίνπ e-portfolio 

ην νπνίν δνκείηαη κε ηα επίζεκα αξρεία θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ 
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επηδφζεσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο αθνινπζψληαο ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ. 

 Ζ απαζρνιεζηκφηεηα (employability) κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ηζρπξφ νδεγφ 

γηα λα εκπιέμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηα e-portfolios θαζψο δίλεηαη ε 

επθαηξία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξνπζίαζεο ζηνπο κειινληηθνχο εξγνδφηεο. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε (internationalization) ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

θαζψο είλαη απμεκέλε ε ηάζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. 

 Ζ επίδνζε θαη ε πξνζδνθία (achievement & attainment) κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios, θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο γίλνληαη πην ζαθή θαη βαζίδνληαη ζε αθαδεκατθά 

πξφηππα. 

 Ζ ζπγθξάηεζε (retention) απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ζέκα ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν παξαίηεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα e-

portfolios κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα αληηζηνηρίζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο αλαζηνραζκνχο ηνπο, λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο κε ηνπο νκφηηκνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε έλα δηακνηξαδφκελν ρψξν, ζηνλ 

νπνίν δελ είλαη απνκνλσκέλνη. 

 Ζ εμαηνκίθεπζε (personalisation) απνηειεί κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπο, έηζη κέζσ 

ησλ e-portfolios θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηθαλνπνηείηαη 

απηή ε απαίηεζε.  

Η ηδέα ζεκειίσζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε 

ελφο νξγαλσκέλνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο e-portfolios ην νπνίν λα αθνξά ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ θαη λα 

ππνζηεξίδεη  ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θνπιηνχξα.  

Βαζηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία θαη θαηαλνψληαο ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios πξνηείλνπκε κία ‗Μεζνδνινγία 

πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο‘. 

Σα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο νδεγνχλ ζε κία άξηηα πινπνίεζε ελφο e-portfolio: 

Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio 

Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ θαη απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο ηνπ e-portfolio 
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Βήκα 3: χλδεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

Βήκα 4: Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio 

Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio 

Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio 

Ζ θηλεηήξηνο δχλακε ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ e-

portfolios σο εξγαιεία ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηε κεηαγλψζε, βνεζνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο νξγάλσζεο, λα αλαγλσξίζνπλ πψο νη 

ηθαλφηεηεο ηνπο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, λα παξνπζηάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ηνπο, λα πάξνπλ επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη λα 

πξνσζήζνπλ θαηάιιεια ηνπο εαπηνχο ηνπο. Σα ζέκαηα απηά δίλνπλ έκθαζε ζηε 

θχζε ησλ e-portfolios σο εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

Ζ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ e-portfolios επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο 

ηερλνινγίεο Web 2.0. Ζ εθηελήο ρξήζε ησλ Web 2.0 ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο παξέρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δφκεζεο ηεο 

γλψζεο (King, Duke-Williams & Mottershead, 2009). Γεληθά νη ηερλνινγίεο Web 2.0 

πξνζδίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα εθφζνλ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηνλ πινχην ηνπο, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηηο 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο θαη ηηο πνιιαπιέο ζπλεηζθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ρξήζηεο, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξεηαη ρσξίο θακία ρξέσζε 

(Hoeren & Vossen, 2009). Οη Hughes (2009), Siemens θαη Tittenberger (2009), 

McLoughin θαη Lee (2008) θαη Alexander (2008) αλαθέξνπλ ηνπο πνηθίινπο ηχπνπο, 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 πνπ πξνζθέξνπλ ζηε 

κάζεζε.  

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ e-portfolio κέζσ 

κίαο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο θαη ε αλάδεημε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Έηζη πξνηείλνπκε ηελ ελίζρπζε ηνπ e-portfolio εξγαιείνπ κε ην 

κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000) κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάπηπμε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο απνηειεί φξν ηεο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη πνηθίιεο δηαδηθαζίεο: ζρεδηαζκφο, ελεξγνπνίεζε 

ηεο γλψζεο, κεηαγλσζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε, εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαη 

αλαζηνραζκφο (Azevedo, 2007). Αθφκε ε αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζεο ελεξγνπνηεί 
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ηα θίλεηξα θαη ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη νπζηαζηηθνπνηεί ηε κάζεζε. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο θαη 

εηδηθφηεξα δεμηνηήησλ φπσο ε ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ν ζρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

ε δηαρείξηζε ηεο πξνζπάζεηαο, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε αλάπηπμε θηλήηξσλ, ν 

αλαζηνραζκφο, ε απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ε ηθαλνπνίεζε. Γη‘ απηφ ην 

ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθνί δείθηεο γηα λα κεηξήζνπλ απηέο ηηο κεηαβιεηέο νη 

νπνίνη πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη πξνο ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Η θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ άξηηα δνκεκέλε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αμηνπνηψληαο ηηο 

ηερλνινγίεο Web 2.0. Με γλψκνλα ηελ ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

 

1.5   Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα θαη Δξσηήκαηα 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ην αθφινπζν: Έλα άξηηα δνκεκέλν 

e-portfolio κπνξεί λα ελδπλακψζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε; 

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο; 

Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ειέγμακε 4 παξάγνληεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ  εμέιημε ησλ θάζεσλ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο: 

 Γλσζηηθνί Παξάγνληεο (cognitive aspects) 

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: νξγάλσζε θαη πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, δφκεζε πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, ιήςε απνθάζεσλ, επηινγή 

ζηξαηεγηθήο κάζεζεο, αλαζηνραζκφο θαη απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ. 

 Παξάγνληεο Κηλήηξσλ (motivational aspects) 

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: ελεξγνπνίεζε ελδηαθέξνληνο, 

θαηαλφεζε ζηφρσλ, δηαηήξεζε θηλήηξνπ κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο, πεπνηζήζεηο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο (affective aspects)  
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Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: πξφθιεζε σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε. 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (social aspects).  

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: επηθνηλσλία, αληαιιαγή 

ζρνιίσλ,ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα; 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απνηεινχλ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ξνήο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη ε πινπνίεζε ηνπ e-

portfolio νδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε απνηειέζκαηα. Γηα ηελ αλάδεημε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθά ζηνηρεία κέζσ ηεο 

ξνπκπξίθαο απηνπαξαθνινχζεζεο αιιά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ ησλ 

αξρείσλ (log files) ηνπ e-portfolio.  

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο αθαδεκατθή αλάπηπμε θαη κειινληηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή; 

Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε απνηειεί άζξνηζκα δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

κέζσ θαηάιιεισλ ζπζρεηίζεσλ ζα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία. Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ζεσξνχκε φηη ζπλδένληαη άκεζα κε 

φιν ην θάζκα ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε κέζσ 

ηνπ e-portfolio.  

 

1.6   Οξγάλσζε ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ αθφινπζε δηάξζξσζε: 

ην πξψην θεθάιαην, πεξηγξάθεθε ε πξνβιεκαηηθή κέζσ ηεο νπνίαο 

δηακνξθψζεθε ε εξεπλεηηθή κειέηε ελψ ζηελ ζπλέρεηα αλαιχζεθε ν ζηφρνο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο, θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  
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ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο θαθέινπο (e-portfolios), παξνπζηάδνληαη νξηζκνί, ρξήζεηο, ζθνπνί 

πινπνίεζεο θαη  ηξφπνη θαηαζθεπήο. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα 

ινγηζκηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios θαζψο 

θαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ ινγηζκηθψλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

κάζεζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη παξνπζηάδεηαη ε  πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνηήζεο ησλ e-portfolios. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη αλαιχνληαη 

ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ ελψ ζηελ ζπλέρεηα 

παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα, νη πεξηνξηζκνί ηεο 

έξεπλαο. ην ηέινο θαηαγξάθνληαη νη κειινληηθέο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

θαη αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία. 

Μεηά ηε βηβιηνγξαθία παξαηίζεληαη παξαξηήκαηα. ην Παξάξηεκα Α 

παξαηίζεληαη πίλαθεο νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios. ην Παξάξηεκα Β παξαηίζεληαη νη πίλαθεο νη νπνίνη 

απεηθνλίδνπλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα e-

portfolios. ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεηαη ην ζελάξην πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio.ην 

παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη νη ξνπκπξίθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεξακαηηθή δηαδηθαζία. Σέινο ζην Παξάξηεκα Δ  

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά γξαθήκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηηο πνζνζηηαίεο 

αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία. 
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Κεθάιαην 2: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

2.1   Portfolio 

 

 ηελ επξσπατθή επηζθφπεζε ‗Self-regulated Learning in Technology 

Enhanced Learning Environments: A European Review‘ ηνπ Kaleidoscope (ηo 

επξσπατθo δίθηπo αξηζηείαο Kaleidoscope Network of Excellence είλαη ην θχξην 

δίθηπν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ‗Αλαβάζκηζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ δηακέζνπ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο Φεθηαθήο Σερλνινγίαο‘) αλαθέξεηαη πσο ν φξνο 

‗Portfolio‘ (ραξηνθπιάθην) είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηνο: απφ ηε κία πιεπξά επεηδή άιιεο 

ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο θνξεηέο ζήθεο πνπ πεξηείραλ ην 

πιηθφ ην νπνίν αληηπξνζψπεπε ηε δνπιεηά ελφο αηφκνπ (γηα παξάδεηγκα cartella, 

album, book) θαη απφ ηελ άιιε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ππήξραλ άιιεο 

κεηαθξάζεηο ηεο έλλνηαο portfolio (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007).  

 Ζ ιέμε portfolio πξνέξρεηαη απφ ηηο αγγινζαμσληθέο γιψζζεο είλαη ε 

κεηάθξαζε ηεο ηηαιηθήο ιέμεο portafoglio, ε νπνία αξρηθά ζήκαηλε ‗πνξηνθφιη‘ ελψ 

εηπκνινγηθά ζεκαίλεη ‗λα κεηαθέξεη ραξηί‘ (porta-, κεηαθέξσ, απφ ηε ιαηηληθή ιέμε 

portare, ελψ ην –foglio, ζέζε θχιινπ απφ ην ιαηηληθή ιέμε folium). 

  

2.2   Οξηζκόο ηεο έλλνηαο  ‘Portfolio’ 

Σα portfolios (ραξηνθπιάθηα) έρνπλ καθξά παξάδνζε ζε πνηθίινπο 

επαγγεικαηηθνχο ηνκείο (θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο, θσηνγξάθνη, αξρηηέθηνλεο). Σν 

παξαδνζηαθφ portfolio νξίδεηαη σο κία θνξεηή ζήθε γηα ηε κεηαθνξά εγγξάθσλ ή 

ζρεδίσλ. Σν πξφζεκα 'port' κεηαθξάδεηαη ζηελ έλλνηα 'κεηαθέξσ' ελψ ην κέξνο 'folio' 

ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ραξηηψλ-εγγξάθσλ ή ζρεδίσλ (Olson, 1991). Ο φξνο 

'portfolio' έρεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Οη νξηζκνί πνπ δίλνληαη ζην ιεμηθφ 

πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο σο έλα κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θαιιηηέρλεο θαη 

αξρηηέθηνλεο γηα λα κεηαθέξνπλ ηα ζρέδηα ηνπο, σο ηα ζπκβφιαηα ελφο επελδπηή 

θαζψο θαη σο νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ζπλαιιαγέο ελφο θπβεξλεηηθνχ γξαθείνπ 

(DiBiase, 2002). Οη επαγγεικαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα portfolios ψζηε λα θξαηνχλ 

αληίγξαθα ή ζρέδηα ηεο εξγαζίαο ηνπο :ησλ ζπγγξαθηθψλ πνλεκάησλ ηνπο, κνληέισλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζθαξηθεκάησλ ηεο ηέρλεο ηνπο θαηαγξάθνληαο πψο έρεη 

αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Lyonsa & Freidusb, 2007). Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
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επαγγεικαηηθφ ηνκέα ζηνλ νπνίν αθνξνχλ, ηα portfolios είλαη κία επηηνκή ησλ 

πεξηερνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα επηηεχγκαηα ελφο αηφκνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. Δάλ ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη δείγκαηα ηεο εξγαζίαο ελφο 

θσηνγξάθνπ, ελφο κεηαθξαζηή ή ελφο manager, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ αηφκνπ 

παξακέλεη ν ίδηνο, ε παξνπζίαζε θαη ε επίδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο θαη 

εμέιημήο ηνπ (Love, McKean & Gathercoal, 2004). Κάπνηα portfolios πεξηιάκβαλαλ 

κνλάρα ηα κέξε-ηερλνπξγήκαηα πνπ ζεσξνχληαλ άξηζηα, ή άιια πεξηιάκβαλαλ κία 

γθάκα ηερλνπξγεκάησλ. Σππηθά, θάζε portfolio ήηαλ ζε έληππε κνξθή (θάθεινο, 

ηεηξάδην ζεκεηψζεσλ) (Lyonsa & Freidusb, 2007). Με άιια ιφγηα έλα παξαδνζηαθφ 

portfolio, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ζπιινγή εγγξάθσλ γηα ηελ απνηίκεζε κίαο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Chappell & Schermerhon, 1999). 

ην πιαίζην, ηεο ζχγρξνλεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ν φξνο portfolio 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπιινγέο κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ην δηδαθηηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο θαη ηελ επίδεημε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο (DiBiase, 2002). Μία ζχληνκε επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ησλ 

portfolios ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαηαδεηθλχεη πσο ε 

έξεπλα ζηα portfolios γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε δηαξθεί πάλσ απφ 25 ρξφληα 

(Barrett,2003).  

Έλα εθπαηδεπηηθφ portfolio πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ έλαο καζεηήο έρεη 

ζπιιέμεη, έρεη αλαζηνραζηεί, έρεη επηιέμεη θαη έρεη παξνπζηάζεη γηα λα θαηαδείμεη ηελ 

πξφνδφ ηνπ κε ηελ παάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα απνηειεί ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ελφο αηφκνπ ή νξγαληζκνχ. Έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ portfolio είλαη νη αλαζηνραζκνί ηνπ αηφκνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

(ηερλνχξγεκα-artifact) θαζψο θαη έλαο γεληθφο αλαζηνραζκφο γηα ηελ ηζηνξία πνπ 

παξνπζηάδεη ην portfolio θαη αθνξά ζην καζεηή (Barrett, 2003). O Rick Stiggins 

(1994) νξίδεη ην portfolio σο κία ζπιινγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή, ε νπνία 

επηδεηθλχεη ηηο επηδφζεηο ή ηηο βειηηψζεηο ηνπ. Σν πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη θαη ε ηζηνξία 

πνπ εμειίζζεηαη κπνξεί λα ελαιιάζζεηαη αλάινγα κε ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή, ηα portfolios παξέρνπλ ην κεραληζκφ γηα λα 

ελζαξξχλνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ καζεηή, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ καζαίλνπλ (Lambert &Corrin, 2003). Δίλαη γεγνλφο φηη ην portfolio μεθίλεζε σο 

έλα λέν κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξαθηηθήο 
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ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλέπεζε κε κία γεληθφηεξε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλψλ ζηε δηδαζθαιία (Lyonsa & Freidusb, 2007).  

Ζ ρξήζε ησλ portfolios έρεη κία πινχζηα ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ. ε κία έξεπλα ζε ζρνιεία, θνιιέγηα, θαη ηκήκαηα εθπαίδεπζεο, νη 

Salzman, Denner & Harris (2002) αλαθέξνπλ ηε ρξήζε ησλ portfolios γηα θάπνην 

ηχπν αμηνιφγεζεο ζε πνζνζηφ (89%). Καζψο ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη, θάπνηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πεξλνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά portfolios ζηα ειεθηξνληθά 

portfolios (Bartlett, 2002; Gathercoal, Love, Bryde, & McKean, 2002; Smith, Harris 

& Sammons, 2001; Williams, Wetzel, & Wilhelm, 2004; Yancey,2001). 

 πλνςίδνληαο, ελψ ηα portfolios ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ αηνκηθά αξρεία 

εξγαζηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή ηνκέα (φπσο είλαη ηα portfolios ζπγγξαθήο, 

ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ πξφνδν ηνπ αηφκνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ) ή ζε 

θάπνην πξφγξακκα (φπσο είλαη ηα portfolios ησλ εθπαηδεπφκελσλ δαζθάισλ ζην 

παλεπηζηήκην). Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα e-portfolios έρνπλ έξζεη ζην πξνζθήλην ζαλ 

έλα θνξεηφ θαη πξνζβάζηκν ζρέδην ηεο πνξείαο ηνπ αηφκνπ  (Tosh, Werdmuller, 

Chen & Haywood, 2006). 

 

2.3   Ζ κεηάβαζε από ην ‘Portfolio’ ζην ‘ e-portfolio’  

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ν φξνο portfolio αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε κηα 

ζπιινγή εγγξάθσλ πνπ πεξηγξάθνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αλ ε 

ζπιινγή ησλ εγγξάθσλ γίλεηαη κε ςεθηαθφ ηξφπν, ηφηε ην portfolio νλνκάδεηαη e-

portfolio (Krämer & Seeber, 2009). Παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη ηα e-

portfolios πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη έρνπλ επηθξαηήζεη έλαληη 

ησλ παξαδνζηαθψλ portfolios (Avraamidou & Zembal- Saul, 2006). Σα 

πιενλεθηήκαηα ησλ e-portfolios έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ εδξάδνληαη ζηα θαιχηεξα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία εληζρχνληαη απφ ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ππνζεκεηψζεσλ ζηα αληηθείκελα ηνπ e-portfolio, ηε δπλαηφηεηα απνθνπήο θαη 

επηθφιιεζεο θεηκέλνπ θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ κε ςεθηαθέο εθαξκνγέο γηα πνιιαπινχο 

ζθνπνχο. ε αληίζεζε κε έλα ζηαηηθφ, βαζηζκέλν ζε ραξηί portfolio, ηα ειεθηξνληθά 

αληίζηνηρά ηνπο επηηξέπνπλ ζηελ πιεξνθνξία λα απνζεθεπζεί, λα ελεκεξσζεί θαη λα 

παξνπζηαζζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο (Song et al, 2004). Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηα portfolios θαη έηζη ε ηερλνινγία λα 
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επηηξέςεη κεγαιχηεξε επειημία θαη λα δψζεη πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα ζην πεξηερφκελν 

(Greenberg, 2004). 

Ζ Helen Barrett (2005), αλέπηπμε έλαλ πίλαθα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 1 ζηνλ νπνίν αλαπαξηζηψληαη νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ portfolios θαη 

παξάιιεια θαηαγξάθνληαη νη ηερλνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εληζρχνπλ ηε 

δηαδηθαζία. 

 

ρήκα 1: Πίλαθαο Παξνπζίαζεο ησλ δηαδηθαζηώλ αλάπηπμεο ησλ portfolios έλαληη ησλ e-

portfolios (Barrett,2005) 

 

2.4   Οξηζκνί ηεο έλλνηαο ‘e-portfolio’ 

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο [ e-portfolios
3
] είλαη έλαο λένο φξνο, φπνπ κε ην 

πξφζεκα 'e' δίλεηαη ε δηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη 

κε ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη παξνπζίαζε ελφο portfolio. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ απαηηεί ηελ επηλφεζε ελφο 

λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ην νπνίν ζα παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία, 

δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ e-portfolios (Jafari, 2004). 

ε παγθφζκην επίπεδν ε έξεπλα γηα ηα e-portfolios θαηαδεηθλχεη κία 

πνηθηινκνξθία ζηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζή ηνπο θαη 

βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη: ςεθηαθφο θάθεινο (digital portfolio), ςεθηαθή αθήγεζε 

ηζηνξίαο (digital storytelling) θαη ςεθηαθφο θάθεινο κάζεζεο (digital learning 

portfolios). ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

ειεθηξνληθφο θάθεινο (electronic portfolios, e-portfolios, webfolio θαη efolio). ε 

άιιν πιαίζην, γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, απηά ηα ειεθηξνληθά 

                                                
3 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο ‗e-portfolio‘, ν νπνίνο ζα 

αληηζηνηρεί ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν. 
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εξγαιεία αλαθέξνληαη σο εξγαιεία δηαρείξηζεο απφδνζεο (performance management 

tools), εξγαιεία δηαρείξηζεο θαξηέξαο (career management tools) θαη αηνκηθά αξρεία 

αλάπηπμεο (personal development records) (Australian ePortfolio Project, 2008). 

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα θαη ε ρξήζε ηνπ e-portfolio 

ελαιιάζζεηαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ. Καζψο έλα e-portfolio 

ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ζπλψλπκν κε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κάζεζεο, ελψ γηα 

άιινπο κπνξεί λα είλαη έλα εξγαιείν αηνκηθφ θαη πεξηνξηζκέλν. Θα παξαζέζνπκε 

πνηθίινπο νξηζκνχο γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πεδίν ηνπ e-portfolio θαη πψο απηφ 

νξίδεηαη απφ ηνπο θνξείο θαη ηνπο εξεπλεηέο. 

Σν National Learning Infrastucture Initiative
4
 παξαζέηεη ηνλ εμήο νξηζκφ 

(NLII,2003): ην e-portfolio είλαη κία ζπιινγή απζεληηθψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα γεληθφ αξρείν ην νπνίν αλαπαξηζηά 

ηη έρεη κάζεη έλα άηνκν ή έλαο νξγαληζκφο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο επίζεο 

ηη έρεη αλαζηνραζηεί θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξνπζηαζηεί ζε θάπνην θνηλφ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ξεηνξηθφ ζθνπφ. 

Σν IMS ePortfolio
5
 SIG νξίδεη ην e-portfolio σο:  

 ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη φηαλ ην άηνκν επηιέγεη, ζπιιέγεη, αλαζηνράδεηαη, 

εξκελεχεη θαη παξέρεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απνδείμεηο γηα λα ππνζηεξίμεη απηά 

πνπ γλσξίδεη ή πνπ κπνξεί λα θάλεη. 

 κία επηινγή ησλ ‗πξντφλησλ‘  ηεο κάζεζεο, ησλ αλαζηνραζκψλ ή ησλ εξκελεηψλ 

ηνπ θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Απηέο νη ζρέζεηο ρξεηάδνληαη 

εγθπξνπνίεζε απφ ηξίηνπο. 

 ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ, εξκελεηψλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

ζε έλα θνηλφ (Cambridge, 2003). 

ην ePortfolio Portal
6
 νξίδεηαη ην e-portfolio, σο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά 

κέζα θαη ππεξεζίεο. Ο εθπαηδεπφκελνο θαηαζθεπάδεη θαη δηαηεξεί κία ςεθηαθή 

                                                
4 Σν National Learning Infrastructure Initiative (NLII), ην 2005 κεηνλνκάζηεθε ζε EDUCAUSE 

Learning Initiative (ELI) θαη απνηειεί κία θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ ηεο 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ κάζεζε. 

  
5 Σν IMS ePortfolio αλήθεη ζην IMS Global Learning Consortium, ην νπνίν είλαη κία νξγάλσζε ε 

νπνία ππνζηεξίδεη ηα πξφηππα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 
6

 Σν ePortfolio Portal (2004) απνηειεί κία πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα e-portfolios θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπο Shelagh McGrath, Mark Molder, Pam Quon, Theresa Trapnell θαη Dan Wilton. 
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απνζήθε αληηθεηκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνδείμεη ηελ 

επάξθεηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπ. Έρνληαο πξφζβαζε ζηηο 

θαηαρσξήζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ ςεθηαθή απνζήθε, ιακβάλνληαο 

αλάδξαζε θαη θξηηηθέο ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ 

αηνκηθή ηνπ πξφνδν, λα ζρεδηάζεη ηελ θαξηέξα θαη λα αλαπηχμεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ. 

Ζ δηαπίζηεπζε ηεο πξνγελέζηεξεο ή/θαη κεηαγελέζηεξεο εκπεηξίαο θαη ν έιεγρνο 

πξφζβαζεο θαζηζηνχλ ην e-portfolio σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν (ePortfolio Portal, 

2004). 

Ζ ζχκβνπινο θαη ζεκαληηθή εξεπλήηξηα ζην πεδίν ησλ e-portfolios, Helen 

Barrett ππνζηεξίδεη φηη έλα e-portfolio ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο θαη 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο απνζεθεπηηθφο ρσξφο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο/δαζθάινπο λα ζπιιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηα ηερλνπξγήκαηά ηνπο ζε 

πνιιέο κνξθέο (ήρνο, θηλνχκελε εηθφλα, γξαθηθά, θείκελν), λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ππεξζπλδέζκνπο γηα λα νξγαλψλνπλ ην πιηθφ θαη λα ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία κε ηα 

θαηάιιεια απνηειέζκαηα, ζηφρνπο ή πξφηππα (Barrett, 2005). 

Οη Abrami θαη Barrett (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα e-portfolios κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ καζεζηαθά εξγαιεία φρη κφλν γηαηί κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ πεξηερφκελν, 

αιιά επεηδή έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίδνπλ παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

αμηνινγήζεηο. Έλα e-portfolio παξέρεη ην δνκεκέλν πιαίζην ζην νπνίν καζεηέο θαη 

δάζθαινη κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ςεθηαθφ πιηθφ ζε κία ξεπζηή κνξθή ε νπνία 

κπνξεί εχθνια λα επεμεξγαζζεί θαη λα αλαλεσζεί, κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ γηα 

ηελ επθνιία ζχγρξνλσλ αλαθνξψλ, φπσο επίζεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο 

ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο (Abrami & Barrett, 2005; Wade, Abrami, & 

Sclater, 2005). 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γεμηνηήησλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαηαδεηθλχεη 

ηo e-portfolio ζαλ έλαλ αηνκηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν, φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, λα θαηαγξάθνπλ ηα επηηεχγκαηα ηνπο (ιεηηνπξγία: 

απνζήθεπζεο) θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αηνκηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

(ιεηηνπξγία: νξγάλσζεο). Σα e-portfolios κπνξνχλ λα παξέρνπλ ςεθηαθέο πεγέο 

ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε ηνπ θάζε αηφκνπ (εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθνξία) θαζψο θαη 

ζπλδέζκνπο ζε άιινπο καζεηέο (γηα ζπλεξγαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε). Ζ πξφζεζε 

ηνπ θνξέα είλαη ε δεκηνπξγία e-portfolios ηα νπνία νη καζεηέο ζα 'θνπβαινχλ' ζε φιε 

ηνπο ηε δσή (DfES,2005).  
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Σν Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ζιεθηξνληθή  Μάζεζε
7
 (European Institute 

for E-Learning- EifEL) ζε έλα άξζξν πνπ παξνπζηάζζεθε ζην ζπλέδξην ‗European 

Distance and E-Learning Network Conference‘ ζην Διζίλθη ηεο Φηλιαλδίαο ην 2005 

δίλεη ην αθφινπζν νξηζκφ: Δ-portfolio είλαη κία αηνκηθή ςεθηαθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ε νπνία πεξηγξάθεη θαη απεηθνλίδεη ηε κάζεζε, ηελ θαξηέξα, ηελ 

εκπεηξία θαη ηα επηηεχγκαηα. Ζ ηερλνινγία έρεη αλαλεψζεη ηελ έλλνηα ησλ αηνκηθψλ 

portfolios ηα νπνία απνηεινχλ έλα δπλακηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο. Σν ελδηαθέξνλ γηα 

ηνλ ςεθηαθφ ή ειεθηξνληθφ θάθειν είλαη πνιιαπιφ, δηφηη απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα 

εξγαιείν γηα ηε κάζεζε αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε. ην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο,ην portfolio κπνξεί λα παξέρεη κία επθαηξία ζην άηνκν ψζηε λα επηδεηθλχεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπιιέγεη, λα νξγαλψλεη, λα κεηαθξάδεη θαη λα αλαζηνράδεηαη 

ζε έγγξαθα θαη ζε πεγέο ηεο κάζεζεο (Slaatto,2005). 

H Βξεηαληθή Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο (British Educational 

Communications and Technology Agency - BECTA) νξίδεη ην e-portfolio σοκία 

ινγηθή ζπλέλσζε ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ-ηδεψλ, απνδείμεσλ, αλαζηνραζκψλ, 

αλαηξνθνδνηήζεσλ φπνπ ζηνρεχεη λα ‗παξνπζηάζεη‘ ζ‘ έλα επηιεγκέλν θνηλφ ηηο 

απνδείμεηο γηα ηελ κάζεζε ή/θαη ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ (Sutherland & Powell , 

2007). 

χκθσλα κε ην θέληξν CETIS
8

 (Centre for Educational Technology 

Interoperability Standards) ηα e-portfolios είλαη ζπιινγέο εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί απφ ην άηνκν, δηαηεξνχληαη θαη εκπινπηίδνληαη απφ απηφ, ψζηε ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή απηή λα απνδεηθλχνπλ ή λα πηζηνπνηνχλ 

ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηελ πνξεία ηεο 

δσήο ηνπ (CETIS, 2007). 

                                                
7 Σν Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (European Institute for E-Learning- EifEL) 

είλαη έλαο αλεμάξηεηνο κε θεξδνζθνπηθφο επξσπατθφο επαγγεικαηηθφο νξγαληζκφο, θαη έρεη απνζηνιή 

ηνπ λα ππνζηεξίδεη ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα άηνκα ζηελ δφκεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο 
ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Δίλαη θαζνδεγηθφο θνξέαο ηνπ Europortfolio 

consortium. 

 
8

 Σν θέληξν CETIS (Centre for Educational Technology Interoperability Standards) παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα πξφηππα. 
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Ζ έλσζε Educause
9
 θαζνξίδεη ηελ έλλνηα ησλ e-portfolios σο κηα ζπιινγή 

απφ απζεληηθά θαη αλφκνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εμαγφκελα απφ έλα κεγαιχηεξν 

αξρείν, πνπ αλαπαξηζηά ηηο γλψζεηο ελφο αηφκνπ ή νξγαληζκνχ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη 

ζηελ νπνία ην άηνκν ή ν νξγαληζκφο έρεη αζθήζεη θξηηηθή. Ζ ζπιινγή είλαη 

ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αθξναηήξηα 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Educause ePortfolios, 2007). 

Έλαο εθηελήο καζεζηνθεληξηθφο νξηζκφο γηα ην e-portfolio είλαη (Stefani, Mason 

& Pegler, 2007): 

 κία απνζήθε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ζε έλα καζεηή θαη πεξηιακβάλεη πξντφληα 

ζε πνηθίια κέζα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο καζεηήο ή έρεη βνεζήζεη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ, ελψ πεξηιακβάλεη παξάιιεια  επίζεκα έγγξαθα πνπ απνηηκνχλ 

ηελ επίδνζε. 

 θπξίσο είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ καζεηή-έλα αηνκηθφ ζρέδην κάζεζεο ην νπνίν 

πεξηέρεη απνηειέζκαηα θαη κειινληηθνχο ζηφρνπο ή λα αλήθεη ζε έλα άιιν 

πξφζσπν-νξγαληζκφ, γηα παξάδεηγκα έλα ζχλνιν αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε έλα πειάηε.  

 Ηθαλφ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ καζεηή κέζσ πνηθίισλ ππεξεζηψλ 

 ηππηθά κπνξεί λα παξέρεηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα ζέηεη 

ζπλζήθεο θαη φξνπο γηα ηελ ρξήζε ηνπ. Έλα άηνκν κπνξεί λα θαηέρεη έλα 

αηνκηθφ e-portfolio ή θαη κία αιιεινπρία e-portfolios δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη κε ηνπο νξηζκνχο πνπ παξαηέζεθαλ, πξνθχπηνπλ πνηθίια ζέκαηα, 

ηα νπνία ζα κειεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο, φπσο: 

 ε ηδηνθηεζία 

 ηα πνιπκεζηθά ζπζηαηηθά 

 ν αλαζηνραζκφο 

 ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

 νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο 

Θεσξνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ νξηζκψλ ζπγθιίλνπλ ζε αξθεηά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην e-portfolio, έηζη ζα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ζηνλ εμήο νξηζκφ: 

                                                
9 Ζ έλσζε EDUCAUSE απνηειεί έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ ζχλδεζκν, ν νπνίνο έρεη σο απνζηνιή ηελ 

πξνψζεζε ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο επθπνχο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο.  
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Σν e-portfolio απνηειεί κία ςεθηαθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φπνπ ην άηνκν ζπιιέγεη, 

επηιέγεη, δεκηνπξγεί, αλαζηνράδεηαη, εξκελεχεη, αμηνινγεί θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη πεξηιακβάλεη δηαπηζηεπκέλεο απνδείμεηο γηα ηελ δηα-βίνπ 

κάζεζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπ. 

 

2.5   Υξήζεηο ηνπ e-portfolio 

Οξηζκέλνη επηζηεκνληθνί θιάδνη έρνπλ κηα ηζρπξή παξάδνζε ζηα portfolios, 

απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο (visual art), ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο 

(Lee, 2007), κέρξη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ηαηξηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ηνκείο φπνπ νη επαγγεικαηίεο έρνπλ ζπλεζίζεη λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ. ε απηά ηα επηζηεκνληθά πεδία , ηα e-

portfolios γίλνληαη αληηιεπηά σο κέζα πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζε θαη ππνζηεξίδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ (Berlanga et al., 2008). Σα πξφηππα κε βάζε ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρξήζε ησλ portfolios, θαη εηδηθφηεξα ησλ e-

portfolios ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Butler, 2006). ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε ειεθηξνληθή ζηξαηεγηθή, Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο - Harnessing 

Technology, δίλεη έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ e-portfolios πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ ηελ πξνζσπηθή ζχλδεζε ρψξνπ κάζεζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο. 

Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζε νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα, 

εθείλεο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηα portfolio ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα ζηεξίμνπο ηνπο 

ηζρπξηζκνχλ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Duncan-Pitt & Sutherland, 2006).  

 

2.5.1   Υξήζε ησλ e-portfolios ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ portfolios γηα ηε ζπλερή απην-

αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε θαζψο θαη σο απνζήθεο γηα ηερλνπξγήκαηα, 

δξαζηεξηφηεηεο, ζρέδηα θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Ζ ρξήζε ησλ e-portfolios ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ απνηειεί έλα επαγγεικαηηθφ πιαίζην ην νπνίν είλαη 

βαζηθφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπο. 
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Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα φπνπ απαηηνχλ ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ησλ e-portfolios σο καζεζηαθά εξγαιεία γηα εθπαηδεπφκελνπο 

δαζθάινπο (Bartlett, 2006; Hauge, 2006; Peters, Chevrier, LeBlanc, Fortin, & Malette 

et al., 2006). ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε ρξήζε ησλ e-portfolios ζηελ εθπαίδεπζε έρεη 

ζεκαληηθή ζέζε, θαζψο νη δάζθαινη απαηηείηαη λα επηδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνζφληα πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ην National Board for 

Professional Teaching Standards
10

 (NBPTS) (Kimball, 2005; Strudler & Wetzel, 

2005), ελψ ζηε Νέα Εειαλδία ηα e-portfolios ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ δαζθάισλ λα δηδάμνπλ. ηελ Απζηξαιία, αλαπηχρζεθε έλα 

επαγγεικαηηθφ portfolio (Western Australia, Victoria, Tasmania and Queensland). 

φπνπ ε θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηθιείεη ηελ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο απνδείμεσλ γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε σο θξίζηκν ζηνηρείν 

αλαλέσζεο εγγξαθήο Οη Dixon, Dixon θαη Pelliccione (2005) εξεχλεζαλ ηα e-

portfolios 11 εθπαηδεπηηθψλ επαγγεικαηηψλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πνιχ ζεηηθνί γηα ηελ απην-αλάιπζε θαη απην-

ζηνραζηηθή θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη φινη ζπκθψλεζαλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

portfolio ήηαλ έλα πνιχηηκν πξνζσπηθφ ζηνηρείν. 

Σα e-portfolios πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ 

απνζθνπνχλ ζε πνηθίιεο πξαθηηθέο: γηα ηε δηδαζθαιία κειινληηθψλ δαζθάισλ ψζηε 

λα γίλνπλ αλαζηνραζηηθνί, γηα λα απνηηκήζνπλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο ψζηε λα 

απνθνηηήζνπλ, ζαλ έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο ησλ δαζθάισλ (Zeichner 

& Wray, 2001). Σα e-portfolios κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

επίδνζε θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο (Smith 

& Tillema, 2003). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ειεθηξνληθνί θάθεινη (educational e-portfolios) πεξηιακβάλνπλ 

ηελ εξγαζία πνπ έλαο καζεηήο ζπιιέγεη, αλαζηνράδεηαη, επηιέγεη θαη ν νπνίνο 

θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

αλαπαξηζηψληαο ην αηνκηθφ ή ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην. Έλα θξηηηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ educational portfolio είλαη ν αλαζηνραζκφο ηνπ καζεηή ζηα αηνκηθά 

θνκκάηηα ηεο εξγαζίαο ηνπ (artifacts) θαζψο θαη έλαο γεληθφο αλαζηνραζκφο ζηελ 

ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ην portfolio. Τπάξρνπλ 3 βαζηθέο ρξήζεηο ησλ e-portfolios 

είλαη: 

                                                
10 Σν National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS), ηδξχζεθε ην 1987 θαη απνηειεί 

έλα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο.  
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 γηα ηνπο καζεηέο ελψ κειεηνχλ. 

Με ηελ ρξήζε ησλ e-portfolios νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο (Milman & Kilbane, 2005), λα αλαπηχζζνπλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, λα θαηαδεηθλχνπλ ηηο ζηάζεηο, ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο  ηνπο (Sherry & Bartlett, 2005) , λα θαηαγξάθνπλ πψο ε 

αλαδήηεζε βνεζάεη ζηελ πξαθηηθή θαη λα παξέρνπλ απνδείμεηο ησλ αλαζηνραζκψλ 

ηνπο (Smits et al., 2005). 

 γηα ηνπο απνθνίηνπο θαζψο αλαδεηνχλ κία ζέζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Σα e-portfolios ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπφκελνπο ζε παλεπηζηήκηα, θνιιέγηα ή 

άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα λα εηζαρζνχλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηα πξνζφληα, ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο γηα ζπλεληεχμεηο πξφζιεςεο, γηα απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπο θαη 

γηα πξνψζεζε ηνπο ζε πςειφηεξεο βαζκίδεο εξγαζίαο (Milman & Kilbane, 2005; 

Pecheone, Pigg, Chung, & Souviney, 2005). Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

θξηηηθφ αλαζηνραζκφ θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ή ηελ πηζηνπνίεζε. 

Σα e-portfolios ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ έλα φρεκα γηα ηνλ αλαζηνραζκφ, ηε κάζεζε 

θαη ηε βειηίσζε ζε επίπεδν αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο, ψζηε λα γίλνληαη νξαηέο νη 

δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζεο θαη λα παξνπζηάδεηαη ζπιινγηθά ε πξφνδνο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Lorenzo & Ittleson, 2005a). 

 

2.6   Ζ εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή ησλ e-portfolios ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα  

 

Ζ θίλεζε ησλ e-portfolios έρεη αλαπηπρζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

ηερλνινγηθφ ζθεληθφ. Υηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, γλσξίδνπλ φηη 

ηα e-portfolios είλαη ςεθηαθέο ζπιινγέο ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: ηε ζπιινγή, ηελ επηινγή θαη ηνλ αλαζηνραζκφ. Αλαθέξνπκε 

ελδεηθηηθά φηη ePortfolio Consortium
11

 αλαθέξεη 894 κέιε απφ ηα νπνία ην 60% είλαη 

Ακεξηθάληθα θνιιέγηα θαη παλεπηζηήκηα.  

                                                
11 Σν Electronic Portfolio Consortium, ή ePortConsortium, είλαη έλαο ζχλδεζκνο πνπ απνηειείηαη απφ 

κέιε ζε 72 ρψξεο θαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 900 εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζε νιφθιεξν ην θφζκν. 
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2.6.1   Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηηο Ζλσκελέο Πνιηηείεο ηα portfolios έρνπλ καθξά παξάδνζε γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη 

αλψηεξε εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλνη ηχπνη portfolios πνπ αθνξνχλ ζηα πεδία ησλ 

θαιψλ ηερλψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο έρνπλ καθξά ηζηνξία, ελψ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ε ρξήζε ησλ e-portfolios πηνζεηήζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Χζηφζν ππάξρνπλ ιίγεο δηαζέζηκεο έξεπλεο γηα ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο ρξήζε ησλ portfolios ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Cambridge & Mason, 2005).  

Ζ έξεπλα ηνπ Campus Computing Project
12

 (2004) θαηαδεηθλχεη ηελ αχμεζε 

ηεο ρξήζεο ησλ e-portfolios ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. ρεδφλ ην 28% ησλ δεκφζησλ 

παλεπηζηεκίσλ αλαθέξεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ e-portfolios ην 2004, ζε ζρέζε 

κε 23% ην 2003. Σν 18% ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ αλέθεξε ρξήζε ησλ e-

portfolios ζε ζχγθξηζε κε ην 15% ην 2003. Σα δεκφζηα ηεηξαεηή θνιιέγηα έρνπλ 

άλνδν ζηελ ρξήζε ησλ e-portfolios απφ 18% ζε 32% ,ηα ηδησηηθά ηεηξαεηή θνιιέγηα 

απφ 12% ζε 20%  θαη ηα community θνιιέγηα απφ 4% ζε 10%. Παξαπάλσ απφ ην 

50% ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ δεκφζησλ 4εηψλ θνιιεγίσλ 

πξνζθέξνπλ κία κνξθή e-portfolio, γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο 

ρξήζεο ησλ e-portfolios ζε ζρέζε κε ην 2003 (Clark & Eynon, 2009). ην Παξάξηεκα 

Α παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 28 κε  ‗Πξφγξακκαηα πινπνίεζεο e-portfolios ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο΄. 

χκθσλα κε ηνπο Cambridge θαη Mason (2005) θαζψο ε ηερλνινγία θαη ε 

πξαθηηθή ησλ e-portfolios ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επεθηείλεηαη, πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ δχν ηάζεηο, ε πξνηππνπνίεζε θαη ε θαηαλνκή: 

 Ζ εμσηεξηθή αμηνπηζηία ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο έξρεηαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην αηνκηθφ θίλεηξν ηεο πλεπκαληηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

έηζη δεκηνπξγνχληαη 2 πιαίζηα. Σν πιαίζην ηεο ζπλδεζηκφηεηαο πνπ 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ πξνηππνίεζε θαη ην πιαίζην ηεο 

εθθξαζηηθφηεηαο πνπ παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ πξνηππνπνίεζε. 

 Ζ αχμεζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ηνπ e-portfolio κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο ζε ζχλδεζε κε ζπζηήκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

                                                                                                                                       
Αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε αθαδεκατθψλ ινγηζκηθψλ γηα e-portfolios κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε 

δηαιεηηνπξγηθψλ πξνηχπσλ.  

 
12 Σν Campus Computing Project είλαη ε κεγαιχηεξε ζπλερηδφκελε κειέηε πνπ αζρνιείηαη κε ην ξφιν 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ακεξηθαληθή αλψηεξε εθπαίδεπζε. 
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2.6.2   Δπξώπε 

Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Δπξψπε έρεη 

νδεγήζεη ζε κηα κεγάιε δηεζλή εθζηξαηεία, ηελ Objective 2010 — ePortfolio for All 

(EIfEL, 2008b). Ο νξγαληζκφο European Institute for E-Learning (EifEL) δειψλεη φηη 

έρεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη ην e-portfolio ην εξγαιείν επηινγήο ηεο γλψζεο γηα ηνλ 

21ν αηψλα ζε εξγαδφκελνπο πνιίηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε αηνκηθψλ επηηεπγκάησλ, γηα 

ηελ ππνζηήξημε λέσλ πξνζεγγίζεσλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

(Elearningeuropa.info, 2007). Ζ ηδέα ελφο e-portfolio, σο εθ ηνχηνπ, αλαγλσξίδεη φηη 

ε κάζεζε είλαη ζπλερήο θαη απνζθνπεί ζηελ παξνρή εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο κάζεζεο (Atwell, 2007). Ζ δηαδηθαζία ηνπ e-portfolio αλαγλσξίδεηαη σο κηα 

ζπλερήο δηαδηθαζία, φπνπ ηα άηνκα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηε κάζεζή ηνπο (Berlanga, Sloep, Brouns, Bitter-Rijpkema, & Koper, 2008). Ο 

ζρεδηαζκφο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο ησλ e-portfolios βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα γίλνληαη ππεχζπλνη θαη λα πξνεηνηκάδνπλ έλα ζρέδην αλάπηπμεο 

γηα επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο. Σα e-portfolios κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε 

δηάξζξσζε θαη πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

κνηξαζηνχλ κε άιινπο, γηα παξάδεηγκα, κε ζπκκαζεηέο, θαζεγεηέο, δηδάζθνληεο ή 

εξγνδφηεο. Έλα e-portfolio κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε 

πνηθίισλ πξνζσπηθνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνθίι, κε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

εκθάληζεο πιεξνθνξηψλ απφ θάζε πξνθίι (Berlanga et al., 2008).  

ε έλαλ ςεθηαθφ θφζκν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο πνιίηεο λα 

παξνπζηαζηνχλ ςεθηαθά. ηελ Δπξψπε νη ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο αλαπηχζζνληαη 

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-Health, e-Administration θαη e-Citizenship 

agendas). Με απηφ ηνλ ηξφπν έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη πνιιαπιέο ςεθηαθέο 

ηαπηφηεηεο. Έλα e-portfolio παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ςεθηαθήο 

ηαπηφηεηαο ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. 

 

2.6.3   Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο ησλ e-portfolios. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλέθπςε ζην πιαίζην 

δχν πξσηνβνπιηψλ. Μέζσ ηνπ ηνκέα εθπαίδεπζεο θαη κέζσ πξσηνβνπιηψλ ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Μηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ 
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Βαζηιείνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ e-portfolios, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Γεμηνηήησλ (Department for Education and Skills) (DfES, 2005). Μεηά ηελ πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ε δεχηεξε 

πξνηεξαηφηεηα εζηηάδεη ζηελ παξνρή ζηήξημεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ πξνζσπηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν κάζεζεο κε 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ e-portfolios. Σν e-portfolio ζα δηεπθνιχλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ρηίζνπλ ην αξρείν ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (DfES, 2005). 

 

2.6.4   Καλαδάο 

Ζ ρξήζε ησλ e-portfolios έρεη πξνσζεζεί ζηνλ Καλαδά απφ ην 1997 απφ ην 

θφξνπκ ειεθηξνληθή κάζεζε ‗Learning Innovations Forum d‘Innovations 

d‘Apprentissage‘ (LIfLA). Ζ πξφζεζε ήηαλ λα ελζσκαησζεί κηα πξαθηηθή e-

portfolios ζε «φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο» (Barker, 2004, 

ζ. 1). Ζ Barker θαη ε εξεπλεηηθή ηεο νκάδα εξγάζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία δεζκψλ 

κεηαμχ πξαθηηθήο e-portfolios θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο 

(recognition of prior learning - RPL). Ζ LIfLA είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

Δπξσπατθή νξγάλσζε eLearning (European Institute for E-Learning - EifEL-).  

 

2.6.5   Νέα Εειαλδία 

ηε Νέα Εειαλδία έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Τςειά 

θφζηε θαη ε πξνθαλήο έιιεηςε επειημίαο ζε πιαηθφξκεο φπσο ην WebCT θαη ην 

Blackboard (εκπνξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο) θαίλεηαη λα 

κεηαηνπίδνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αθνκνίσζε ησλ νηθνλνκηθά 

βηψζηκσλ ηερλνινγίσλ, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ην 2003 ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα. Σν 2006 δεκηνπξγήζεθε ε  επηηξνπή New Zealand Tertiary Education 

Commission‘s eLearning Collaboration γηα λα αλαπηχμεη κηα εθαξκνγή e-portfolio 

γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Σν έξγν ήηαλ κηα ζπλεξγαηηθή 

πξνζπάζεηα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα Massey University, Auckland University of 

Technology, The Open Polytechnic of New Zealand and Victoria University of 

Wellington. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην e-portfolio κε ηνλ αλνηθηφ θψδηθα Mahara, ην 

νπνίν απνηειεί έλα e-portfolio αλνηθηνχ θψδηθα πνπ κε εθαξκνγέο θνηλσληθήο 
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δηθηχσζεο. Δίλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν θαη παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηα εξγαιεία γηα λα 

«απνδείμνπλ ηελ δηα βίνπ κάζεζε ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε επηιεγκέλα αθξναηήξηα ».  

 

2.6.6   θαλδηλαβία 

Σν EifEL αλαγλσξίδεη φηη κεγάιν κέξνο ηνπ πξσηνπνξηαθνχ έξγνπ ζηνλ ηνκέα 

ησλ e-portfolios έρεη δηεμαρζεί ζηε θαλδηλαβία. Πξφζθαηα, κηα εηδηθή νκάδα 

πξσηνβνπιίαο ηδξχζεθε απφ ην Norwegian Opening Universities (NOU) γηα λα 

δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηα e-portfolios ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ 

εζληθή ππεξεζία γηα ηελ επέιηθηε κάζεζε, ηεο Γαλίαο εμεηάδεη ην δπλακηθφ ησλ e-

portfolios γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηνπο ελειίθνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Ο νξγαληζκφο απηφο θηινμελεί ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα πνπ 

απνζθνπνχλ λα εκπλεχζνπλ ην θνηλφ γηα ηελ πξαθηηθή ησλ e-portfolios. ε 

ζπλεξγαζία κε ηε νπεδηθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ επηθχξσζε, ειπίδεηαη φηη ζα 

ππάξμεη έλα πηινηηθφ πξφγξακκα  ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 1000 εξγαδφκελνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ e-portfolios γηα ηελ επηθχξσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (Skoglöf, 2007). 

 

 

2.7   Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ e-portfolios ζην ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ e-portfolios είλαη πνιιά θαη πνηθίια, ελψ είλαη 

γεγνλφο φηη αξθεηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

To 2007, εξεπλεηέο απφ ηελ νκάδα ησλ επηζηεκψλ ηεο κάζεζεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Nottingham εμνπζηνδνηήζεθαλ απφ ηε Βξεηαληθή ππεξεζία 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (British Educational Communications and Technology 

Agency- BECTA) γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ e-portfolios ζηε κάζεζε 

ζην πεδίν ησλ ζρνιείσλ, ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηελ εξγαζία (Foley, 2007). Δξεπλήζεθαλ ηα έξγα 

(κειέηεο πεξίπησζεο – case studies) απφ 8 e-portfolios θαη πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:  

 

 Σα e-portfolios δίλνπλ πιενλέθηεκα ζηε κάζεζε φηαλ απνηεινχλ 

ελζσκαησκέλν θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 
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 Οη δηαδηθαζίεο ησλ e-portfolios ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαζνδήγεζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 Οη δηαδηθαζίεο ησλ e-portfolios ππνζηεξίδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ  

 Σα e-portfolios δίλνπλ ψζεζε ζηελ πξφνδν θαη ηελ θάλνπλ πην επθξηλή ζηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαζψο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ 

απνζήθε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη λα δνπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ επίδνζε, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. 

 

ε πξψην επίπεδν ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε ηα ζεηηθά ζεκεία ησλ e-

portfolios ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ελψ ζε δεχηεξν επίπεδν ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ ηλζηηηνχηνπ  e-Education 

ηνπ Penn State Παλεπηζηεκίνπ ζα δνζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηξεηο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα δνζεί ε πξαθηηθή δηάζηαζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα πιενλεθηήκαηα ησλ e-portfolios 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ (Skills Development) 

Ζ δεκηνπξγία ησλ e-portfolios πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ 

(Abrami & Barrett, 2005; Barrett, 2000; Heath, 2002, 2005; Wade et al.,2005; Wall, 

Higgins, Miller, & Packard, 2006) θαζψο θαη ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ αλάγλσζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Abrami & Barrett, 2005; Canada, 2002).. 

Σα e-portfolios απνηεινχλ έλα ηξφπν λα παξνπζηαζηνχλ νη ηθαλφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία (Heath, 2002, 2005) αιιά θαη ε κνληεινπνίεζε ησλ 

δεμηφηεησλ απηψλ γηα άιινπο (Barrett, 2000; Heath, 2005). 

 

 Απνδείμεηο ηεο Μάζεζεο (Learning Evidence) 

Σα e-portfolios παξέρνπλ κία ‗εκπινπηηζκέλε εηθφλα‘ ηεο κάζεζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή (Love & Cooper, 2004), έηζη δηεπθνιχλνπλ ηελ απζεληηθή 

κάζεζε (Love & Cooper, 2004; Wade et al., 2005). Σα e-portfolios εκπιέθνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ηελ παξνπζίαζε παξειζνληηθψλ θαη παξφλησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ (MacDonald,  Liu, Lowell, Tsai, & Lohr, 2004; Wade et al., 2005)θαη 

ηνπο βνεζνχλ λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ κε 

αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ (MacDonald et al., 2004). Βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 
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καζαίλνπλ πψο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ αηνκηθή ηνπο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηα βίνπ κάζεζε (Barrett, 2000; Love & Cooper, 2004; Wall et 

al.,2006). Σα e-portfolios ππφζρνληαη ζεκαληηθά παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα κε ηελ  

παξαθίλεζε ηεο ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε θαη ηελ παξνρή ηεο καζεηνθεληξηθήο κάζεζεο 

(Canada, 2002). Σέινο ηα e-portfolios βνεζνχλ ηε καζεηηθή θνηλφηεηα λα θαζνξίζεη 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο (Ahn, 2004).  

 

 Αλαηξνθνδόηεζε (Feedback) 

Σα e-portfolios δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ ηδεψλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

(Lorenzo & Ittleson, 2005a). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δέρνληαη άκεζα θαη ηαθηηθά 

αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ e-portfolio (Ahn, 2004).Σα e-

portfolios ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ‗Βξφγρν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο‘ ν νπνίνο είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Cambridge, 2001). 

 

 Αλαζηνραζκόο (Reflection) 

Σα e-porfolios ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνράδνληαη σο πξνο ηηο εξγαζίεο 

ηνπο θαη λα αηηηνιφγνπλ γηα πνην ιφγν δηάιεμαλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Οη καζεηέο 

ελζαξξχλνληαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ e-portfolio λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

αλαζηνραζκφ γηα λα βξίζθνπλ λφεκα ζηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο (Lorenzo 

&Ittleson, 2005a; Ma & Rada, 2005; Young, 2002).    

 

 Φπρνινγηθά Πιενλεθηήκαηα (Psychological Benefits) 

Σα άηνκα πνπ θαηαζθεπάδνπλ e-portfolios αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο 

γηα ηελ εξγαζία ηνπο, αηζζήκαηα πξνζσπηθήο θαηαμίσζεο θαη έλα αίζζεκα 

πιεξφηεηαο θαη επραξίζηεζεο (Canada, 2002; Sherry & Bartlett, 2005). 

   

 Αμηνιόγεζε (Assessment) 

Σα e-portfolios εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (Wade et 

al., 2005) θαζψο πξέπεη ζπλερψο λα επηζθέπηνληαη ην e-portfolio ηνπο θαη λα ην 

αλαλεψλνπλ. Οη καζεηέο θαηαλννχλ κε ζαθήλεηα ηελ αμηνιφγεζε (Wall et al., 2006) 

θαη έηζη κπνξνχλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βειηησζνχλ (Cambridge, 2001). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα e-portfolios κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα ηνπνζεηεζεί ην αίζζεκα 

ηεο απνηπρίαο ζε έλα πιαίζην ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα επαλνξζψζνπλ θαη λα 

κάζνπλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο (Cambridge, 2001). 
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 Σερλνπξγήκαηα (Artifacts θαη Artefacts) 

Πνιιά είδε ηερλνπξγεκάησλ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα e-portfolios. Μπνξνχλ 

λα πεξηέρνπλ θείκελν, πνιπκεζηθά ζηνηρεία φπσο είλαη νη εηθφλεο, ηα γξαθηθά, ν ήρνο 

θαη νη θηλνχκελεο εηθφλεο (Abrami & Barrett, 2005; Canada, 2002; Heath, 2005;  

Love & Cooper, 2004; Milman & Kilbane, 2005; Wade et al., 2005). Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Heath, 2002, 

2005).  

 

 Γηαηεξεζηκόηεηα (Maintenance) 

Σα e-porfolios είλαη εχθνιν λα δηαηεξεζνχλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ 

(Canada, 2002; Heath, 2002, 2005) θαη απηφο είλαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνε 

δηαδηθαζία αλαζεψξεζήο ηνπο είλαη απιή. 

 

 Μεηαθεξζηκόηεηα θαη Δπηκεξηζκόο (Portability & Sharing) 

Δίηε απνζεθεπζνχλ ζε έλα CD-ROM είηε ζε κία ηζηνζειίδα, ηα e-porfolios κπνξνχλ 

εχθνια λα κεηαθεξζνχλ, λα δηακνηξαζηνχλ θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε έλα άιιν 

ζχζηεκα ή ζε έλα πεξηβάιινλ (Abrami & Barrett, 2005; Strudler & Wetzel, 2005; 

Wade et al.,2005). Γη‘ απηνχο ηνπ ιφγνπο, έρνπλ καθξφρξνλε δηάξθεηα θαη ηζρχ, 

αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ελφο καζήκαηνο ή ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ελφο θνηηεηή  

(Canada, 2002). 

 

 Πξόζβαζε (Access) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα e-portfolios απνζεθεχνληαη ζε ηζηνζειίδεο ηφηε κπνξνχλ 

εχθνια λα είλαη πξνζβάζηκα ζε πνιινχο αλζξψπνπο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εξγάδνληαη ζην e-portfolio θαη νη επηβιέπνληέο ηνπο λα ην απνηηκνχλ θαη λα θάλνπλ 

ζρφιηα (Ahn, 2004; Canada, 2002; Heath, 2005; Wade et al., 2005). 

 

 Κνηλό (Audience) 

Λφγσ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηα e-portfolios κπνξνχλ λα είλαη νξαηά θαη πξνζβάζηκα 

απφ έλα κεγαιχηεξν θνηλφ (Ahn, 2004; Strudler & Wetzel, 2005), φπσο είλαη νη 

γνλείο, νη ζπκκαζεηέο, νη επηβιέπνληεο, νη ζχκβνπινη , νη εξγνδφηεο θαη άιινη (Wade 

et al., 2005). 
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 Οξγάλσζε (Organization) 

Σα e-portfolios κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ, ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο θχζεο ηνπο. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλδέζκνπο πιφεγεζεο, ππεξζπλδέζκνπο πνπ λα 

ζπλδένπλ ηερλνπξγήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο Canada, 2002; Heath, 2002, 

2005). 

 

 Απνζήθεπζε (Storage) 

Σα e-portfolios δελ απνηεινχληαη απφ κεγάινπο φγθνπο ραξηηψλ έηζη ε απνζήθεπζε 

ηνπο είλαη εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή (Ahn, 2004; Canada, 2002). 

 

 Κόζηνο (Cost) 

Σα e-portfolios είλαη έλαο θζελφο ηξφπνο (Heath, 2005) γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ηερλνπξγεκάησλ πνπ ηα απνηεινχλ. Βέβαηα ην αξρηθφ θφζηνο ησλ ινγηζκηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα είλαη πςειφ (Butler, 2006). 

 

 Πξνηππνπνίεζε (Standardization) 

Σα e-portfolios έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

(stabdards ζε ρψξεο ή πεξηνρέο (Abrami & Barrett, 2005). 

 

 Ηδησηηθόηεηα (Privacy) 

 Σα e-portfolios κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηδησηηθφηεηαο ψζηε 

λα πξνζηαηεχνπλ ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ (Young, 2002). Ζ πξφζβαζε κπνξεί λα 

είλαη πεξηνξηζκέλε. 

To Ηλζηηηνχην e-Education ηνπ Penn State Παλεπηζηεκίνπ εθάξκνζε ζην 

Κνιιέγην Γεο θαη Οξπθηψλ -College of Earth and Mineral Sciences (EMS)- 

ζεκηλάξηα e-portfolios θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2000-2001. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα επηζεκαλζνχλ ζεκαληηθά ζέκαηα θάπνηα απφ ηα νπνία αθνξνχλ 

ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ e-portfolios. Με ζηφρν λα θαηαδείμνπκε ηελ βαξχηεηα ησλ e-

portfolio ζηελ εθπαίδεπζε παξαζέηνπκε ηνπο 3 άμνλεο κε ηα πιενλεθηήκαηα (Di-

Biase, 2002): 

 

2.7.1   Πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο Δθπαηδεπόκελνπο 

 

 Δπθαηξίεο γηα αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε κάζεζε. 
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Σα e-portfolios ηεο κάζεζεο είλαη ηα εξγαιεία εθείλα πνπ παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο γηα 

ηελ αχμεζε ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ‗ν εκπιεθφκελνο καζεηήο‘ 

είλαη εθείλνο πνπ θαηαγξάθεη, εξκελεχεη θαη αμηνινγεί ηε κάζεζε έηζη είλαη ‗ν 

θαιχηεξνο καζεηήο‘ (Yancey 2001b, p. 83). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο ηνπ e-portfolio νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαινγηζηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαξηέξαο ηνπο κέζσ ησλ αλαζηνραζκψλ ηνπο θαη ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ 

άιισλ αηφκσλ θαηέηζη κπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

 Δπθαηξίεο γηα ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ησλ e-portfolios πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαπαξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο εγγξάθσλ πνπ είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή, επίζεο νη 

θνηηεηέο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ ζε HTML ή λα επεμεξγάδνληαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ινγηζκηθψλ, λα επεμεξγάδνληαη ςεθηαθέο εηθφλεο θαη λα αλεβάδνπλ ςεθηαθφ 

πιηθφ ζε πιαηθφξκεο. 

 Δπθαηξίεο γηα αθαδεκατθή σθέιεηα πέξα απφ ηελ ηάμε 

Σα e-portfolios αλακέλεηαη λα απνηεινχληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ εγγξάθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ λα παξέρνπλ απνδείμεηο ησλ ηθαλφηεησλ, νη νπνίεο λα ζπκθσλνχλ 

κε ηα πξναπαηηνχκελα ησλ καζεκάησλ. 

 

2.7.2   Πιενλεθηήκαηα γηα ηα Αθαδεκατθό Πξνζσπηθό 

 

 Δπθαηξίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θηλήηξνπ ησλ καζεηψλ 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα δεκνζηεχνπλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο αλαθέξνπλ φηη πνιινί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκφ θαη επηκνλή ελψ 

αλαπηχζζνπλ ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Δπθαηξίεο γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα νξίζεη κε αθξίβεηα ηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη 

θνηηεηέο θαη ηη ζα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, έηζη 

ψζηε λα είλαη επζπγξακκηζκέλνη νη ζηφρνη κε ηελ αμηνιφγεζε. Σν e-portfolio 

απνηειεί ην φρεκα γηα λα ελζαξξχλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα νξίζεη ηηο 

θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη ηνπο θνηηεηέο λα ελζαξξπλζνχλ ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο.  

 Δπθαηξίεο γηα απνηειεζκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή  

Μία απφ ηηο πην θηιφδνμεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο portfolios ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ήηαλ ην K Plan ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην Kalamazoo College θαη 
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ζρεδηάζζεθε γηα λα εκπινπηίζεη ηελ αθαδεκατθή ζπκβνπιεπηηθή. Σα e-portfolios 

απνηεινχλ έλα κέζν γηα βαζχηεξε ζπδήηεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηινγέο ησλ 

θνηηεηψλ.   

 Δπθαηξίεο γηα πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ ζε εμ 

απνζηάζεσο καζήκαηα 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε εμ απνζηάζεσο καζήκαηα αληηκεησπίδεη δηάθνξεο 

πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππεξβνχλ κέζσ ησλ e-portfolios ψζηε νη θνηηεηέο 

λα νξγαλψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

2.7.3   Πιενλεθηήκαηα γηα ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα 

 

 Δπθαηξίεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαπίζηεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 

Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε κεηξήζηκνπο ηξφπνπο ηα 

πξνζφληα πνπ παξέρνπλ θαη θαιιηέξγνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο  ηα νπνία απαηηνχληαη 

γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Σα e-portfolios ηεο κάζεζεο 

πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα παξνπζηάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

 Δπθαηξίεο γηα κεηαθεξζηκφηεηα ησλ πηζηνπνηήζεσλ 

ηελ θνηλσλία ηεο θνξεηφηεηαο, ηφζν ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φζν θαη νη θνηηεηέο 

επηδηψθνπλ λα κεηαθέξνπλ ηα πξνζφληα πνπ έρνπλ επηηχρεη. Σα e-portfolios 

παξέρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάδνπλ νη θνηηεηέο ηηο γλψζεηο θαηηηο δεμηφηεηέοο 

ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ηα ηδξχκαηα λα αληαπνθξίλνληαη κε κεγαιχηεξε 

ζπλέπεηα ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο. 

 

2.8   Πηζαλά εκπόδηα θαη πξνθιήζεηο ησλ e-portfolios ζην ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο  

 

Ζ πινπνίεζε  ησλ e-portfolios αλαδεηθλχεη δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο 

ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ. Σα δεηήκαηα απηά απνηεινχλ εκπφδηα θαη πξνθιήζεηο 

πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ γηα λα κελ επηζθηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ  πξνθχπηνπλ. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε πηζαλά εκπφδηα ησλ e-portfolios:  
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 Σα e-portfolios είλαη ρξνλνβόξα σο πξνο ηε δεκηνπξγία, ηελ ελζσκάησζε 

θαη ηελ αμηνιόγεζε 

Οη Linn θαη Gronlund (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα e-portfolios ηείλνπλ λα είλαη κία 

θνπηαζηηθή αζρνιία γηα ηνλ δηδάζθνληα, ε νπνία απαηηεί ρξφλν γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξνρή αλάδξαζεο. Αλαθέξεηαη φηη ζε κία έξεπλα 815 

αλζξσπνψξεο ρξεηάζηεθαλ γηα λα βαζκνινγεζνχλ 1250 portfolios δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ ζην Pittsburgh θαη ηελ Pennsylvania.  

 Σα e-portfolios παξνπζηάδνπλ δπζθνιία σο πξνο ηελ αμηόπηζηε αμηνιόγεζε 

Οη Linn θαη Gronlund (2000) αλαθέξνπλ αθφκα φηη ε έξεπλα εληνπίδεη ηε δπζθνιία 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ e-portfolios. Μειεηψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

portfolio αμηνιφγεζεο φπνπ ζπκκεηείραλ καζεηέο ζην Vermont, νη βαζκνινγήζεηο 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ είραλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Χζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη ν 

έγθπξνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ κεζφδσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 Αλνκνηόκνξθε πξόζβαζε ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

χκθσλα κε κία έξεπλα ζην Penn State ην 96% ησλ εθπαηδεπφκελσλ έρεη πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή θαη ην 67% αλέθεξε φηη δηαζέηεη εκπεηξία ή πνιχ εκπεηξία ζηελ ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (Spring 2001). Σν γεγνλφο 

φηη ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ιηγνηέξν εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνπλ e-portfolios 

πξέπεη λα παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο θνηηεηέο.   

 Λνγνθινπή  

Ζ δηαζέζηκνηεηα ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ κέζσ ησλ e-portfolios κπνξεί λα 

απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ πνπ νη θνηηεηέο κπνξεί λα ζειήζνπλ λα αληηγξάςνπλ 

παξάλνκα. Γεληθά ε δεκνζίεπζε ησλ αθαδεκατθψλ εξγαζηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

απμάλεη ην θίλδπλν ηεο ινγνθινπήο. Χζηφζν ππάξρνπλ δηαδηθηπαθά εξγαιεία ηα 

νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ έρνπλ αληηγξαθεί απφ on-line 

πεγέο (Di-Biase, 2002).  

 Ηδησηηθόηεηα  

Ζ δξάζε ‗Family Educational Rights and Privacy Act‘ (FERPA) (νκνζπνλδηαθφο 

λφκνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ) ηνπ 1974 πξνζηαηεχεη ηα εθπαηδεπηηθά αξρεία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Με απηή ηε δξάζε εληζρχεηαη ε άπνςε 

φηη ηα e-portfolios κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα εξγαιείν ζην νπνίν ζα 

πξνθπιάζζεηαη ε ηδησηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ. Χζηφζν νη θνηηεηέο πξέπεη λα 
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γλσξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή ηδησηηθφηεηα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ γη‘απηφ 

πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο (Di-Biase, 2002).  

 Διεύζεξνο Λόγνο  

ε έλα ζεκηλάξην ηνπ e-Education αλαθέξζεθε φηη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

παξέρεη e-portfolios πξέπεη λα ελεκεξψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ σο πξνο ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο έθθξαζεο. Οη 

θνηηεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν ψζηε λα κελ 

πξνζβάιινπλ θαη λα κελ παξελνρινχλ θαζψο θαη πνηα είλαη ηα φξηα ηεο ινγνθξηζίαο 

(Di-Biase, 2002). 

 

2.9   θνπνί Τινπνίεζεο ησλ  e-portfolios  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην πεδίν ησλ e-portfolios είλαη πνιπδηάζηαην θαη πνιχπινθν 

θαζψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη 

ζε εηαηξηθνχο νξγαληζκνχο κε επαγγεικαηηθφ ελδηαθέξνλ. Μπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

e-portfolios ζαλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο, γηα ζθνπνχο εχξεζεο εξγαζίαο ή marketing 

θαζψο θαη γηα λα θαηαγξάςνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ απφ 

ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κέρξη ην παλεπηζηήκην θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη  έλα θάζκα ζθνπψλ θαη έλα 

ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ αθξναηεξίσλ. Ζ Helen Barrett (2005) ζεκεηψλεη φηη νη ζθνπνί 

θαη νη ζηφρνη είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ e-portfolio. 

Βαζηδφκελνη ζε απηή ηε ζέζε θαηαλννχκε ηελ αλάγθε γηα ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζθνπψλ ησλ e-portfolios ψζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξήζακε πνηθίινπο δηαρσξηζκνχο 

αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο ησλ portfolios, ηνπο νπνίνπο παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθα 1 

Παξαηεξνχκε φηη νη έλλνηεο είλαη ζπλαθείο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη 

δηαρσξίδνληαη ζε 3 γεληθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Σα e-portfolios πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία/κάζεζε, (Learning e-portfolios) 

δίλνπλ έκθαζε ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο κε ζηφρν ηελ 

βαζχηεξε κάζεζε (Biggs,1999). Σα e-portfolios πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία 

κάζεζεο (Wolf & Dietz, 1998),  ζρεδηάδνληαη αξρηθά γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

ηνπ ζπγγξαθέα. Οη Strudler θαη Wetzel (2005b) ζεσξνχλ φηη ηα e-portfolios γηα ηε 
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κάζεζε βαζίδνληαη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή θηινζνθία, φπνπ νη καζεηέο 

αλακέλνληαη λα ιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο επηινγήο θαη ηεο εξκελείαο ηεο δηθήο ηνπο 

κάζεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ραξαθηεξίδνληαη σο καζεηνθεληξηθά e-portfolios, ψζηε νη 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαζηνραζηηθήο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο.  

 

 Σα e-portfolios παξνπζίαζεο/επίδεημεο, (Presentation e-Portfolios) παξέρνπλ έλαλ 

ηξφπν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα επηηεχγκαηα θαη 

ηηο απνδείμεηο ησλ ηθαλνηήησλ ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ζε αηηήζεηο γηα ζέζεηο 

εξγαζίαο. Οη Teitel, Ricci θαη Coogan (1998) ζεσξνχλ φηη ηα e-Portfolios κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ εξγαιεία δεκφζησλ ζρέζεσλ. 

 

 Σα e-portfolios σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο, (Assessment e-Portfolios) 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο 

παξνρείο ππεξεζηψλ ψζηε λα δηαβεβαηψζνπλ ηελ επαξθή θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα πξφηππα θαη λα θαζνξίζνπλ εάλ έλαο καζεηήο έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ απνθνίηεζή ηνπ. 
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πγγξαθείο 

 

Σύπνη portfolios 

Danielson & 

Abrutyn,  1997 

Δξγαζίαο 

(Working) 

 

Δπίδεημεο 

(Showcase) 

Αμηνιφγεζεο 

(Assessment) 

Zeichner & 

Muray, 2001 

Μάζεζεο 
(Learning) 

 

Δπίδεημεο 
(Showcase) 

Πηζηνπνίεζεο 
(Credential) 

 

Ketchenson, 2001 

 
Γηδαζθαιίαο 

(Teaching) 

 
Μάζεζε καζεηή 

(Student Learning) 

Δθπαηδεπηηθνχ 
Ηδξχκαηνο 

(Institutional) 

Barrett, 2003 

 

Γηαζπλδεκέλα 
(Connected) 

 

Αλαζηνραζκνχ 
(Reflective) 

Παξνπζίαζεο 
(Presentation) 

Δξγαζίαο 
(Working) 

Greenberg, 2004 

 

Μάζεζεο 

(Learning) 
 

Δπίδεημεο 

(Showcase) 

Γνκεκέλν 

(Structured) 

Abrani & 

Barrett,   2005 

Γηαδηθαζίαο 

(Process) 
 

Δπίδεημεο 

(Showcase) 

Αμηνιφγεζεο 

(Assessment) 

Barrett & 

Beetham, 2005 

Γηαδηθαζίαο 

(Process) 

 

Παξνπζίαζεο 

(Presentation) 

Αμηνιφγεζεο 

(Assessment) 

Mosely , 2005 

 

Μάζεζεο 

(Learning) 

Δπίδεημεο 

(Showcase) 

 

Πηζηνπνίεζεο 

(Credential) 

Barrett, 2005 

 

Παξαδνζηαθφ 
(Traditional)  

Αλαζηνραζκνχ 
(Reflective) 

Αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο 

(Higher 

education) 
 

Greenberg, 2004 

 

Μάζεζεο 

(Learning) 

 

Δπίδεημεο 

(Showcase) 

Γνκεκέλν 

(Structured) 

Πίλαθαο 1: Σύπνη e-portfolios ζε ζρέζε κε ηνπο ζθόπνπο ηνπο 

 

 

Δηδηθφηεξα  παξαζέηνπκε 4 θνηλνχο ηχπνπο ζπκβαηηθψλ  portfolio ζχκθσλα κε 

ην European Initiatives Co-ordination Committee
13

 (EPICC) γηα λα θαηαδείμνπκε ην 

γεγνλφο φηη νη ζθνπνί ησλ portfolios παξαδνζηαθψλ ή ειεθηξνληθψλ παξακέλνπλ 

ζηελ νπζία ηνπο νη ίδηνη θαη  κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ δηάθνξσλ 

πξνγξακκάησλ (Stefani, Mason,Pegler, 2007) (Βι. Πίλαθαο 2). ε πξψην επίπεδν ζα 

                                                
13 Σν European Portfolio Initiatives Coordination Committee (EPICC)  είλαη έλα eLearning έξγν ην 

νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ επξσπατθή έλσζε γηα λα θαζνξίζεη έλα πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

γηα ηα e-portfolios, ελψ ηψξα είλαη ππφ ην Europortfolio  ( Δπξσπατθφ Consortium γηα ην ePortfolio) 
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παξνπζηάζνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ παξαδνζηαθψλ portfolios θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ζα 

εκβαζχλνπκε ηα e-portfolios. 

 

Σύπνο παξαδνζηαθώλ 

Portfolios 

 

Οξηζκνί 

 

portfolio Αμηνιόγεζεο 

(Assessment portfolio) 

 

Σν portfolio αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηηειείηαη αμηνιφγεζε αιιά νη 
εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα παξέρνπλ απνδείμεηο γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο ζηα καζήκαηα. Ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

αμηφινγεζεο ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο βαζηζκέλε ζηελ 

εξγαζία  ηα portfolios ζα ήηαλ ηδαληθά εξγαιεία. 

 

portfolio Παξνπζίαζεο 

(Showcase portfolio) 

 

ην portfolio παξνπζίαζεο νη εθπαηδεπφκελνη είλαη 

ειεχζεξνη λα θαζνξίζνπλ κφλνη ηνπο ην πεξηερφκελν, 

σζηφζν ηείλνπλ λα πξνζζέηνπλ ηελ θαιχηεξε εξγαζία 
ηνπο. Ο ηχπνο ηνπ portfolio παξνπζίαζεο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο εθπαηδεπφκελνπ 

ζε έλαλ κειινληηθφ εξγνδφηε. ‗Δέηζη ζα ήηαλ δπλαηφ λα 
έρεη ηε κνξθή ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. 

 

 

portfolio Αλάπηπμεο 

(Development portfolio) 

 

Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ portfolio αλάπηπμεο είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο (Personal 
Development Planning - PDP). Ζ ρξήζε ηνπ portfolio 

αλάπηπμεο παξέρεη έλαλ ηξφπν θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ 

ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ  κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ.  

  

 

portfolio Αλαζηνραζκνύ 

(Reflective portfolio) 

 

To portfolio αλαζηνραζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηα portfolios 
ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, αθνχ βαζηθή έλλνηα 

είλαη ε αμηνιφγεζε. Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα 

επηδείμεη ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαη πψο απηά ζρεηίδνληαη κε 
ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη απνηειεί 

ηδηνθηεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη έηζη κπνξεί λα 

πξνζζέηεη ηνπο αλαζηνραζκνχο θαη ηα ζρφιηα ηνπ. 

Πίλαθαο 2: Οξηζκνί παξαδνζηαθώλ ηύπσλ e-portfolios 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζηνρεχεη λα θσηίζεη ηα e-portfolios ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη 3 ηχπνη αθαδεκατθψλ portfolios (Βι. 

Πίλαθαο 3) ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ηχπνπ e-portfolio αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο (e-portfolio higher education)  (DiBiase, 2002 ; Barrett, 2005) : 
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Σύπνη Αθαδεκατθώλ 

Portfolios γηα ηελ αλώηεξε 

εθπαίδεπζε 

 

Οξηζκνί 

 

Portfolios Μάζεζεο  

(Student Learning Portfolios) 

 

 

Δίλαη κία ζπιινγή εξγαζηψλ, ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί 

κε έλα ζθνπφ θαη πεξηιακβάλεη (ηδαληθά) ηα 

αλαζηνραζηηθά ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Οη εξγαζίεο 
κπνξεί λα είλαη απφ καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη λα πιαηζηψλνπλ φιε ηελ αθαδεκατθή πνξεία 

ηνπ καζεηή. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα 
δεκηνπξγνχλ portfolios γηα λα θεξδίδνπλ βαζκνχο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία εθηφο ηεο 

ηάμεο ηνπο (Linn & Gronlund 2000, Yancey 2001a). 
 

 

Portfolios Γηδαζθαιίαο 

(Teaching Portfolios) 

 

 

Πεξηιακβάλνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο εξγαζίεο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια ηερλνπξγήκαηα πνπ 
ζπιιέγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο, κε 

ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ηνλ απηφ-αλαζηνραζκφ θαη ηελ  

αληαιιαγή ζρνιίσλ γηα ηελ δηδαζθαιία. Αλάινγα κε ηα 
portfolios κάζεζεο, κπνξνχλ λα είλαη πεξηεθηηθά θαη λα 

αθνξνχλ ζε αηνκηθά καζήκαηα (Hutchings 1998). 

 

 

Portfolios Δθπαηδεπηηθνύ 

Ηδξύκαηνο 

 (Institutional Portfolios) 

 

 
Πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη 

ηνπο ζθνπνχο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ηα νπνία 

απαηηνχλ ηνλ απην-αλαζηνραζκφ (self-reflection) θαη ηελ 
απην-απνηίκεζε. Μέζσ απηνχ ηνπ e-portfolio έλα ίδξπκα 

θαηαγξάθεη πψο επηηπγράλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ (Ketcheson 2001). 

 

Πίλαθαο 3: Αθαδεκατθνί Σύπνη Portfolios 

 
χκθσλα κε ηνπο Stefani, Mason θαη Pegler (2007) ηα e-portfolios ηεο αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ρξήζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Έηζη 

είλαη δπλαηφ λα γίλεη ε θαηεγνξηνπνηήζε ηνπο ζε 3 είδε e-portfolios φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

 

 

e-portfolios Αλώηεξεο 

Δθπαίδεπζεο 

Οξηζκνί 

 

 

e-portfolio Μαζήκαηνο 

(Course e-portfolio) 

 

 
Γεκηνπξγία ελφο e-portfolio απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

γηα έλα κάζεκα. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ θαη 

αλαζηνράδνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ πεηχρεη ηα 
απνηειέζκαηα. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

κέξνο ή γηα νιφθιεξε ηελ αμηνιφγεζε. 
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e-portfolio Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ 

(Programme e-portfolio) 

 

Γεκηνπξγία ελφο e-portfolio απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
γηα λα θαηαγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη, ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηχρεη σο πξνο ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Δίλαη δπλαηφλ απηφ ην είδνο λα απνηειεί έλα 
πξναπαηηνχκελν ηεο απνθνίηεζεο. 

 

 

e-portfolio ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο 

(Institutional e-portfolio) 

 

Απηφ ην είδνο ηνπ e-portfolio απνηειεί έλα αηνκηθφ 
εξγαιείν αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ, φπνπ θάζε άηνκν 

πξνζζέηεη ηνπο ειέγρνπο επίδνζήο ηνπ, ηα κειινληηθά 

ζρέδηα ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, αζψο επίζεο 
κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζρφιηα απφ ηνλ κέληνξα ή ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ.  

 

Πίλαθαο 4: Σύπνη e-portfolios γηα ηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε 

 

Σα e-portfolios ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαζνξίδνληαη πνιιαπινί ζθνπνί γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο e-

portfolio. Ζ χπαξμε δηαθφξσλ ζθνπψλ πεξηπιέθεη ην ηνπίν θαη έηζη απαηηείηαη ν 

ζαθήο ηνπο θαζνξηζκφο. Σν IMS Global Learning Consortium, κία νξγάλσζε ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηα πξφηππα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, έρεη αλαγλσξίζεη 6 βαζηθνχο ηχπνπο e-portfolios 

(IMS,2005) (Βι. Πίλαθαο 5). 

 

Βαζηθνί Σύπνη  

ησλ  e-portfolios 

 

Οξηζκνί 

 

E-portfolio Αμηνιόγεζεο 

(Assessment e-portfolio) 

 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηάζεη ηελ επίδνζε ηνπ 

αηφκνπ, θαζψο ζπλδέεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην e-portfolio κε ηα πξφηππα ηεο 
επίδνζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θνξέα. Οη ξνπκπξίθεο  (rubrics) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

σο κέζα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ζηα e-portfolios 

αμηνιφγεζεο. 
Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ηκήκα λνζειεπηηθήο νη θνηηεηέο 

πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζην e-portfolios αμηνιφγεζεο γηα λα 
νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ή ζρνιεία είλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα e-portfolios αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επηθχξσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ.  

 

 

E-portfolio Παξνπζίαζεο 

(Presentation e-portfolio) 

 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαδείμεη ηελ κάζεζε ή ηελ 

απφδνζε ηνπ αηφκνπ κε πεηζηηθφ ηξφπν, ζε έλα θνηλφ. 
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πρλά ηα e-portfolios παξνπζίαζεο πεξηέρνπλ νδεγίεο γηα 

ην πψο πξέπεη λα κειεηεζεί ην πεξηέρνκελφ ηνπο. Δπίζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξνπζηάζνπλ ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα ησλ αηφκσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο κεραληθφο ινγηζκηθνχ δεκηνπξγεί 

έλα E-portfolio Παξνπζίαζεο ζην νπνίν ελζσκαηψλεη ηα 
δηπιψκαηα πνπ θαηέρεη, ηνλ θψδηθα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη θαη ην ηζηνξηθφ ηεο θαξηέξαο ηνπ, ψζηε λα 

κπνξεί λα πείζεη έλαλ κειινληηθφ εξγνδφηε γηα λα ηνλ 
πξνζιάβεη.  

 

 

E-portfolio Μάζεζεο 

(Learning e-portfolio) 

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάθεη, λα θαζνδεγεί θαη λα 
πξνσζεί ηε κάζεζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. πρλά 

εκπεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αλαζηνραζκνχ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζήζεη ηε κεηαγλψζε, ην 
ζρεδηαζκφ ηεο κάζεζεο ή γηα ηελ ελζσκάησζε 

δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ.Σα e-portfolios 

κάζεζεο, αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 
Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα δεηεζεί λα θαηαζθεπαζζεί έλα e-

portfolio κάζεζεο ην νπνίν λα παξαθνινπζεί θαη λα 
επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαζηνράδνληαη 

ζρεηηθά κε ην πψο νη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηέο ηνπο 

βειηηψλνληαη ζην κάζεκα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 

 

E-portfolio Αηνκηθήο 

Αλάπηπμεο 

(Personal Development  

e-portfolio) 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο (personal 

development planning- PDP) νξίδεηαη ζηε Μεγάιε 
Βξεηαλία σο κία δνκεκέλε θαη ππνζηεξηδφκελε 

δηαδηθαζία ηελ νπνία αθνινπζεί ην άηνκν, ελψ 

αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε δηθή ηνπ κάζεζε, επίδνζε ή/θαη 
επηηεχγκαηά ηνπ ψζηε λα ζρεδηάζεη γηα ηελ αηνκηθή, ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Έηζη, ην e-portfolio ζρεδηαζκνχ ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο 

πεξηιακβάλεη αξρεία ηεο κάζεζεο, ηεο επίδνζεο θαη ησλ 
επηηεπγκάησλ ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν κπνξεί λα 

αλαζηνραζηεί θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαζηνραζκψλ 

ηνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο 
αλάπηπμεο. Απηά ηα ζπζηαηηθά κπνξεί λα ηα 

πεξηιακβάλεη θαη έλα e-portfolio κάζεζεο, πέξαλ απηνχ 

φκσο ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νπφηε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο e-portfolio 
παξνπζίαζεο. 

 

 

E-portfolio Πνιιαπιώλ 

Ηδηνθηεηώλ 

(Multiple-Owner e-portfolio) 

 
Δπηηξέπεη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο παξνπζίαζεο. 

Σν e-portfolio πνιιαπιψλ ηδηνθηεηψλ κπνξεί λα 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο e-portfolios, 
αιιά ζπλεζίδεηαη λα παίξλεη ηηο κνξθέο: ηνπ e-portfolio 

παξνπζίαζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλάινγνπο 

ζθνπνχο, σο κία ηζηνζειίδα ή έλα ηζηνιφγην ή ηνπ e-
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portfolio κάζεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κία νκάδα 

καζεηψλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ απνδείμεηο ηεο 
αθαδεκατθήο ηνπο αλάπηπμεο κέζσ ηεο νκαδηθήο 

ζπλεξγαζίαο.  

Σα e-portfolios πνιιαπιψλ ηδηνθηεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ εξγαζία θαη ηελ 
αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξεί λα αλαθέξνληαη σο e-portfolios ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

E-portfolio Δξγαζίαο 

(Working e-portfolio) 

 
πλδπάδεη ζηνηρεία απφ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ηχπνπο e-portfolios.  πρλά πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο 

φςεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη αλάινγε 
κε ην e-portfolio αμηνιφγεζεο, παξνπζίαζεο, κάζεζεο ή 

αλάπηπμεο. χκθσλα κε ην NLII  έλα e-portfolio 

εξγαζίαο απνηειεί ην κεγαιχηεξν αξρείν απφ ην νπνίν 
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα ζπζηαηηθά γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα e-portfolios. Πξφζβαζε ζηα κέξε ηνπ e-

portfolio εξγαζίαο έρεη κφλν ν ηδηνθηήηεο ηνπ ελψ άιια 

άηνκα ή νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε κφλν γηα αλάγλσζε. 
 

Πίλαθαο 5: Βαζηθνί Σύπνη ησλ e-portfolios ζύκθσλα κε ην IMS Global Learning Consortium 

 

2.10   Βαζηθά Δίδε e-portfolios 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηα 4 βαζηθά είδε 

ησλ e-portfolios, ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά θαη ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

ην ρήκα 2 αλαπαξηζηψληαη ηα e-portfolios, ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ζηηο επφκελεο 

ππνελφηεηεο. 
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ρήκα 2:Σα 4 βαζηθά είδε e-portfolios 

 

2.10.1   E-portfolios Αμηνιόγεζεο (Assessment e-portfolios) 

 

Αμηνιφγεζε είλαη  ε ζπιινγή πιεξνξνθηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή δηδαζθαιία ηνπ καζεηή απηνχ (Elliot, Kratochwill, Littlefield Cooθ, 

Travers, 2000). 

Οη Vendlinski θαη Stevens (2002) ζεσξνχλ φηη ε ηερλνινγία παξέρεη ηα θαηάιιεια 

κέζα γηα λα απνηηκήζεη ηε κάζεζε. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Bennett (2002), ε 

ηερλνινγία απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο κάζεζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη θαη 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο αμηνιφγεζεο   

Ζ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε (e-learning) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εθφδην 

γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 21
νπ

 αηψλα θαη αλάινγα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

αμηνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη (Buzzetto-More, 2006): 

 δνθηκαζίεο  πξηλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο,  

 δηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο 

 θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

 ρξήζε ξνπκπξίθαο 

 ππνζηήξημε απζεληηθήο αμηνιφγεζεο κέζσ εξγαιείσλ φπσο είλαη ηα e-

portfolios, ηα WebQuests θαη νη πξνζνκνηψζεηο  

 ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ  
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Ο θπξίαξρνο ζεκεξηλφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ν νπνίνο εθαξκφδεηαη κε γξαθηθή 

χιε (ραξηί), ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη ρξφλν, κε ηελ παξνπζία επηηεξεηψλ, θαη 

έρεη επίζεκν ραξαθηήξα, έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ‗Απζεληηθή 

Αμηνιφγεζε‘(Authentic Assessment). Ο Bobby Elliott (2007) αλαθέξεη σο 

κεηαβαηηθφ ζηάδην ηεο παξαπάλσ αμηνιφγεζεο ηελ πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ππνινγηζηψλ θαη δεκηνπξγίαο e-portfolio κε ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ. 

Ζ Evangeline Harris Stefanakis (2002) κέζα απφ ηελ κειέηεο ηεο γηα ηα portfolios 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Massachusetts Project Zero Network, αλαθέξεη φηη ρξεηάδεηαη 

κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ην νπνίν λα 

πεξηιακβάλεη ηελ επίζεκε θαη αλεπίζεκε αμηνιφγεζε. ην ρήκα 3 αλαπαξίζηαηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζπλερνχο ηεο κάζεζεο.  

 

 
 

ρήκα 3: Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζπλερνύο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο κάζεζεο 

 

 

Αμηνιόγεζε ηεο Μάζεζεο (Assessment of Learning ) θαη Αμηνιόγεζε γηα 

ηε Μάζεζε (Assessment for Learning) 

 

Ζ Barrett (2003) ζπγθξίλεη ηα e-portfolios πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αμηνιφγεζε ηεο 

κάζεζεο κε ηα e-portfolios σο Αμηνιφγεζε γηα ηε Μάζεζε (Βι. Πίλαθα 6) 

 

e-portfolios γηα ηελ Αμηνιόγεζε της 

Μάζεζεο 

 

e-portfolios γηα ηελ Αμηνιόγεζε για ηε 

Μάζεζε 

 

 

Ο ζθνπόο ηνπ e-portfolio πεξηγξάθεηαη 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

 

Ο ζθνπόο ηνπ e-portfolio ζπκθσλείηαη κε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

 

Σα ηερλνπξγήκαηα (artifacts) 

 

Σα ηερλνπξγήκαηα (artifacts) επηιέγνληαη 
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θαζνξίδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα γηα λα εμαρζνχλ ηα 

απαηηνχκελα απνηειέζκαηα 

απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ αηνκηθή ηνπ ηζηνξία 

κάζεζεο. 

  

 

Σα e-portfolios αλαπηύζζνληαη ζην 

κάζεκα, ή ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Τπάξρεη πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο.  

 

 Σα e-portfolios αλαπηύζζνληαη ζε κία 

ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία ζε νιφθιεξν ην 

κάζεκα ή ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ο 

ρξφλνο είλαη επέιηθηνο. 

 

 

Σα ηερλνπξγήκαηα (artifacts) ζπρλά 

βαζκνινγνύληαη βαζηδφκελα ζε κία 

ξνπκπξίθα θαη ζπιιέγνληαη πνζνηηθά 

δεδνκέλα απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

πιεζπζκφ. 

 

Σα e-portfolios θαη ηα ηερλνπξγήκαηα 

(artifacts) απνηηκνχληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο. 

 

 

Σα e-portfolios δνκνύληαη γχξσ απφ 

έλα ζχλνιν απνηειεζκάησλ, ζηφρσλ ή 

πξνηχπσλ. 

 

Σα e-portfolios νξγαλώληαη απφ ηνλ 

καζεηή ή δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνλ 

ζχκβνπιν ή ηνλ δηδάζθνληα 

 

 

Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ιήςε ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ 

 

πάληα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιήςε 

ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ 

 

 

Αζξνηζηηθή- Ση έρεη κάζεη κέρξη ηψξα 

ν εθπαηδεπφκελνο (Απφ ην Παξειζφλ 

ζην Παξφλ) 

 

Γηακνξθσηηθή – Πνηεο είλαη νη 

καζεζηαθέο αλάγθεο  ζην κέιινλ (Απφ ην 

Παξφλ ζην Μέιινλ) 

 

 

Απαηηείηαη εμσηεξηθό θίλεηξν  

 

Δλζαξξχλεη ην εζσηεξηθό θίλεηξν  - 

εκπιέθεη ην εθπαηδεπφκελν 

 

 

Κνηλό : Δμσηεξηθφ – κηθξή δπλαηφηεηα 

επηινγήο 

 

Κνηλό: εθπαηδεπφκελνο, νηθνγέλεηα, θίινη 

– νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

 

Πίλαθαο 6: ύγθξηζε ησλ e-portfolios πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αμηνινγήζεηο 

 

Δλαιιαθηηθή πξνζέγγηζεο ηεο αμηνιόγεζεο κέζσ ησλ e-portfolios 

Σν ePortConsortium αλαθέξεη φηη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο φπσο 

είλαη ηα ηεζη βαζκνιφγεζεο απνηεινχλ ηε ‗κία δηάζηαζε‘ ελψ ηα e-portfolios 

πξνζθέξνπλ ηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξε απζεληηθή θαη 

καζεηνθεληξηθή. Θεσξείηαη φηη ηα e-portfolios είλαη έλα αλαζηνραζηηθφ κέζν πνπ 

πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηερλνπξγήκαηα ηα νπνία ίζσο λα κελ 
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πεξηιάκβαλε ε παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε. Σν consortium θαηαδεηθλχεη φηη ηα e-

portfolios κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε πξφηππα, λα ελζσκαηψζνπλ ξνπκπξίθεο κε 

αλαιχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ αμηνιφγεζεηο.  

Σν 1993 ην γξαθείν Δθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη βειηίσζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

(Office of Educational Research and Improvement -OERI) δήισζε φηη νη 

αμηνιφγεζεηο επίδνζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απμήζνπλ ή λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξνηππνπνηεκέλα ηεζη θαη λα εηζαγάγνπλ ηα e-portfolios ζαλ 

έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο. Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη 

ην γεγνλφο φηη ηα e-portfolios απνηεινχλ έλα κέζν αμηνιφγεζεο πνπ βνεζάεη ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο κάζεζεο.  

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη νη λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξνσζνχλ θαη 

λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο φπσο είλαη ε on-line αμηνιφγεζε ε νπνία πξνζθέξεη 

επειημία θαη πξνζβαζηκνηεηα. Ζ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ λένπ εξγαιείνπ ησλ 

e-portfolios ζπλδπάδεη δηάθνξνπο φξνπο φπσο είλαη: ν επνηθνδνκεηηζκφο 

(constructivism), ε απζεληηθή αμηνιφγεζε (authentic assessment) θαη ε νκφηηκε 

αμηνιφγεζε (peer assessment).  

Σν e-portfolio αμηνιφγεζεο (assessment e-portfolio) φπσο έρεη αλαθεξζεί 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηάζεη ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ  θαη λα ζπλδέζεη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην e-portfolio κε ηα πξφηππα ηεο 

επίδνζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Οη ξνπκπξίθεο  (rubrics) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο κέζα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ζηα e-portfolios 

αμηνιφγεζεο. Με άιια ιφγηα ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio θαζψο θαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ ζα ηεζνχλ ππφ αμηνιφγεζε. Οη Veugelers et al. (2004) θαη ν Elton 

(2003) ζεσξνχλ φηη ηα e-portfolios πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηδέα ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη κάζεζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη δπλαηφ λα αμηνιφγνπληαη σο πξνο 

ηελ επίδνζή ηνπο, φπσο επίζεο θαηά ηελ πινπνίεζε  ησλ e-portfolios κπνξνχλ λα 

απην-αμηνινγνχλ ηελ αηνκηθή ηνπο εξγαζία.  

Ζ Helen Barrett ζεσξεί φηη έλα e-portfolio πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βαζίδεηαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν 

κάζεζεο (constructivism) (Carney & Barrett, 2005). Ζ δηακνξθσηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ή θξηηηθή πξνθαιεί ηηο αξρηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Έηζη ην e-portfolio απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε θαη 

θαηαδεηθλχεη ηελ αμηνιφγεζε σο κία δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σν e-portfolio 

γίλεηαη κία ‗ηζηνξία‘ ηεο κάζεζεο, πνπ αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν.  Σν e-portfolio ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ επηθνηδνκεηηζκνχ εηζάγνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη λα 

δνκεί λέεο γλψζεηο θαη φρη λα πξέπεη λα δείμεη πφζε γλψζε έρεη απνθηήζεη.  

 

E-portfolios θαη είδε αμηνιόγεζεο  

 

Η Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε (Formative Assessment):  

 Λακβάλεη ρψξα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο  

 Δίλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζή ηεο. 

 Σα δεδνκέλα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πηνζεηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Woolfolk, 2005).  

Δίλαη δπλαηφ έλα e-portfolio λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ φρεκα γηα ηελ λνεκαηηθή 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε; Απηφ ην εξψηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξσηήκαηα: 

‗Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ e-portfolio;‘ θαη ‗Πνηα είλαη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή;‘ 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio. 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο αλαζηνραζκνχο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ γηα ηε κάζεζε θαη κε ηηο απφςεηο ηνπ δηδάζθνληα γηα ηα πεξηερφκελα 

θαη ηε δνκή ηνπ e-portfolio. Απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ 

αίζζεζε ηεο ηδηνθηήζηαο σο πξνο ηε κάζεζή ηνπ, ππεξαζπίδεηαη ηελ αλεμαξηεζία θαη 

κεηαηξέπεη ην e-portfolio ζε έλα φρεκα ηεο κάζεζεο. ε νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηνρεχεη λα παξέρεη ζπρλή 

αλαηξνθνδφηεζε ψζηε λα παξαθηλεί ηε κάζεζε θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα λα 

απνηηκψληαη νη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο. Έλαο ζεκαληηθφο ηζρπξηζκφο  γηα ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ e-portfolios είλαη φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε 

κάζεζε κέζσ ηεο απην-αμηνιφγεζεο θαη ηεο νκφηηκεο ζπλεξγαζίαο. Δάλ ην e-

portfolio ζεσξεζεί σο έλα κέζν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζήο ηνπο ηφηε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

έλα e-portfolio αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ελδηάκεζα πξντφληα. 

Σφηε ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζα είλαη ν βαζηθφο ζθνπφο θαη δελ ζα ππάξρεη ην 

ζθεπηηθφ ηεο θαιήο βαζκνινγίαο αιιά κίαο γεληθφηεξεο πνξείαο πξνζέγγηζεο 

(Stefani, Mason θαη Pegler, 2007). 



 64 

  

Ζ Αζξνηζηηθή Αμηνιφγεζε (Summative Assessment):   

 Λακβάλεη ρψξα ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο 

 Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ζπλνςίδεη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ελψ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πξνσζεί ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή.  

 Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επίζεκε κνξθή εάλ 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζην καζεηή θαη ηνλ θαζνδεγεί ψζηε λα 

βειηηψλεηαη. (Elliot et al., 2000). 

Ζ έλλνηα ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, εθηηκά ηηο  καζεζηαθέο πξννπηηθέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

θαζνδεγεί ηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ. χκθσλα κε ηνπο Stefani, Mason θαη Pegler 

(2007) ππάξρνπλ γεληθνί καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε: 

 Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο  

 Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε 

 Δδξαίσζε ηεο κάζεζεο 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα εθαξκφδνπλλ γεληθέο έλλνηεο 

ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα 

 Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

 

H On-line Αμηνιφγεζε (e-assessment) θαη ηα e-portfolios είλαη κία δηαδηθαζία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ e-learning ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. Ζ on-line αμηνιφγεζε πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα (Jenkins,2004; James 

et al., 2002): 

 Δπειημία πξφζβαζεο (ρψξνο θαη ρξφλνο) θαη επηινγή ηεο κεζφδνπ 

αμηνιφγεζεο 

 Ηζφηεηα θαζψο ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

 Μείσζε ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη 

λα παξνπζηάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

 Μαζεηνθεληξηθή κάζεζε, νη εθπαηδεπφκελνη παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε 

κάζεζε ηνπο θαη είλαη αλεμάξηεηνη 
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 Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε  

 Αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ψζηε λα είλαη πην 

απζεληηθέο θαη ζρεηηθέο κε ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Άκεζε παξνπζίαζε ησλ βαζκνινγηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

 Μείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

 Πξνψζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ σο πξνο ηε κάζεζε. 

Η online δηακνξθσηηθή θαη αζξνηζηηθή αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ e-portfolios, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

αλαγλσξίζνπλ ην e-portfolio ηνπο ζαλ έλα ελεξγφ κέζν κάζεζεο θαη λα εκπιαθνχλ 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ. Οη Gunn θαη  Harper (2006) πξνηείλνπλ θάπνηεο 

αξρέο γηα ηελ παξνρή on-line δηακνξθσηηθήο θαη αζξνηζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο: 

 Παξνρή εξγαιείσλ πνπ λα είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Υξήζε δηαδηθηπαθήο δνθηκαζίαο κε παξνρή ζρνιίσλ, επεμεγήζεσλ θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο 

 Αλάδεημε ησλ ιαζψλ κε ηελ ρξήζε ζρνιίσλ δηνξζσηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

 Καηαζθεπή ακνηβψλ ζε κία δνκή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Απζεληηθή Αμηνιόγεζε (Authentic Assessment) θαη e-portfolios 

 

Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε  (authentic assessment) νξίδεηαη απφ ηνπο Herman et 

al. (1992) σο παξαιιαγή ηεο αμηνιφγεζεο επίδνζεο πνπ απαηηεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγνχλ παξά λα επηιέγνπλ κία απάληεζε. Οη Elton θαη 

Johnston (2002) ζεσξνχλ ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε ζαλ κία δνθηκαζία ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη παλνκνηφηππεο κε 

απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα κεηακνξθψζεη, λα 

θαζνξίζεη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο 

(Δlton, 2003). Βαζηθφ ζεκείν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

δφκεζε ηεο ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο  είλαη ( Elliott, 2007) :  

α) είλαη απζεληηθή (αλαθνξά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν),  

β) πξνζσπνπνηεκέλε (αηνκηθά ελδηαθέξνληα),  

γ) είλαη απνδεθηή απφ ην καζεηή  

δ) είλαη ζπκκεηνρηθή  
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ε) ρξεζηκνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ  

ζη) πεξηιακβάλεη ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

(self-assessment, peer-review)  

δ) ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  

ε) έρεη επειημία ζην ρξφλν παξάδνζεο, ζηνλ ηφπν θαη ζην πεξηερφκελν (πνιπκέζα, 

ςεθηαθφ πιηθφ, δεκνζηεχζεηο ζε ηζηνιφγηα, ζπλεηζθνξέο ζε wikis θιπ.). 

Ζ απζεληηθφηεηα κηαο αμηνιφγεζεο (Wiggins, 1990), έγθεηηαη ζηελ 

ξεαιηζηηθφηεηά ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξίαο ηεο ζηνλ ππαξθηφ θφζκν, 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ιχζεηο, ηηο δεχηεξεο επθαηξίεο 

πνπ παξέρεη γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηελ ππέξβαζε ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ θξίζε θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε 

(authentic assessment) δελ αθνινπζεί ην ζπκβαηηθφ κνληέιν ηεο επηηεξνχκελεο κε 

θιεηζηά βηβιία εμέηαζεο, επηδηψθνληαο φρη κφλν ηελ αλαδήηεζε πινχζησλ πεγψλ 

κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, αιιά θαη ηελ εκπιαηζίσζε  (situated) ζε έλα απζεληηθφ 

γεληθφ πιαίζην (context). Οη καζεηέο δελ θαινχληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ έλλνηεο θαη 

γεγνλφηα. Έλα επξχ θάζκα πεγψλ, φπσο ζρνιηθά βηβιία, ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο 

θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο. Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ δηαδηθαζηηθή γλψζε 

(procedural knowledge), δειαδή ηελ αηηηνιφγεζε, παξά γηα ηελ δεισηηθή γλψζε 

(declarative knowledge), δειαδή ηελ αλάθιεζε γλψζεσλ. ηελ επνρή πνπ ε 

πιεξνθνξία είλαη εχθνια δηαζέζηκε ζηνλ θαζέλα, είλαη πξνηηκφηεξν νη καζεηέο λα 

πξνζπαζνχλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ, παξά λα ηελ απνκλεκνλεχζνπλ 

Σν e-portfolio κπνξεί λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απζεληηθψλ εκπεηξηψλ κάζεζεο αθνχ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ δηάθνξα 

είδε πιεξνθνξηψλ (θείκελν, ήρν, video, 3D γξαθηθά, θσηνγξαθίεο θηι ). Ζ επθαηξία 

γηα επειημία θαη δεκηνπξγηθφηεηα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε θαη λα 

απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα απζεληηθή απηφ-αμηνιφγεζε θαη αλαζηνραζκφ ζηε 

κάζεζε. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη θαη κνξθέο παξνπζηάζεσλ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ζε 

έλα e-portfolio θαη λα απνηηκεζνχλ ζαλ κία δνκεκέλε ζπιινγή. Ζ ηερλνινγία είλαη 

αθφκα έλα κέζν πνπ σζεί ηε δηαδηθαζία ηνπ e-portfolio θαη ηεο απζεληηθήο 

αμηνιφγεζεο αθνχ αλαλεψλεη ην ζθνπφ θαη παξέρεη λέν πιηθφ θαη λένπο ηξφπνπο 

επεμεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο (Stefani, Mason θαη Pegler, 2007).  

Η νκφηηκε αμηνιφγεζε (peer assessment) αληηζηνηρεί ζην επίπεδν θαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο. Σα e-portfolios κπνξνχλ λα 
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ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ‗ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ‘ φπνπ νη αληαιιαγέο 

είλαη νξαηέο θαη κπνξνχλ λα δεισζνχλ παξαπνκπέο θαη ππεξζχλδεζκνη.  

 

Ζ Αμηνπηζηία ζηελ αμηνιόγεζε  

 

χκθσλα κε ηελ ελέξγεηα Qualifications and Curriculum Authority
14

 (QCA) ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, λα είλαη έγθπξε θαη αμηφπηζηε.  

Ζ αμηνπηζηία ζχκθσλα κε ην Qualifications and Curriculum Authority (QCA) έρεη 

νξηζηεί σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ κία 

αθξηβή κέηξεζε ηεο επίδεημεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη κέζσ πξνηχπσλ. Με άιια ιφγηα ε αμηνιφγεζε ζεσξείηαη αμηφπηζηε εαλ 

παξέρεη έλα ζπλεπέο ζχλνιν κεηξήζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο ζπλάδεη κε ηελ 

εγθπξφηεηα, αιιά ζπγθιίλεη πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπλέπεηα σο 

πξνο ηελ νπνία ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ζ αμηνπηζηία απαηηεί 

φρη κφλν έλαο αηνκηθφο βαζκφο λα είλαη αθξηβήο, αιιά ν βαζκφο απηφο λα ζρεηίδεηαη 

κε άιινπο φκνηνπο βαζκνχο. 

 

ύζηεκα Αμηνιόγεζεο γηα ηα e-portfolios 

 

Ζ Helen Barrett (2003) ζέηεη ηα εξψηεκαηα: ‗Πψο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη επζχλεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Institution-

Centered Assessment and Accountability System) ρσξίο φκσο λα ραζεί ε δχλακε ησλ 

e-portfolios σο έλα καζεηνθεληξηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαβίνπ κάζεζε θαη αμηνιφγεζε; 

Πψο κπνξεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο απφδνζεο; Πψο δηαηεξείηαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ e-

portfolio;‘ Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα πάξαπαλσ ζέκαηα δεκηνχξγεζε κία κεζνδνινγία 

ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4 θαη απνηειεί ην ηξίγσλν ηεο αμηνιφγεζεο.  

                                                
14 Σν Qualifications and Curriculum Authority (QCA) κεηνλνκάζηεθε ζε Qualifications and 

Curriculum Development Agency (QCDA) ην νπνίν αλήθεη ζην ΒΔCTA θαη αλέπηπζζε εξγαζίεο 

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, σζηφζν δελ είλαη πιένλ ζε ιεηηνπξγία.  
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ρήκα 4: Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ e-portfolios ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιόγεζε (Barrett, 2003) 

 

  

χκθσλα κε ην ρήκα 4 αλαιχνληαη ηα κέξε ηεο αμηνιφγεζεο θαη δίλνληαη 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ πηνζέηεζε κίαο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο ησλ e-

portfolios: 

πκβαηόηεηα κε ην ελλνηνινγηθό πιαίζην 

Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν λα αθνινπζεί κία παηδαγσγηθή θηινζνθία ή 

έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην ελψ λα κπνξεί λα επζπγξακκίδεηαη κε ηα εζληθά 

παηδαγσγηθά πξφηππα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη. ηνλ ηφκεα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξήζεηο: ζπκπεξηθνξηζκφο έλαληη 

επνηθνδνκεηηζκνχ. Πνηα είλαη ε παηδαγσγηθή θηινζνθία; Καη πνηα είλαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ e-portfolio κνληέινπ πνπ αθνινπζείηαη; 

Γξαζηεξηόηεηεο, Ρνπκπξίθεο, Αξρεία επίδνζεο 

Αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαδεπνκέλσλ θαζψο θαη ησλ 

πξντφλησλ θαη ηεο επίδνζεο. 

Γεκηνπξγία ξνπκπξηθψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφο ηεο πξφνδνπ. Γεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ αξρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. Παξέρνληαη έηζη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο 

ζαλ κνξθή κάζεζεο. 

ύζηεκα Αλαθνξάο θαη Αλαηξνθνδόηεζε 
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Γεκηνπξγία κίαο αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα 

εληνπηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 

E-portfolios θαη Ρνπκπξίθεο Αμηνιόγεζεο 

 

ε πνιιά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο δαζθάισλ έρνπλ ελζσκαησζεί κε επηηπρία ηα e-

portfolios ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα πξφηππα ηνπ National 

Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)
15

. Πνιιέο θνξέο ζε απηά 

ηα ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνληαη νη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο, φπνπ ζπιιέγνληαη ηα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα λα γίλεη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ (Barett, 2004). 

Γλσζηά ζπζηήκαηα είλαη ηα: TaskStream, LiveTech, TK20, Foliotek, FolioLive, 

ePortfolio, TrueOutcomes, θαη SpringBoard. Ζ ξνπκπξίθα αληηζηνηρεί ζηελ αγγιηθή 

βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν «rubric», θαη πνηειεί έλα εξγαιείν βαζκνινγίαο επίδνζεο, 

ην νπνίν πεξηέρεη ηα θξηηήξηα εμέηαζεο κηαο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο δηαηππψλνληαη 

ζε απηήλ δηαβαζκίζεηο πνηφηεηαο γηα θάζε θξηηήξην απφ ηελ εμαηξεηηθή επίδνζε ζηε 

ρακειή (Heide Goodrich 1997). 

χκθσλα κε ηνπο Aurbach & Associates (1999), νη ξνπκπξίθεο δηακνξθψλνπλ ηα 

πξφηππα κε ηα νπνία έλα πξντφλ, κία επίδνζε ή έλα απνηέιεζκα ζα αμηνινγεζνχλ. 

Βνεζνχλ ψζηε λα πξνηππνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε γηα λα παξέρεη ρξήζηκα δεδνκέλα 

θαη λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη λα θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο. Οη ξνπκπξίθεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηίκεζε πνιχπινθσλ θαη ππνθεηκεληθψλ δεμηνηήησλ 

(Dodge & Pickette, 2001). Οη Petkov θαη Petkova (2006) αλέπηπμαλ ξνπκπξίθεο ζε 

έλα κάζεκα θαη βξήθαλ φηη ε ρξήζε ηνπο βνήζεζε ψζηε λα νξγαλσζεί ε αμηνιφγεζε, 

λα κεηαδνζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα κεηξεζεί ε πξφνδφο ηνπο θαη 

λα δεκηνπξγεζεί κία ηζρπξή καθξνπξφζεζκε βάζε γηα αμηνιφγεζε κε e-portfolioο. Οη 

ξνπκπξίθεο είλαη πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο e-portfolios (Buzzetto-More 

& Alade, 2006). Σα πιενλεθηήκαηα ησλ απνηειεζκαηηθψλ ξνπκπξηθψλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ portfolios (Johnson, 2006) είλαη: 

 Τπνζηήξημε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ζηηο αμηνινγήζεηο 

                                                
15To  National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). είλαη έλαο επαγγεικαηηθφο 

κεραληζκφο πνπ βνεζάεη ζηελ πνηνηηθή πξνεηνηκαζία ησλ δαζθάισλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κέζσ 

ηεο επαγγεικαηηθήο πηζηνπνηήζεο ησλ κειψλ ηνπ. 
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 Γηεπθξίλεζε ησλ θξηηεξηψλ βαζκνιφγεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα ζχκθσλα κε 

παξαδείγκαηα 

 Δπίδεημε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πψο ζα απνηηκεζεί ε εξγαζία ηνπο θαη ηη 

αλακέλεηαη απφ απηνχο. 

 Παξνρή ζαθψλ ζηφρσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο φξνπο. 

 Βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα γίλνληαη απηφ-θαζνδεγνχκελνη θαη 

αλαζηνραζηηθνί 

 Πξνψζεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηελ επίδνζε  

 Παξνρή ρξήζηκεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

 Οξηνζέηεζε αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ 

 Αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

 Παξνρή επθαηξίαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ  

χκθσλα κε ηελ Helen Barrett (2003) ε απνηίκεζε ησλ e-portfolios κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηε ρξήζε ησλ ξνπκπξηθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα βήκαηα 

γηα ηελ ‗Έλαξμε ηεο Αμηνιφγεζεο‘ ησλ e-portfolios: 

 

Βήκα 1- Καζνξηζκφο επίπεδσλ επίδνζεο ζηε ξνπκπξίθα – Πφζεο ζηήιεο;  

Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ e-portfolios ζηελ αμηνιφγεζε 

γηα ηε κάζεζε είλαη λα αλαπηπρζεί κηα ξνπκπξίθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ e-

portfolio.Τπάξρνπλ δχν επίπεδα αμηνιφγεζεο: 

(1) ην πεξηερφκελν ή ηα απνηειέζκαηα ηνπ e-portfolio ("Ση πεξηέρεη;") 

(2) ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio («Πψο πινπνηήζεθε;»). 

Ξεθηλάκε απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ απφδνζεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

ξνπκπξίθεο. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ξνπκπξίθα Γηα κηθξέο ειηθίεο νη 

ξνπκπξηθέο ησλ e-portfolios, ζα έρνπλ ιηγφηεξα επίπεδα θαη ίζσο νπηηθνχο 

δείθηεο. 

 

Βήκα 2- πζηαηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε  
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Καζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ξνπκπξίθαο πνπ απαηηνχληαη ζηελ αμηφινγεζε. Σα 

θξηηήξηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα. Ζ θαηαζθεπή ησλ 

θξηηεξίσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ξνπκπξίθαο. 

 

Βήκα 3 – Πεξηγξαθή  Πεξηερνκέλνπ  

Καζνξηζκφο ηεο πεξηγξαθήο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξνπκπξίθαο. 

Πξέπεη λα θαηαλνεζεί ζε πνηα ιεπηνκέξεηα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ηα πεξηερφκελα ηεο 

ξνπκπξίθαο. 

 

2.10.2   E-portfolios Μάζεζεο (Learning e-portfolios) 

 

Σν ePortConsortium (2003) ζπλεγνξεί ζηε ρξήζε e-portfolios κάζεζεο ζε 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Σα e-portfolios κάζεζεο ελζαξξχλνπλ ηε 

κεηαγλψζε, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο νξγάλσζεο, λα 

αλαγλσξίζνπλ πψο νη ηθαλφηεηεο ηνπο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

λα πάξνπλ επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο, λα παξνπζηάζνπλ ηα απαηηνχκελα ηεο 

κάζεζεο θαη λα πξνσζήζνπλ θαηάιιεια ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

Ζ νξγάλσζε ‗American Association of Higher Education‘
16

 (2001), αλαθέξεη φηη ηα 

e-portfolios κάζεζεο απνηεινχλ κία εμαηξεηηθή κεζνδνινγία κε ηελ νπνία κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο. 

Σν e-portfolio κάζεζεο φπσο έρεη αλαθεξζεί είλαη κία ζπιινγή εξγαζηψλ, ε 

νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί κε έλα ζθνπφ θαη πεξηιακβάλεη αλαζηνραζηηθά ζρφιηα ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio κάζεζεο ζα κπνξνχζακε λα 

βαζηζηνχκε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε:  e-portfolio Μαζήκαηνο (Course e-portfolio), 

e-portfolio Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Programme e-portfolio), e-portfolio ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Institutional e-portfolio). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε 

πινπνίεζε ελφο e-portfolio κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο ελψ 

παξάιιεια ζα κπνξεί λα απνηειεί έλα φρεκα ην νπνίν λα επηδεηθλχεη ηελ πξφνδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή λα αμηνινγεί ηε κάζεζε ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο.  

                                                
16 Ζ American Association of Higher Education  (AAHEA) απνηειεί κία νξγάλσζε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο  πνπ πξνσζεί ηηο αιιαγέο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. 
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Ζ ρξήζε ησλ e-portfolios ζαλ εξγαιείν κάζεζεο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζα παξαηεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ελψ απεηθνλίδνληαη ζην 

ρεκα 5 . 

 
ρήκα 5: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ e-portfolios κάζεζεο 

 

Ζ ρξήζε ησλ e-portfolios ζαλ εξγαιείν κάζεζεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνηειεί 

έλα ζπλερέο κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηδξχκαηνο, ηνπ επηιεγκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ 

αηφκνπ. εκαληηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη Δκπινθή 

(Engagement), Αλαζηνραζηηθή Μάζεζε (Reflective Learning), Σνπνζέηεζε ηφρσλ 

(Goal Setting), Οκφηηκε Αμηνιφγεζε θαη Απην-Αμηνιφγεζε (Peer & Self 

Assessment), Δπηθνηλσληαθέο Γεμηφηεηεο (Communication Skills), ηα νπνία 

αλαιχνπκε ζηελ ζπλέρεηα (Stefani, Mason θαη Pegler, 2007): 

 

Δκπινθή (Engagement) 

Ζ ρξήζε ησλ e-portfolios δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αηζζάλνληαη φηη ην e-portfolio ηνπο αλήθεη. Με άιια ιφγηα ηίζεηαη ην εξψηεκα ‗Πψο 

κπνξνχκε λα θηλεηνπνηήζνπκε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

εκπιαθνχλ ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ e-portfolios‘. 
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χκθσλα κε ηνπο Stefani, Mason θαη Pegler (2007) ππάξρνπλ ηξφπνη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζα επηζπκνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ  έλα e-portfolio: 

 Ζ επηινγή εξγαιείνπ e-portfolio κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

πινπνίεζήο ηνπο. 

Ζ επηινγή ελφο εξγαιείνπ e-portfolio πνπ λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνλ 

έιεγρν λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηεπηθάλεηα θαη λα δεκηνπξγνχλ δπλακηθέο παξνπζηάζεηο 

ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, είλαη πηζαλφ λα εκπιέμεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Σν θίλεηξν απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εκπινθήο θαη ηεο 

κάζεζεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ e-portfolio πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ είλαη ηθαλνί λα ζρεδηάδνπλ ή επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ 

ηηο ηθαλφηεηεο πινπνίεζεο e-portfolio, ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη νη πεγέο θαη ε 

επειημία γηα λα θαηαζθεπάδνπλ εθθξαζηηθά e-portfolio. Απφ ηελ άιιε κεξηά γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πνπ δελ έρνπλ αλεπηπγκέλεο ηηο ηθαλφηεηεο πινπνίεζεο αιιά θαη 

δελ ελδηαθέξνληαη λα ηηο αλαπηχμνπλ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε χπαξμε 

πξνηππνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ. 

 Γεκηνπξγία κίαο επράξηζηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio έρεη δηηηή ζθνπηκφηεηα, πξέπεη λα είλαη κία επράξηζηε 

καζεηνθεληξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνηειεί κία καζεζηαθή εκπεηξία. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί εθφζνλ ηίζεηαη έλα πξφηππν, γηα παξάδεηγκα λα παξέρνληαη 

ζαθείο νδεγίεο πνπ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, αθφκα λα 

δίλνληαη παξαδείγκαηα ψζηε λα παξνπζηάδεηαη ην επηζπκεηφ πεξηερφκελν  θαη λα 

εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο.  

 Δλζσκάησζε ηνπ e-portfolio ινγηζκηθνχ κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Ζ επηινγή ηνπ e-portfolio ινγηζκηθνχ θαη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα αλαιπζεί ζε 

επφκελε ελφηεηα. Χζηφζν πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη εάλ απνηειεί κία γεληθεπκέλε 

πξνζπάζεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηφηε είλαη πην εχθνιε ε πηνζέηεζε ηεο. Γηα 

λα απνηειέζεη ην e-portfolio αλαπφζπαζην  θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ ζηα 
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ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κάζεζεο. Ζ ελζσκάησζε ησλ δπν ζπζηεκάησλ πξέπεη λα 

γίλεη κε δηαθαλή θαη απιφ ηξφπν. 

 Δπίδνζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 

Ζ ρξήζε ηνπ e-portfolio αξρηθνπνηείηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο έηζη ψζηε 

λα δεκηνπξγνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπίζεο 

πξέπεη λα ηίζεηαη ην εξψηεκα πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθαιέζεη ε 

πινπνίεζε ηνπ e-portfolio.  

Οη  Stefani, Mason θαη Pegler (2007) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη αλ θαη είλαη 

απιή ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο e-portfolio σζηφζν απαηηείηαη 

πξαγκαηηθφο θαη εθηθηφο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε δηαδηθαζία. 

 

Αλαζηνραζηηθή Μάζεζε (Reflective Learning) 

Δπηηπρεκέλα έξγα e-portfolios ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε δίλνπλ έκθαζε ζην 

ξφιν ηνπ αλαζηνραζκνχ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο.   

Ο αλαζηνραζκφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε κάζεζε. Δίλαη κία κνξθή 

λνεηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία απαηηείηαη γηα λα εθπιεξψζεη έλα ζθνπφ ή έλα 

απνηέιεζκα. Βαζίδεηαη ζηελ επαλεπεμεξγαζία ηεο γλψζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη 

πηζαλφηαηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πηζηεχεηαη φηη ν αλαζηνραζκφο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κίαο βαζχηεξεο πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε. Αθφκε ε δηαδηθαζία ηνπ 

αλαζηνραζκνχ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζαλ κία πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα 

πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην πιηθφ θαη λα ην ζπζρεηίζνπλ κε εθείλα πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ πξέπεη λα εθηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. Με άιια ιφγηα είλαη κία ζπλερηδφκελε 

δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο κειέηεο. Ζ ρξήζε ηνπ αλαζηνραζκνχ ζην κάζεκα  

κπνξεί λα αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία: 

1. ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αλαζηνράδνληαη ζηα 

ζέκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ, ζε απηά πνπ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ηα επηηχρνπλ.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο αιιά 

θαη ζε κεγαιχηεξεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηη γλσξίδνπλ, πνηα είλαη ηα γλσζηηθά ηνπο 

θελά θαη λα αμηνινγνχλ.  
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3. ηελ ιήμε ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη γηα άιιε κηα θνξά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ.  

Δπίζεο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ αλαζηνραζκνχ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε 

(affective dimension), φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε. Τπάξρεη 

ελδερφκελν λα ρξεηάδνληαη ελζάξξπλζε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ‗πξψην 

πξφζσπν‘ ζηελ αλαζηνραζηηθή ηνπο ζπγγξαθή θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Έλα άιιν ζέκα πνπ δηράδεη ηνπο εξεπλεηέο είλαη εάλ πξέπεη ν αλαζηνραζκφο λα 

αμηνινγείηαη. Οη Stefani, Mason θαη Pegler (2007) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη δηδάζθνληεο πξέπεη λα ζθεθζνχλ ην πψο ζα αμηνινγήζνπλ ην αλαζηνραζηηθφ 

θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο ηνπο θαη έηζη πξνθχπηνπλ 3 παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αλαζηνραζκψλ (reflections): 

 Οη αλαζηνραζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλάγθε λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο. 

 Οη αλαζηνραζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο ζην επίπεδν θαη 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη αλάγθε λα απνθηνχλ επαξθή πξνεηνηκαζία θαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ. 

Γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ αλαζηνραζκνχ ζηα e-portfolios πξνηείλνληαη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο: ε θαηαζθεπή ελφο ‗θξηηηθνχ εκεξνινγίνπ γεγνλφησλ‘, ζην 

νπνίν ζα γίλεηαη ζπζρέηηζε ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ κε εθείλν πνπ γλσξίδνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαη ε δεκηνπξγία ελφο ‗εκεξνινγίνπ κάζεζεο‘, φπνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο (Stefani, Mason θαη 

Pegler, 2007). ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

θαηαγξαθήο ηνπ αλαζηνραζκνχ έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ 

φξσλ αλαζηνραζκφο θαη πεξηγξαθή.  

Ζ αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ εθπαηδεπφκελσλ πξέπεη λα είλαη κία δηαδηθαζία, ε 

νπνία λα ηνπο ελζαξξχλεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, λα 

είλαη εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ ηνπο, λα είλαη αλνηθηνί ζηελ θξηηηθή θαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε. Σα e-portfolios πνπ πεξηιακβάλνπλ δνκεκέλεο αλαζηνραζηηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο  δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα εκθπζήζνπλ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  
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Τηνζέηεζε ηόρσλ (Goal Setting) 

Μία αθφκα ηθαλφηεηα δσήο (life skill) φπσο είλαη ν αλαζηνραζκφο είλαη ε 

δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπφκελσλ πψο λα ζέηνπλ αηνκηθνχο ζηφρνπο. ην πιαίζην ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη κία δξαζηεξηφηεηα ζηνρνζεζίαο 

θαη έλα εξγαιείν γηα λα ηελ πξνσζήζεη είλαη ηα e-portfolios.  

Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δελ είλαη νκνηφκνξθν, απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνη δελ 

ζα έρνπλ θακία ή ειάρηζηε εκπεηξία ζηνρνζεζίαο. Έηζη απαηηείηαη ππνζηήξημε, πεγέο 

θαη αλαηξνθνδφηεζε.  

Οη πξσηνπφξνη ζηνλ ηνκέα ησλ e-portfolios αλαθάιπςαλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο  φπσο είλαη ε ζηνρνζεζία θαη ε αλαζηνραζηηθή κάζεζε (Stefani, 

Mason θαη Pegler, 2007). Πξφθιεζε είλαη ε εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ γηα λα 

δνκεζεί έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ έλα ζρέδην δξάζεο θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη γηα λα παξαθνινπζεί  ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα ηνπο ζπκβνπιεχεη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ γηα λα ηνπο επηηχρνπλ.  

Γηα παξάδεηγκα ζην παλεπηζηήκην ηνπ Dalhousie ην e-portfolio ‗MY.ePortfolio‘ 

παξέρεη έμνρεο πεγέο θαη ζπκβνπιέο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, γηα ην πψο λα ζέζνπλ 

ζηφρνπο, ψζηε λα είλαη επηηεχμηκνη θαη εθηθηνί. Δπίζεο ζηηο ζπκβνπιέο 

πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε απνηπρίεο, εκπφδηα, αλάγθεο θαη ζε 

ππεπζπλφηεηεο. 

Σν e-portfolio έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη ην κέζν γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο εξγαζίαο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κάζνπλ λα ζέηνπλ αηνκηθνχο 

ζηφρνπο, λα ρεηξίδνληαη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ηνπο επηηχρνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ αλ ηνπο νινθιήξσζαλ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνηηκεζεί απφ ηνπο 

κειινληηθνχο εξγνδφηεο. 

Σέινο ζην πεδίν ησλ e-portfolios πξέπεη λα δνζεί ε θαηάιιειε έκθαζε ζηελ 

ηνπνζέηεζε ζηφρσλ εθφζνλ είλαη κία ηθαλφηεηα αιιά θαη κία δξαζηεξηφηεηα θαηά 

ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε κάζεζε θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  
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Οκόηηκε Αμηνιόγεζε θαη Απην-Αμηνιόγεζε (Peer & Self Assessment) 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ θαζψο θαη 

κεηαμχ  άιισλ άηνκσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηε ζηνρνζεζία. ηηο 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο φπσο είλαη νη on-line ρψξνη ζπδεηήζεσλ παξέρεηαη ε 

δπλαλφηεηα, ηνπ νκφηηκνπ ζρνιηαζκνχ φπσο θαη ζηα e-portfolios φπνπ πξνζθέξνπλ 

θαη ην πιενλέθηεκα ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο λα ελζσκαησζεί ζηελ εξγαζία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

Ο ζηφρνο ηεο  νκφηηκεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηνπ e-

portfolio είλαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε 

αλαζηνραζηηθψλ θαη θξηηηθψλ δεμηνηήησλ θαηηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο θαη 

παξνρήο απνθξίζεσλ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απην-αμηνιφγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο πνην είλαη ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Δλψ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο λα θάλνπλ επηζθφπεζε ησλ αξρηθψλ δειψζεσλ θαη λα 

ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηε κειινληηθή αμηνιφγεζε.  

Ζ απην-αμηνιφγεζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ νκφηηκε αμηνιφγεζε. Έλαο ηξφπνο είλαη ε 

θαηαζθεπή κίαο ξνπκπξίθαο (rubric) ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ ην δηδάζθνληα θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα θαηαδείμνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηελ 

παξνπζίαζε θαη ηε δχλακε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξνπκπξίθα γηα λα θαηαγξάςνπλ ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ή λα ζρνιηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ νκφηηκσλ ζπλεξγαηψλ ηνπο.  

εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο νκφηηκεο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη ε 

ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη πψο κπνξνχλ λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Ο νκφηηκνο ζρνιηαζκφο ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

είλαη κία εμαηξεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πξνηείλεηαη 

νη εθπαηδεπφκελνη λα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα e-portfolios ησλ νκφηηκσλ κειψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπφκελνη 

καζαίλνπλ φρη κφλν κειεηψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ ππφινηπσλ ζπλεξγαηψλ αιιά θαη 

κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο  αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δηδάζθνληα θαη ησλ ζπλεξγαηψλ. ε 

επφκελν ζηάδην ζπγθξίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη ζρφιηα κε ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπο. Έηζη, αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηηο 
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ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη κπνξνχλ λα ηηο αλαζεσξνχλ (Stefani, Mason θαη 

Pegler, 2007). 

 

Δπηθνηλσληαθέο Γεμηόηεηεο (Communication Skills) 

Ο ζεκέιηνο ιίζνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεμηνηήησλ είλαη νη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο. Οη δηδάζθνληεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

επηθνηλσλίαο αληηιακβάλνληαη ην πιενλέθηεκα ελφο δσληαλνχ αθξναηεξίνπ. Οη 

εθπαηδεπφκελνη εηζάγνληαη ζε έλα λέν πιαίζην φπνπ νη εξγαζίεο ηνπο έρνπλ απνδέθηε 

ηνλ δηδάζθνληα αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

πσο αλαθέξεη ε Sabre (2002) ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γίλεηαη 

πνιχ θαιή, εηδηθφηεξα φηαλ έρνπλ πξφζβαζε ζε e-portfolios εθπαηδεπφκελσλ πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο αιιά θαη ζε e-portfolios πνπ βξίζθνληαη ππφ 

πινπνίεζε θαη επεμεξγαζία. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγείηαη έλα είδνο θνπιηνχξαο 

ηεο έλλνηαο ηνπ e-portfolio (Stefani, Mason θαη Pegler, 2007). 

Πνιιά e-portfolios ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ηελ πξνβνιή ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαζψο θαη ηνλ ζρνιηαζκφ απηψλ. Κάπνηα ζπζηήκαηα έρνπλ 

ελνπνηεκέλεο εθαξκνγέο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Παξαηεξνχκε έηζη 

φηη ηα e-portfolios δελ απνηεινχλ απιέο απνζήθεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά εληζρχνπλ θαη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

ηθαλνηήησλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

θαζνδήγεζεο (mentoring) ε νπνία φπσο αλαθέξνπλ νη δηδάζθνληεο είλαη ρξνλνβφξα 

αιιά θαιιηεξγείηαη κέζσ ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

Σέινο, ε ζσζηή ρξήζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απαηηεί ηελ θαιιηέξγεηα 

πνηθίιησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο είλαη: νη επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηνπο ξφινπο ζε κία νκάδα, νη ζπλεξγείεο, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη ηξφπνη επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

 

2.10.3   E-portfolios Γηδαζθαιίαο (Teaching e-portfolios) 

 

Σα portfolios αλαπηχρζεθαλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ θαηά 

ην δεχηεξν θχκα ηεο ζρνιηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 1990 (Lyons, 1998). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα portfolios 

δηδαζθαιίαο εηζήρζεζαλ ζαλ κία λέα κέζνδν απνηίκεζεο ησλ δαζθάισλ θαη 

θαηαγξαθήο ηεο πξαθηηθήο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ζαλ έλα κέξνο κίαο γεληθφηεξεο 
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κεγάιεο αλαδήηεζεο γηα ελαιιαθηηθά κέζα εγθπξνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ζηε 

δηδαζθαιία.  

Σα Portfolios Γηδαζθαιίαο (Teaching Portfolios) πεξηιακβάλνπλ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο εξγαζίεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια ηερλνπξγήκαηα πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο-δαζθάινπο, κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ηνλ 

απηφ-αλαζηνραζκφ θαη ηελ  αληαιιαγή ζρνιίσλ γηα ηελ δηδαζθαιία. Σα portfolios 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα είλαη αλάινγα κε ηα portfolios κάζεζεο, θαη λα είλαη 

πεξηεθηηθά θαη λα αθνξνχλ ζε αηνκηθά καζήκαηα (Hutchings 1998). 

εκαληηθφο νξηζκφο ησλ Portfolios Γηδαζθαιίαο είλαη φηη απνηεινχλ κία 

δνκεκέλε ηζηνξία (πξνζεθηηθά επηιεγκέλε) ελφο ζπλφινπ επηηεπγκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζε δείγκαηα εξγαζίαο θαη είλαη πιήξσο θαηαλνεηά κέζσ αλαζηνραζηηθήο γξαθήο θαη 

ζνβαξήο ζπδήηεζεο (Shulman, 1998). 

Έλα portfolio δηδαζθαιίαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ κία απεηθφληζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ελφο αηφκνπ, αθφκε παξέρεη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηεο πξφνδνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο απνηειεί κία θαηαγξαθή ησλ πεγψλ πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ην πεδίν δξάζεο (scope) θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

δηδαζθφλησλ (Stefani, Mason θαη Pegler, 2007).  

χκθσλα κε βηβιίν ηνπ Peter Seldin (1997) ‗The teaching portfolio: A practical guide 

to improved performance and promotion/tenure decision‘ αλαθέξνληαη νη ζθνπνί ηνπ 

portfolio δηδαζθαιίαο είλαη : 

 Έλα ‗δσληαλφ‘ έγγξαθν γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο  

 Έλαο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαηά ηελ αίηεζε ζε κία λέα ζέζε ή θαηά ηελ ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 πλεηζθνξά ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο εηδίθεπζεο κε ηα λεφηεξα κέιε 

 Ζ αίηεζε γηα ηα βξαβεία ηεο δηδαζθαιίαο 

 Έλα ζχλνιν απνζεθεπκέλσλ αξρείσλ ην ‗portfolio‘ ην νπνίν αθηεξψλεηαη ζηηο 

κειινληηθέο ρξνληέο ησλ δαζθάισλ 

ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, νη εθπαηδεπφκελνη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

portfolios σο απνζήθεο ηερλνπξγεκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ 

θαη αμηνιφγεζεο φπσο επίζεο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ζπλερηδφκελε απην-

αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε. Ζ ρξήζε ησλ e-portfolios ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ θαζψο θαη ζην επαγγεικαηηθφ πιαίζην απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν 
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επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Young &  Lipczynski,  2007).  χκθσλα πάιη κε ηνλ 

Seldin (1997) ηα πιενλεθηήκαηα ησλ portfolios δηδαζθαιίαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ζ επθαηξία, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεηνηκαζίαο ελφο portfolio 

δηδαζθαιίαο γηα λα παξνπζηαζηεί ν αλαζηνραζκφο ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαλνκήο ηνπο . 

 Παξνρή βνήζεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αηνκηθή πξφνδν. 

 Έλαο ηξφπνο παξνρήο ελφο επίζεκνπ θαη έγθπξνπ αξρείνπ δηδαθηηθψλ 

επηηεπγκάησλ, πνπ λα αθνξνχλ ζε πνηθίινπο ζθνπνχο πεξηιακβάλνληαο ηελ 

ζπλερή επηζθφπεζε θαη ηε γεληθή ηζνξξνπία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

 Παξνρή ελφο εξγαιείνπ ή κέηξεζεο γηα ηελ απνηίκεζε εθαξκνγψλ γηα ηα 

δηδαθηηθά βξαβεία. 

 

Υξήζεηο ηνπ e-portfolio Γηδαζθαιίαο 

Γηα πνιιά ρξφληα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη επηηπρεκέλα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο ηα portfolios, ηα νπνία απνηεινχλ έλα επαγγεικαηηθφ εξγαιείν 

αλάπηπμεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο 

(Doolittle 1994). χκθσλα κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο έλα εξγαιείν πνπ 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα ζχλδεζε, ζπλεξγαζία, αλαζηνραζκφ θαη αμηνιφγεζε είλαη 

ην e-portfolio Γηδαζθαιίαο.  

Ζ ρξήζε ησλ portfolios έρεη κία πινχζηα ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ. Οη Salzman, Denner, θαη Harris (2002) αλαθέξνπλ φηη ζε κία έξεπλα ζε 

ζρνιεία, θνιιέγηα θαη ηκήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο βξήθαλ φηη ην 89% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηνχζε portfolios γηα θάπνην ηχπν αμηνιφγεζεο. Τπάξρνπλ 

παγθνζκίσο δηάθνξα παξαδείγκαηα ηεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο ησλ e-portfolios σο 

εξγαιεία κάζεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο (pre-service teachers) ( 

Bartlett, 2006; Hauge, 2006; Peters, Chevrier, LeBlanc, Fortin, & Malette et al., 2006; 

Ring & Foti, 2006). ηελ Απζηξαιία, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ δαζθάισλ 

πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ησλ e-portfolios (Australian ePortfolio Project,2008).  

Σν e-portfolio αλαπαξηζηά ην κέζν γηα ηελ επίδεημε ησλ δηδαθηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη αμηψλ ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξηζηά ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

(Young &  Lipczynski,  2007). Αλαιπηηθφηεξα, ε ρξήζε ησλ e-portfolios απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο δηεπθνιχλεη ηελ αλαζηνραζηηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη επηηξέπεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο θαηά ηε αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ ηζηνξηψλ κάζεζεο (Finger, 2005). 
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Σν portfolio δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη φηη ππνζηεξίδεη ηε δηα-βίνπ κάζεζε ζην 

πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο. Ζ ελζσκάησζε ησλ e-portfolios ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο 

θαζψο θαη λα επηδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηα πνπ αλέπηπμαλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 

(Dawson, 2006). 

Οη δάζθαινη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ e-portfolios 

δηδαζθαιίαο αλαπηχζζνπλ ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηηο κεηαθέξνπλ 

ζηελ ηάμε (Gatlin & Jacob 2002; Heath 2002; Holbein & Jackson 1999). Μέζσ ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ θαη αλαζηνραζηηθψλ εκπεηξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ e-

portfolioο δηδαζθαιίαο νη δάζθαινη γίλνληαη δηεπθνιπληέο θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο 

λα αλαθαιχπηνπλ ηη πξέπεη λα κάζνπλ θαη πψο ζα είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ηα 

πξφηππα (King 2002). 

Οη Bartell, Kaye, and Morin (1998), εμέηαζαλ ηελ ρξήζε ησλ portfolios ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα θαη πξνέθπςε φηη ε ρξήζε 

ησλ portfolios είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο ππνςήθηνπο δαζθάινπο ψζηε 

λα παξνπζηάδνπλ ηα ηερλνπξγήκαηα θαη ηα απνδεηθηηθά ηεο κάζεζεο ηνπο ζχκδσλα 

κε ηα πξφηππα. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα αλαθέξνπλ νη Anderson θαη  DeMeulle 

(1998), νη νπνίνη εξεχλεζαλ 127 δαζθάινπο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ portfolios ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ δαζθαισλ θαη έδεημαλ πςειά 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ portfolios.  

Ο Montgomery (2002) βξήθε φηη ηα e-portfolio δηδαζθαιίαο απνηεινχλ 

‗δπλακηθά εξγαιεία‘ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο φηαλ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη απζηεξή θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημε. Θεσξεί φηη ηα e-portfolio Γηδαζθαιίαο βνεζνχλ ηφζν ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη ηνπο έκπεηξνπο δαζθάινπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Έλα έξγν e-portfolio αλαπηχρζεθε ζην παλεπηζηήκην ηεο Iowa θαη απνηειεί 

πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε ησλ e-portfolios δηδαζθαιίαο (Fosey,2007).  

H Joanne Carney (2004) ζηελ κειέηε ‗Setting an Agenda for Electronic 

Portfolio Research: A Framework for Evaluating Portfolio Literature‘ αλαθέξεη 6 

πεξηπηψζεηο εθπαηδεπφκελσλ δαζθάισλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα portfolios ψζηε λα 

παξνπζηάζνπλ ην πνξηξαίην ηνπ εαπηνχ ηνπο σο δάζθαινο θαη έπεηηα λα ην 

ζπγθξίλνπλ κε ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζε. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ portfolios ήηαλ εμαξηεκέλε απφ ηα ηερλνινγηθά θαη 
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ςπρνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ. Ζ επίηεπμε ηεο αλαπαξάζηαζεο, 

απνηίκεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο γλψζεο ησλ δαζθάισλ κέζσ ησλ e-portfolios 

βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο επηζπκίαο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ θαη λα εμαιεηθζνχλ νη 

πεξηνξηζκνί. 

Οη Stefani, Mason θαη Pegler (2007) αλαθέξνπλ φηη ζην παλεπηζηήκηνπ 

Stanford ηνπ εξγαζηήξηνπ κάζεζεο αλαπηχρζεθαλ e-portfolios γηα ηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία  φπνπ ππάξρεη έλαο παξαιιειηζκφο κεηαμχ ηνπ αηνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ αλάπηπμεο (personal development planning- PDP) γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (continuing 

professional development - CPD) γηα ηνπο δηδάζθνληεο. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ππνζηεξίδνληαη θαηά ηελ θαηαγξαθή, ηελ νξγάλσζε, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνηειέζκαησλ ησλ επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ. Οη δηδάζθνληεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα θαη 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ μεθάζαξεο απνδείμεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο.  

 

Αλάπηπμε ηνπ e-portfolio Γηδαζθαιίαο  

 

H πινπνίεζε ησλ e-portfolios ζην πιαίζην ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ-δαζθάισλ λα εθθξάζνπλ ηε θαηαλφεζε ηνπο ζην αλψηεξν επίπεδν 

ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (χλζεζε θαη Αλάιπζε) θαη λα θαηαζθεπάζνπλ 

απνηειέζκαηα πνπ επηδεηθλχνπλ ηε δεκηνπξγία, ελζσκάησζε θαη θξηηηθή ζε απηά 

πνπ έρνπλ κάζεη (Bloom et al., 1956). Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ portfolio παξέρεη 

ζηνπο δαζθάινπο έλα πεδίν γηα λα αλαζηνραζηνχλ σο πξνο ηελ πξαθηηθή ηνπ θαη λα 

ηελ επζπγξακκίζνπλ κε ηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο (Doolittle 

1994; Heath 2002; Holbein & Jackson 1999). 

Ζ θαηαζθεπή ελφο portfolio δηδαζθαιίαο ελδπλακψλεη ην άηνκν λα δνκεί 

ζπλέρεηα θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηε γλψζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο (Foti, 2002). Δπίζεο νη 

εθπαηδεπφκελνη δάζθαινη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ελφο πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο κε λφεκα αλαπηχζζνπλ ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηεο 

δηα-βίνπ κάζεζεο (Young &  Lipczynski,  2007). Οη Milman  θαη Kilbane (2005) 

αλαθέξνπλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο e-portfolio κπνξεί λα είλαη κία ρξήζηκε πξνζέγγηζε 

γηα απζεληηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη Amber θαη Czech (2002) βξήθαλ φηη νη 
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δάζθαινη αηζζάλνληαη φηη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο e-portfolio βειηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα βειηηψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο, θαζψο 

κεηακνξθψλνληαη ζε αλαζηνραζηηθνί επαγγεικαηίεο. Δπίζεο πξνέθπςε φηη νη 

καζεηέο-δάζθαινη ληψζνπλ πην ηθαλνί κε ηελ αλάπηπμε ελφο e-portfolio εθφζνλ έρνπλ 

επηδείμεη ηελ ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ portfolio δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ην παλεπηζηεκίν Ohio State: 

 Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα ηε ζπιινγή απνδείμεσλ γηα ηελ δηδαθηηθή ηθαλφηεηα 

 Παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο  

 Παξέρεη κία επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα απιφ 

αλαγλψζηκν πιαίζην 

 Γίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα 

 Δίλαη έλα νξγαλσκέλν αξρείν θαη ηα κέξε ηνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

 Δίλαη έλα εμειίμηκν, δσληαλφ έγγξαθν πνπ πθίζηαηαη αιιαγέο 

 Δπηηξέπεη ηνλ απην-αλαζηνραζκφ (self-reflection) 

 Παξέρεη κία επθαηξία λα είλαη κνλαδηθφ θαη λα επηδεηθλχεη ην αηνκηθφ ζηπι ηεο 

δηδαζθαιίαο 

 Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο portfolio είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή απφ ην 

ηειηθφ πξντφλ 

Ζ αλάπηπμε ελφο portfolio δηδαζθαιίαο ζαλ εξγαιείν αλαζηνραζκνχ (reflection), 

επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνδεηθηηθψλ ηεο πξαθηηθήο ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

απαηηεί (Stefani, Mason θαη Pegler, 2007): 

 Έλαλ νξηζκφ ηνπ ‗portfolio‘ πνπ λα θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Κξηηήξηα ή δείθηεο γηα ην πψο ηα άηνκα δνκνχλ έλα portfolio 

 Καζνδήγεζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δσληαλνχ έγγξαθνπ γηα ηελ δηακνξθσηηθή 

απην-αλάπηπμε. 

 

2.10.4   E-portfolios ρεδηαζκνύ Αηνκηθήο Αλάπηπμεο (Personal Development 

Planning E-portfolios) 

 

Ζ Γηα βίνπ κάζεζε (Lifelong Learning-LLL), o αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

αλάπηπμεο (Personal Development Planning - PDP) θαη ηα portfolios κάζεζεο 

απνηεινχλ έλλνηεο κε πνιιέο δηαζπλδέζεηο. 

 ιεο νη επξσπατθέο ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε (Lifelong Learning -

LLL) σο έλα βαζηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
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ζπκκεηνρήο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηαβίνπ κάζεζεο είλαη (Δπξσπατθή Έλσζε, 

2002): 

 Ζ νηθνδφκεζε κίαο θνηλσλίαο πνπ λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο γηα πξφζβαζε 

ζε πνηνηηθή κάζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ 

νπνία ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηε δήηεζε 

ησλ αηφκσλ. 

 Ζ πξνζαξκνγή ησλ ηξφπσλ παξνρήο  ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη ε 

δηαζθάιηζε φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηαηξηάδνπλ κε ηελ επαγγεικαηηθή 

δήηεζε 

 Ζ θαηάξηηζε θαη ε ζηειέρσζε ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηηο θνηλσληθή δσήο. 

Χζηφζν δελ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε κφλν ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο αιιά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ππφβαζξν 

ψζηε ηα άηνκα λα είλαη αλνηθηά ζε ηδέεο, απνθάζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ δηα βίνπ κάζεζε εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

αλάπηπμεο, σο  κέζν θαη ηελ ρξήζε ησλ e-portfolios σο ην εξγαιείν πνπ πξνσζεί ηηο 

δξάζεηο. Ζ ηδέα αλάπηπμεο ησλ e-portfolios αλαγλσξίδεη φηη ε κάζεζε είλαη κία 

δηαξθήο πξνζπάζεηα θαη αλαδεηεί ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα ππνζηεξηρζεί. 

Αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο κάζεζεο ηνπ. Δπίζεο ε 

πξνζέγγηζε ησλ e-portfolios εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε 

δηαθνξεηηθνχο παξνρείο. Αθφκε ε αλαπηπζζφκελε ηδέα ηεο κε επίζεκεο κάζεζεο 

βξίζθεη πεδίν αλάπηπμεο ζηα e-portfolios(Attwell, 2007).  

ην πεδίν ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Continuing Professional 

Development- CPD) ηα e-portfolios ζεσξνχληαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν ηδηαίηεξα ζηα 

ηαηξηθά θαη εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα (Attwell, 2007).   

 

Αηνκηθόο ρεδηαζκόο Αλάπηπμεο (Personal Development Planning- PDP) 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο (Personal Development 

Planning - PDP) είλαη κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία. χκθσλα κε ηελ εζληθή επηηξνπή γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε 

'National Committee of Inquiry into Higher Education (NCIHE)‘ φινη νη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ έλα αξρείν πξνφδνπ (progress file) ψζηε λα θάλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ηνπο νξαηά θαη λα κπνξνχλ επηδεηθλχνπλ ηα επηηεχγκαηα 
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ηνπο  (NCIHE 1997). Σν ‗αξρείν πξνφδνπ‘ απνηειείηαη απφ έλα έγγξαθν κε ηηο 

επίζεκεο πηζηνπνηήζεηο πξφδνπ θαη ηνλ αηνκηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ην νπνίν 

εκπεξηέρεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηνλ αηνκηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαζψο θαη ηηο απνδείμεηο γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ. Ζ 

ζηξαηεγηθή e-learning ηνπ ππνπξγείνπ εθπαίδεπζεο θαη επηζηήκεο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο αλαθέξεη φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη κέρξη ην 2008 λα έρνπλ 

αηνκηθφ ρψξν κάζεζεο (DfES 2005). 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2005-06 μεθίλεζε ε πιήξεο πινπνίεζεο ηνπ αηνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ‗αξρείνπ πξνφδνπ‘, θαη ηεο ρξήζεο πνιιψλ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ e-portfolios. Παξάιιεια, πνιιά παλεπηζηήκηα 

έρνπλ αλαπηχμεη ηζηνζειίδεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

αλάπηπμεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ πινπνηήζεσλ είλαη stand-alone ζπζηήκαηα πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ αξρείσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηηεχγκαηα ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

αλάπηπμεο ζε άιια ζπζηήκαηα. Χζηφζν ν αηνκηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ζεσξείηαη 

έλα φρεκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ έιιεηςε φκσο ηεο 

κεηαθεξζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αηνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο (e-PDP) ηα ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε (Newland, Hanson & 

Johnson,2006).  

 

Οξηζκόο ηνπ Αηνκηθνύ ρεδηαζκνύ Αλάπηπμεο (Personal Development Planning- 

PDP) 

 

Ο αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο (Personal Development Planning - PDP) είλαη 

κία δνκεκέλε θαη ππνζηεξηδφκελε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπφκελνο γηα 

λα αλαζηνραζηεί ζηελ αηνκηθή ηνπ κάζεζε, επίδνζε θαη/ή απφδνζε θαη λα ζρεδηάζεη 

ηελ αηνκηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Απνηειεί κία 

πεξηεθηηθή δηαδηθαζία, αλνηθηή ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε φια ηα 

πεξηβάιινληα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ζε φια ηα επίπεδα (QAA,2009).  

Με κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, ζχκθσλα κε ην Quality Assurance Agency
17

 (2009) ν 

αηνκηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο : 

                                                
17 Σν Quality Assurance Agency (QAA) ειέγρεη ηα αθαδεκατθά πξφηππα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 
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 Δίλαη κία δνκεκέλε δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

κάζεζεο 

 Δκπιεθέηαη κε ηε κάζεζε κε έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν (αθαδεκατθφ, αηνκηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ πιαίζην) 

 Δίλαη κία πεξηεθηηθή δηαδηθαζία, αλνηθηή ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ην άηνκν κέζσ θαζνδήγεζεο θαη 

ππνζηήξημεο νη νπνίεο κεηψλνληαη θαζψο αλαπηχζζεηαη ε αηνκηθή 

ππεπζπλφηεηα 

 Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη απην-αλαζηνραζκφ, ηε δεκηνπξγία 

αηνκηθψλ αξρείσλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ 

επίηεπμε αηνκηθψλ ζηφρσλ 

 Απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα επηθνηλσλνχλ ηε  

κάζεζε ηνπο ζε άιια άηνκα (νκφηηκνπο ζπλεξγάηεο, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, 

εξγνδφηεο) 

Ο απνηειεζκαηηθφο αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ αηφκσλ λα αλαζεσξνχλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο 

αηνκηθήο ηνπο κάζεζεο θαη λα θαηαλννχλ ην ‗ηη‘ θαη ‗πψο‘ καζαίλνπλ. Ο αηνκηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα δνκήζνπλ ηε κάζεζε 

ηνπο, ηα επηηεχγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα  ηεο κάζεζεο ζαλ κία δηεπξπκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο (QAA,2009). Ο αηνκηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο βνεζάεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο : 

 Να ζρεδηάδνπλ, λα ελζσκαηψλνπλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο 

αηνκηθήο, αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο ζε αθαδεκαηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο 

 Να θαηαλννχλ ην πψο καζαίλνπλ θαη πνηέο είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξέπεη λα επηηχρνπλ 

 Να γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ παξαθνινχζεζε θαη επηζθφπεζε ηεο 

αηνκηθήο πξνφδνπ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηη γλσξίδνπλ ζηνπο άιινπο 

 Να αμηνινγνχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλνληαη ην πψο ζα 

βειηηψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ην πψο ζα πξνσζήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο 
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 Να αλαπηχμνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή, 

επαγγεικαηηθή θαη αηνκηθή πξφνδν 

 Να αλαπηχμνπλ έλα ιεμηιφγην γηα επηθνηλσλνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίδνζε 

ηνπο 

 Να είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα 

 Να αληαπεμέιζνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ζπλερηδφκελε πξφνδν θαη ηελ 

θαξηέξαο ηνπο 

Ζ πινπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

φηαλ βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 ε κία γεληθή αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα 

 ηε ζχλδεζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ 

 ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

 Τπνζηεξίδεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ 

 Τπνζηεξίδεηαη απφ ηηο αθαδεκατθέο  δνκέο  

 πλδέεηαη επίζεκα κε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

 Αμηνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο  

 

Αηνκηθόο ρεδηαζκόο Αλάπηπμεο (Personal Development Planning- PDP) θαη ηα 

e-portfolios 

 

Σα παξαδείγκαηα ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο θαη ησλ e-portfolios 

εξγαιείσλ είλαη αξθεηά. Δθείλα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέζσ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ 

θνξέα JISC (The Joint Information Systems Committee) πεξηιακβάλνπλ ηα  έξγα: 

‗Personal ePortfolios for Teaching and Learning‘ (PETAL) θαη ‗ePortfolios 

Extensions Toolkit‘ (e-PET). Σν έξγν PETAL έρεη αλαπηχμεη έλα γεληθφ e-portfolio 

εξγαιείν πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αλνηθηφ θψδηθα Open Source Portfolio Initiative (OSPI) 

θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε ζελάξηα ππνρξεσηηθήο 

κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν έξγν ePET αλαπηχρζεθε ζην παλεπηζηήκην 

ηνπ Newcastle θαη πξνζθέξεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ελφο e-

portfolio. Σν e-portfolio ζρεδηάζηεθε γηα λα ελζσκαηψζεη πςειφ βαζκφ 

δηακφξθσζεο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ελαιιαζζφκελεο θχζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα stand-alone ζχζηεκα αιιά έρεη 
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ζρεδηαζηεί γηα λα ελζσκαηψλεηαη ζε δηαρεηξηδφκελα πεξηβάιινληα κάζεζεο 

(Managed Learning Environments - MLEs) (Newland, Hanson & Johnson,2006). 

Κάπνηα εξγαιεία αλαπηχζζνληαη κε εκπνξηθά εηθνληθά πεξηβάινληα κάζεζεο 

(Virtual Learning Environments- VLEs), φπσο ην παλεπίζηεκην Dundee. Σν 

παλεπηζηήκην είρε πινπνηήζεη έλα γεληθεπκέλν ζρήκα ειεθηξνληθνχ αηνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο (e-PDP) ην νπνίν ήηαλ δηαδηθηπαθφ θαη παξερφηαλ κέζν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν γεληθεπκέλν ζρήκα 

κπνξνχζε λα κεηαπνηεζεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ή ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ελψ παξερφηαλ θαη ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο.  

Άιια πξνγξάκκαηα εθαξκφζηεθαλ ζην παλεπηζηήκην Bournemouth, φπνπ έλα 

ηζηφηνπνο αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κία 

δνκεκέλε δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηα-βίνπ κάζεζεο ζε φια ηε 

πεδία ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνληαο ην αθαδεκατθφ, ην αηνκηθφ θαη ηεο 

θαξηέξαο . Έλα κεγάιν εχξνο πεγψλ, φπσο είλαη ε επηπξφζζεηε κειέηε πεγψλ, νη 

ηζηνζειίδεο θαη άιιεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηφηνπν γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο απηφ-απνηίκεζεο θαη ηνπ ελεξγνχ ζρεδηαζκνχ 

(Newland, Hanson & Johnson,2006). 

Σν παλεπηζηήκην Nottingham Trent, ην London Institute ζε ζπλεξγαζία κε ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Leeds ην ηκήκα πιηθψλ θαη ζρεδηαζκνχ θαηαζθεχαζαλ έλαλ 

‗αηνκηθφ νξγαλσηή αλάπηπμεο ‘, κία δηαδηθηπαθή πεγή κε δηαζπλδεφκελα έγγξαθα 

πνπ ζέηνληαη ππφ επεμεξγαζία θαη απνζεθεχνληαη απφ ηνλ ρξήζηε. Αλαπηχρζεθε ην 

ινγηζκηθφ Macromedia ελψ ελζαξξχλεη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηα-βίνπ 

κάζεζεο ελζαξξχλνληαο ηνπο ρξήζηεο λα αλαζηνράδνληαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

δσήο ηνπο.  

Σν eFolio Minnesota είλαη έλα ζχζηεκα e-portfolio πνπ παξέρεη ζε θάζε θάηνηθν ηεο 

πνιηηείαο ηεο Μηλεζφηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηείσλ ηελ επθαηξία γηα έλα ειεχζεξν e-

portfolio γηα απεξηφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν κε ρσξεηηθφηεηα 3 ΜΒ. Σν eFolio  είλαη 

έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε πξνηππνπνηεκέλεο κνξθέο ηχπσλ 

e-portfolios ηα νπνία είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη απεπζχλνληαη ζε: εθπαηδεπφκελνπο, 

ζε δηδάζθνληεο θαη ζε επαγγεικαηίεο. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ αιιά θαη αιιειεπηδξάζηηθα εξγαιεία ήρνπ θαη video. Μέρξη 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, πάλσ απφ 32.000 ρξήζηεο είζερζεζαλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηνλ 

Οθηψβξην 2002. Μία έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε 500 ρξήζηεο έδεημε φηη ρξήζηεο  φισλ 

ησλ ειηθηψλ απφ ηελ Μηλεζφηα ζπκκεηείραλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ 6 βαζηθέο 
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ιεηηνπξγίεο: ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ, θαηαγξαθή ηεο αλάπηπμεο, εχξεζε εξγαζίαο, αμηνιφγεζε 

καζεκάησλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο. Σν eFolio είλαη κνλαδηθφ αθνχ 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηελ δηα-βίνπ κάζεζε θαη ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο πνιίηεο λα 

θαθαιαηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε ηνπο πξίλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη έπεηηα απφ ηελ 

επίζεκε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπζεο ηνπο (Cambridge, 2005). 

Πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην JISC εξεπλνχλ ην πψο ηα e-

portfolios ελζαξξχλνπλ  θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δηα-βίνπ κάζεζε, αλαθέξνπκε κεξηθά: 

 PDP4LX2 : Αηνκηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο γηα αθαδεκατθή δηα-βίνπ κάζεζε: 

Μειέηε πεξίπησζεο e-portfolios  

 EELLS: East of England Lifelong Learning Support: e-Portfolios Μειέηε 

πεξίπησζεο, Τπφβαζξν θαη Πιαίζην 

 FILE-PASS: Γηεπθνιχλνληαο ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο e-

portfolios θαη ζπζρεηηδφκελα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα: e-portfolios  

 EPICS-2:  Βνξεηαλαηνιηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε, βαζηζκέλε 

ζηελ εξγαζία θαη δηα-βίνπ κάζεζε  

 eReturn: e-Portfolios, Μειέηε Πεξίπησζεο, Τπφβαζξν θαη Πιαίζην  

 SOVLS: Τπνζηήξημε ηεο κάζεζεο ζε πεξηβάιινληαο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο  

 JOSEPH: πλέλσζε νξγαληζκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ κεραλνινγηθψλ 

κνλνπαηηψλ ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε 

 

2.11   Βήκαηα Καηαζθεπήο ησλ  e-portfolios 

 

χκθσλα κε ηελ Challis (2005)  ηα e-portfolios ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη 

ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα καζήκαηα ίζσο λα 

πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη σο πξνο ηε δνκή ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνληαη κε ηα e-portfolios. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα εκπιέθνληαη  ζηελ 

δηαδηθαζία, δειαδή πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη θάλεη ην e-portfolio θαη πνηφο είλαη ν 

καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ, έηζη θαηαλλννχλ ηελ αμία δεκηνπξγίαο ηνπ e-portfolio 

θαη ην πφηε ηα e-portfolios ηνπο είλαη δηαηζζεηηθά.  

Οη Barrett θαη Knezek (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα e-portfolios πξέπεη λα 

βξνχλ κία ηζνξξνπία αλάκεζα ζε ιεπηνκεξή δνκεκέλα ζρεδηαγξάκκαηα, ηα νπνία λα 
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ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζηα αλνηθηά ή 

απην-θαζνδεγνχκελα e-portfolios ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

νξγαλψλνπλ ηε κάζεζε ηνπο θαη ηαηξηάδνπλ ζε πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ e-portfolio απαηηεί ρξφλν, ελψ νη καζεηέο πξέπεη λα 

θαηέρνπλ ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ή ηελ αλάινγε θαηάξηηζε γηα λα επηηχγρνπλ. 

Σα ηερληθά πξνβιήκαηα κε ην ινγηζκηθφ ή ηνλ εμνπιηζκφ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά 

δεηήκαηα. 

ε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Ννξβεγία ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

δαζθάισλ, πξνέθπςε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε πςειά επίπεδα εκπεηξίαο ζηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ζεψξεζαλ πην εχθνιε ηελ θαηαζθεπή ησλ e-

portfolios, ελψ αληίζεηα νη καζεηέο ρσξίο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο δελ κπφξεζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία (Hauge, 2006). 

Οη Tosh, Light, Fleming θαη Haywood (2005) πξνεηδνπνηνχλ φηη θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ e-portfolios κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ πξνβιήκαηα εαλ δελ 

ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο θαη νη ζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ. εκαληηθά δεηήκαηα είλαη 

ην θίλεηξν, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηερλνινγία ηα νπνία κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

εκπινθή ησλ ρξεζηψλ. Έρεη ζεκαζία νη καζεηέο λα κειεηνχλ θαιά παξαδείγκαηα e-

portfolios, λα θαηαλλννχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή δηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ. Δπίζεο νη  κάζεηεο είλαη αλαγθαίν λα 

γλσξίδνπλ πψο ζα αμηνινγεζνχλ  ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηα 

πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο.  

Αθφκε νη Tosh et al. (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη απαηηνχληαη  νξγαλσκέλεο θαη αθξηβείο 

ξνπκπξίθεο θαη ππνζηεξηθηηθά κέζα γηα λα εζσηεξηθεχζνπλ νη καζεηέο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο. 

ηνλ Πίλαθα 7 παξαζέηνληαη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο θαη ηα 

πξναπαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-

portfolios. Σα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πινπνηήζνπλ e-

portfolios πξέπεη λα ιάβνπλ δηάθνξεο απνθάζεηο θαη λα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο 

ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή αλάπηπμεο e-portfolio. Χζηφζν ζηελ 

βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη κία έιιεηςε επίζεκεο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο e-

portfolio ζπζηεκάησλ( Buzzetto-More &  Alade, 2008) 

 

πγγξαθείο 

 
Οδεγίεο γηα ηελ Καηαζθεπή e-portfolios 

(Καζνδεγεηηθά Δξσηήκαηα θαη Υαξαθηεζηηθά) 
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Cooper (1999) 

 

 

Οη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο e-
portfolio αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπλπξέπεη λα είλαη : 

 

 Αλαγλψξηζε ησλ πεδίσλ ησλ δεμηνηήησλ 

 ρεδηαζκφο ησλ κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ 
 Αλαγλψξηζε ησλ δεηθηψλ ηεο επίδνζεο 

 Αμηνιφγεζε 

 

 

 

 

Zeichner & Wray 

(2001) 

 

 

 

 
Καζνδεγεηηθά εξσηήκαηα: 

 

 Πνηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπ e-portfolio: Μάζεζε, 
Αμηνιφγεζε ή επαγγεικαηηθφο ζθνπφο 

 Πνηφο έρεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπγγξαθήο θαη πφζεο νδεγίεο 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ζε ηη βαζκφ; 
 Πψο θαη κε πνηφ ηξφπν ηα e-portfolios πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη; 

 Ση είδνο ηερλνπξγεκάησλ είλαη απνδεθηά ζαλ θνκκάηηα 

απνδείμεσλ; 
 Ση είδνπο θαζνδήγεζε θαη πφζε ππνζηήξημε πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; 

 Πψο πξέπεη ην e-portfolio λα αμηνινγεζεί; 
 Ση πξέπεη λα ζπκβεί ζην e-portfolio εθφζνλ νινθιεξσζεί; 

 

 

 

 

 

 

Jafari (2004) 

 

 

 

Θεσξήζεηο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ e-portfolios ζηελ 
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πηνζέηεζεο : 

 

 Μειινληηθνί ρξήζηεο ηνπ e-portfolio 
 Πηζαλά πιενλεθηήκαηα 

 Λεηηνπξγίεο 

 Υξεζηηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo & Ittleson 

(2005b) 

 

 

Γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο e-portfolios θάζε αθαδεκατθφ ίδξπκα ζα 

πξέπεη λα αλαζηνραζηεί ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα:  
 

 Πξέπεη έλα e-portfolio λα πεξηιάκβαλεη ην επίζεκν 

αξρείν ησλ εξγαζηψλ ελφο καζεηή; 
 Πφζν ρξφλν ζα δηαξθεί ε απνζήθεπζε ηνπ e-portfolio ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ; 

 ε πνηφλ αλήθεη ην e-portfolio; 

 Πψο πξέπεη έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα λα πξνσζεί θαη λα 
ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε ησλ e-portfolios; 

 Με πνηνλ ηξφπν αμηνινγνχληαη ηα ην e-portfolios ψζηε λα 

είλαη έγθπξα θαη αμηφπηζηα; 
 Πψο κπνξνχλ ηα ηδξχκαηα λα ελζαξξχλνπλ ηνλ 

αλαζηνραζκφ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ ην e-

portfolios; 

 

 

 

 

 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε e-portfolios απφ 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα: 
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Challis (2005) 

 

 Πψο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ; 
 Πνηφο ζα έρεη πξφζβαζε ζηα e-portfolios; 

 Πψο ζα επηηπγράλεηαη ε άζθαιεηα θαη ε ηδησηηθφηεηα 

ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;  

 Πψο ζα δηαθπιάζζνληαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα; 
 

Butler (2006)  

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio είλαη: 

 
 Έιιεηςε νδεγηψλ 

 Ζ έιιεηςε θαζνδεγεηηθψλ πξνηάζεσλ πξνθαιεί 

πεξηνξηζκνχο  
 Έιιεηςε παξαδεηγκάησλ 

 Έιιεηςε ππνζηήξημεο 

 Σερληθά πξνβιήκαηα 
 πληήξεζε 

 Έιιεηςε ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

 Έιιεηςε ρξφλνπ 
 Πξφζβαζε 

 Έιιεηςε αζθάιεηαο 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ηνπο καζεηέο σο πξνο ηελ 
δεκηνπξγία αλαζηνραζκψλ 

 Με θαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο 

 Έιιεηςε ή ππεξβνιηθφο βαζκφο αλαηξνθνδφηεζεο 

 

Πίλαθαο 7: Οδεγίεο γηα ηελ Καηαζθεπή e-portfolios 

 

Ζ  Butler (2006) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ησλ e-portfolios, ηα νπνία είλαη: 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ e-portfolio θαη ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο νξηνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ νδεγηψλ 

 Ζ χπαξμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο δνκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο γηα 

δεκηνπξγηθφηεηα 

 Ζ ζπρλή θαη λνεκαηηθή ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

 Ζ αμία ηνπ αλαζηνραζκνχ 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηνπ e-portfolio γηα ηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

 Οη εθπαηδεπφκελνη κε θίλεηξα 

 Σν e-portfolio λα απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

 Σα e-portfolios λα δεκηνπξγνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε δηάζεζε γηα 

αλαζηνραζκφ θαη ζε πιαίζηα εθηφο ηεο ηάμεο 

 Θεσξήζεηο γηα ην ζηφρν-θνηλν 
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 Οξγάλσζε θαη επαηζζεζία 

Ζ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ησλ e-portfolios βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα εηζάγνληαη ζηελ  ινγηθή ησλ  e-portfolios θαη λα 

θαηαλλννχλ επαθξηβψο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηα e-

portfolios  (Chang, 2001; Klenowski et al., 2006). Ο ζθνπφο ηνπ e-portfolio είλαη 

αλαγθαίν λα ζπλδέεηαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (Wetzel & 

Strudler, 2005).  

Δπίζεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ θαζψο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αξρείσλ (Canada, 2002). ηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ 

απηφ-αμηνιφγεζε (Chang, 2001), αιιά θαη ην πψο ζα αμηνινγεζεί ην e-portfolio 

(Carliner, 2005) θαη ην πψο ζα θαζνξηζηεί ε βαξχηεηα ηνπ e-portfolio ζηνλ ηειηθφ 

βαζκφ  (Canada, 2002). Ζ θαηαζθεπή ελφο e-portfolio είλαη αλαπφθεπθηα κία 

αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνία νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηε θαηαλφεζε 

ηεο κάζεζεο ηνπο (Klenowski et al., 2006).  

Γηα λα είλαη έλα e-portfolio επηηπρεκέλν απαηηνχληαη έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ. 

ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη έλα ζηνηρείν θιείδη γηα ηελ επηηπρία, ην νπνίν είλαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σα άηνκα πνπ αλαθέξνπλ φηη ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ έλα 

e-portfolio εμεηάδνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα e-portfolios θαη 

χζηεξα ζρεδηάδνπλ ή πινπνηνχλ ην ινγηζκηθφ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο απηέ ο(Ahn, 

2004).  

Σα e-portfolios ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα θαη 

θνιιέγηα φπνπ ε δηδαζθαιία γίλεηαη πξφζσπν-κε-πξφζσπν. Χζηφζν ζηελ παξνχζα  

κειέηε ζέινπκε λα δψζνπκε έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ είλαη 

θαηαλεκεκέλα  θαη ε δηδαζθαιία γίλεηαη δηαδηθηπαθά ή κε κεηθηφ ηξφπν (blended). 

Απηή ε πξννπηηθή δίλεη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ 

κάζεζε, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ δχλακε ηνπ κέζνπ. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

πξέπεη λα παξέρνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, νη δηδάζθνληεο 

πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ησλ e-portfolios ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηέινο νη 

εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδνληαη έλα εχξνο πξνζφλησλ γηα λα αλαπηχμνπλ ην e-portfolio 

ηνπο θαη ζε επφκελν επίπεδν λα κεηαβνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη λα αλαπηχμνπλ 

κία αλνδηθή θαξηέξα (Stefani, Mason, Pegler, 2007). ην ρήκα 6 απεηθνλίδεηαη ε 
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αιιειεπίδξαζε ησλ ζεκαληηθψλ ξνιψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ησλ e-

portfolios. 

 

 
ρήκα 6: H αιιειεπίδξαζε ησλ ζεκαληηθώλ ξόισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ησλ e-

portfolios 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηα βήκαηα πινπνίεζεο ησλ e-portfolios αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ. ην ρήκα 7 παξαζέηνπκε ηα 3 είδε e-portfolios: Portfolios 

Μάζεζεο (Student Learning Portfolios), Portfolios Γηδαζθαιίαο (Teaching 

Portfolios), Portfolios εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Institutional Portfolios) (DiBiase, 

2002 ; Barrett, 2005).  

 
ρήκα 7: 3 Δίδε e-portfolios 

 

Οη Di Biase et al. (2002) παξαζέηνπλ ζηνλ Πίλαθα 8 ηελ αλάπηπμε ελφο e-portfolio 

κάζεζεο. Γίλνπλ έκθαζε ζε θάζε βήκα ηεο πινπνίεζεο ελψ πξνζθέξνπλ κία 

αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio θαη πψο ζπλδέεηαη απηφο κε ηελ κάζεζε. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε έλλνηα ηεο πξνφδνπ πνπ εμειίζζεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ζηαδίσλ.  
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Φάζεηο Τινπνίεζεο e-portfolio κάζεζεο  

(Di Biase et al., 2002) 

 

1. πιινγή πιηθνύ 

Οη εθπαηδεπφκελνη , κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηδαζθφλησλ,  απνζεθεχνπλ ηα ηερλνπξγήκαηα ηνπο 

(εξγαζίεο, παξνπζηάζεηο) ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηηο 

επηδφζεηο θαη ηηο επηηπρίεο (πηζαλέο ζεηηθέο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο). 

 

 

2. Δπηινγή πιηθνύ 

Οη εθπαηδεπφκελνη θάλνπλ επηζθφπεζε θαη 

αμηνινγνχλ ηα πηζαλά πεξηέρνκελα ηνπ e-portfolio, 

ψζηε λα αλαθαιχςνπλ εθείλα ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηηο θαηάιιειεο επηδφζεηο ζχκθσλα 

κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. 

 

 

3. Αλαζηνραζκόο 

Οη εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχλ ή απνηηκνχλ ηε 

κάζεζε ηνπο κέζσ αλαζηνραζηηθψλ ζρνιίσλ. 

Αλαζηνράδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ 

ζηφρνπο,  πξφηππα, θελά ζηελ αλάπηπμε ηνπο  ή 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπο θαη λα δψζνπλ έκθαζε ζε 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξε εμάζθεζε. 

 

 

4. Πξνβνιή ή Καηεύζπλζε 

Οη εθπαηδεπφκελνη κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο 

ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα  ζε 

ζρέζε κε ηα πξφηππα ή ηνπο δείθηεο επίδνζεο. 

Μπνξνχλ λα ζέζνπλ ζηφρνπο ή λα αλαπηχμνπλ 

ζρέδηα δξάζεο  γηα ην κέιινλ. ε απηφ ην ζηάδην ην  

ε αλάπηπμε ηνπ e-portfolio ζπλδέεηαη κε ην 

ζρεδηαζκφ αηνκηθήο αλάπηπμεο (personal 

development planning - PDP) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο δηα-βίνπ κάζεζεο. 
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5. Παξνπζίαζε 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη πξνζθαινχληαη λα κνηξαζηνχλ 

ην e-portfolio ηνπο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο 

νκφηηκνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Απηφ πξνσζεί ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ελδπλακψλεη ηελ απην-

αμηνιφγεζε θαη  ηελ νκφηηκε αμηνιφγεζε. Δλψ 

δεζκεχεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ δηαδηθαζία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ αηνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. 

 

Πίλαθαο 8: Φάζεηο Τινπνίεζεο e-portfolio κάζεζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ελφο e-portfolio είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ηνπνζεηείηαη 

αλάκεζα ζηελ επηινγή ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio θαη ηελ επηινγή ηνπ 

ινγηζκηθνχ/πιαηθφξκαο/εξγαιείνπ e-portfolio. ηνλ Πίλαθα 9 απεηθνλίδνληαη ηα 

ζηάδηα πινπνίεζεο ελφο e-portfolio φπσο παξνπζηάδνληαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο. 

 

Πξνηάζεηο Βεκάησλ Τινπνίεζεο ησλ E-portfolios 

 

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio ζαλ 

κία δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ ‗ρεδηάδσ-Κάλσ-

Διέγρσ‘ (Pallister, 2007), ε νπνία αληαλαθιά 

ηηο ζεσξίεο ηνπ θχθινπ κάζεζεο ηνπ Kolb 

(Kolb, 1984) θαη ηηο ζεσξίεο ηεο Μάζεζεο  

Πεδίνπ  (McGill & Brockbank, 2004)  

 

Έλα απιφ κνληέιν δεκηνπξγίαο e-portfolio 

αλαγλσξίδεη 4 θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί παλεπηζηήκην θαη 

ην θνιιέγην Ithaca. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη  

ην ηειηθφ βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη 

ε επθαηξία ζχλδεζεο ηνπ κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

(Siemens, 2004). 
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ηελ αλαθνξά ηνπ Becta (2007), ‗Δπίδξαζε 

ησλ e-portfolios ζηελ κάζεζε‘ (Hartnell-

Young et al 2007) θαη αλαπαξηζηά ηηο 

πινπνηήζεηο ησλ e-portfolios αλάινγα κε ηνπο 

ζθνπνχο. 

 

Ζ Barrett (2008) εμειίζζεη ηελ πξννπηηθή 

ηνπ e-portfolio δεκηνπξγψληαο ζπλδέζεηο  

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο  ηνπ αηφκνπ. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 9: Πξνηάζεηο βεκάησλ Τινπνίεζεο e-portfolios 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio αθνξά ζην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ‗e-portfolio Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ‘ 

(Programme e-portfolio). Ζ πινπνίεζε ηνπ  e-portfolio Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. ηνλ Πίλαθα 10 παξαζέηνπκε 

έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 
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θαζνδεγήζνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Stefani, 

Mason, Pegler, 2007). Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα εξσηήκαηα πνπ παξαζέηνπκε 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ζπλερή αλαζηνραζκφ θαη αλαπξνζδηνξηζκφ, ε ιίζηα δελ είλαη 

εμαληιεηηθή θαη κπνξεί ζπλέρεηα λα εκπινπηίδεηαη.  

 

Καζνδεγεηηθά Δξσηήκαηα γηα ηελ Τινπνίεζε e-portfolio εθπαηδεπηηθνύ 

ηδξύκαηνο   
(Stefani, Mason,Pegler, 2007). 

1. Πνηφο  είλαη ν ζηφρνο-νκάδα; Ση κπνξνχκε λα πξνζκέλνπκε απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ηε 

βαζκίδα ηεο κάζεζεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

2. Δίλαη νη εθπαηδεπφκελνη έηνηκνη γηα κάζεζε βαζηζκέλε ζην e-portfolio; Δίλαη 

θαηάιιειν ην e-portfolio γηα ην ζηφρν-νκάδα; 

3. Δίλαη ζαθέο φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη απφ ην ζηφρν-θνηλφ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίσλ γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ έλα e-portfolio; 

4. Πψο ζα παξνπζηαζηεί ην e-portfolio ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο; Ίζσο ζα ζέιεηε 

λα αλαπηχμεηε έλα e-portfolio γηα λα ππνζηεξίμεηε ηα πξνζφληα ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίσλ ή ζαλ κία απνζήθε εξγαζηψλ. 

5. Θα ππάξρεη κία πξνηππνπνηεκέλε κνξθή γηα ην e-portfolio; Πξέπεη λα 

θαζνξίζεηε εαλ ζα ππάξρνπλ βαζηθά πξφηππα ζρεδίαζεο ή πφζε δεκηνπξγηθή 

ειεπζεξία ηα πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

6. Σν e-portfolio ζα είλαη δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν; Ίζσο ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ θάπνηα κέξε ηνπ e-portfolio κε 

ηδησηηθή πξφζβαζε ελψ θάπνηα κέξε λα είλαη αλνηθηά γηα ηνπο δηδάζθνληεο ή 

ηνπο ζπλεξγάηεο. 

7. Με πνηφ ηξφπν ζα ππνζηεξίδνληαη νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ e-portfolio; Πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα 

φπσο είλαη : ε αλάπηπμε ηνπ e-portfolio απνηειεί κία δηαδηθαζία κάζεζεο ε 

νπνία ζα αμηνινγεζεί ή ν ‗ρψξνο‘ ηνπ e-portfolio ζα δηαηεζεί ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ην πιηθφ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα αμηνινγεζεί.  

8. Πνηφο ζα αλαιάβεη λα θάλεη ηελ επηζθφπεζε ηνπ e-portfolio κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο;  Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή 
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αιιειεπίδξαζε κε ην e-portfolio, είλαη ζαθέο φηη ρξεηάδνληαη ζπλερή,  

δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδφηεζε. 

9. Πνηά είλαη ε απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε  πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε 

ζηνπο ζπκβνχινπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πσο ζα 

ρεηξηζηεί ην e-portfolio (ην ζέκα πξνθχπηεη εηδηθφηεξα ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα φπνπ ην πξνζσπηθφ δελ θαηέρεη ζε άξηζην βαζκφ ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ. 

10. Ση ζα ζπκβεί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ δελ ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ e-

portfolio; Μία ηέηνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα δηεπζεηείηαη απφ ηνλ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ελψ 

γεληθά ζα πξέπεη ην e-portfolio λα αθνινπζεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

Πίλαθαο 10: θαζνδεγεηηθά Δξσηήκαηα γηα ηελ Τινπνίεζε e-portfolio εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο e-portfolio απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζε δηάθνξνπο 

θνξείο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε απνηέιεζκα λα είλαη αλαγθαίν έλα θνηλφ φξακα. 

Οη Stefani, Mason θαη Pegler (2007) πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

φισλ ησλ παξαγφλησλ θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα γεληθφ ζρέδην πινπνίεζεο ησλ e-

portfolios. ηνλ Πίλαθα 11 παξαζέηνληαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ησλ e-

portfolios. 

Φάζεηο Τινπνίεζεο ελόο e-portfolio  
(Stefani, Mason & Pegler, 2007) 

 

αθήο δήισζε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπ e-portfolio 

[Purpose] 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio αληηζηνηρεί κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Απηή ε επηινγή 

ζα θαζνξίζεη ην δηδαθηηθφ πιαίζην. Ο θαζνξηζκφο 

ηνπ ζθνπνχ κεηαθξάδεηαη κε ηνπνζέηεζε ζαθψλ 

ζηφρσλ γηα ην e-portfolio πξφγξακκα.  

 

Καζνξηζκόο ηνπ Πεδίνπ 

δξάζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

e-portfolio 

[Scope] 

 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ δξάζεο αθνινπζεί ηελ 

επηινγή ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio. Με ηελ αξρή 

θάζε έξγνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη εαλ ππάξρνπλ 

πεγέο δηαζέζηκεο. Πεγέο είλαη ηα νηθνλνκηθά 

ζέκαηα, νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη νη εθπαηδεπφκελνη.  
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ύλδεζε ηεο Τινπνίεζεο 

ηνπ e-portfolio κε ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ 

[Relating to Curriculum] 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεησλεθηήκαηα 

θαη λα κπνξεί λα ηα επηθνηλσλήζεη ζηνπο θνξείο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα ζα είλαη ε 

επίδξαζε ηνπ e-portfolio. 

 

 

Πηζαλά πζηαηηθά ηνπ e-

portfolio 

[Potential Contents] 

 

 

Πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην e-portfolio ζηα δηάθνξα 

καζήκαηα θαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ; Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα ζα 

δηεπθξηλήζεη θαη πνηφ ζα είλαη ην είδνο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ e-portfolio. Δπίζεο κία πξνέθηαζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ e-portfolio είλαη θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο πνπ 

απαηηείηαη . 

 

Πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ e-portfolio 

[Preparing Users] 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ρξεζηψλ αλαθέξεηαη θαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Παξάιιεια ζίγεηαη ην δήηεκα ην δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηεο 

γεληθφηεξεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζε 

ειεθηξνληθφ κέζν.  

 

Ζ σξηκόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο 

σο πξνο ην e-Learning 

 

Καηά πφζν έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα έρεη πηνζεηήζεη 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ e-

portfolio. πσο αθφκα εαλ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

πινπνηεί e-learning πξνγξάκκαηα . 

Πίλαθαο 11: Βαζηθά ηάδηα Τινπνίεζεο e-portfolios 
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2.12   πζηαηηθά ζηνηρεία ελόο e-portfolio 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνηεινχλ έλα e-portfolio. Ο θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ e-portfolio απνηειεί ην 

πξψην βήκα ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο. χκθσλα κε ηηο κειέηεο ην e-portfolio είλαη 

κία ςεθηαθή απνζήθε ε νπνία ππνζηεξίδεη έλα δνκεκέλν πιαίζην φπνπ νη καζεηέο 

θαη νη θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε κία ξεπζηή κνξθή ε νπνία 

κπνξεί εχθνια λα επεμεξγαζζεί θαη λα αλαλεσζεί, κε ηελ ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαθνξψλ(Abrami & Barrett, 2005; Wade, Abrami, 

& Sclater, 2005). Σα e-portfolios βαζίδνληαη ζε αξρεία πνπ είλαη πξνζαξκφζηκα, 

αλεβαίλνπλ ζην παγθφζκην ηζηφ, είλαη εμαηνκηθεπκέλα θαη παξνπζηάδνπλ ηελ αηνκηθή 

θαη ζπλεξγαηηθή πνξεία ηεο κάζεζεο (McCowan, Harper, & Hauville, 2005). Σα e-

portfolios απνηεινχλ καζεζηαθά εξγαιεία φρη κφλν γηαηί κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ην 

πεξηερφκελν αιιά επεηδή έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίδνπλ παηδαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη αμηνινγήζεηο (Abrami & Barrett, 2005). Ζ ζεκαληηθή εξεπλήηξηα ζην 

πεδίν ησλ e-portfolios, Helen Barrett ππνζηεξίδεη φηη έλα e-portfolio ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο απνζεθεπηηθφο ρσξφο, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο/θαζεγεηέο λα ζπιιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηα 

ηερλνπξγήκαηα ηνπο ζε πνιιέο κνξθέο (ήρνο, θηλνχκελε εηθφλα, γξαθηθά, θείκελν), 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξζπλδέζκνπο γηα λα νξγαλψλνπλ ην πιηθφ, λα ζπλδένπλ ηα 

ζηνηρεία κε ηα θαηάιιεια απνηειέζκαηα, ζηφρνπο ή πξφηππα (Barrett, 2005).  

Σν δεχηεξν βήκα είλαη ε εχξεζε θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ελφο e-

portfolio, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ ελφηεηα ‘Καηαζθεπή ησλ e-portfolios’, γηα 

ηελ θαηαζθεπή  ησλ e-portfolios παξνπζηάδνπκε ην πεξηεθηηθφ κνληέιν ησλ Di Biase 

et al. (2002) ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

1. πιινγή πιηθνχ 

2. Δπηινγή πιηθνχ 

3. Αλαζηνραζκφο 

4. Πξνβνιή ή Καηεχζπλζε 

5. Παξνπζίαζε 

Ο νξηζκφο ηνπ e-portfolio θαη ε πνξεία θαηαζθεπήο ελφο e-portfolio δίλνπλ 

έκθαζε ζην κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ, ην νπνίν είλαη ην ηερλνχξγεκα 

(artifact ή artefact). Αλαθέξεηαη φηη έλα e-portfolio ζχζηεκα απνηειεί έλα ζχζηεκα 
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δηαδηθηπαθήο απνζήθεο δηαρείξηζεο πνπ απνζεθεχεη ηα αξρεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(ηα νπνία είλαη γλσζηά σο ηερλνπξγήκαηα) φπσο είλαη ηα αθαδεκατθά αξρεία, νη 

εθζέζεηο, νη αλαθνξέο ησλ εξγαζηψλ, νη εξγαζίεο, νη αμηνινγήζεηο θαη ηα πεξηερφκελα 

ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

ηερλνπξγεκάησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ιακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ (Wang, 2009). 

Σα ηερλνπξγήκαηα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα e-portfolio αθνξνχλ ζην 

άηνκν-ηδηνθηήηε ηνπ e-portfolio θαη απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Σα 

ζπζηαηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα e-portfolio ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Σα ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ηππηθφ e-

portfolio είλαη ηα αθφινπζα (Siemens, 2004): 

 Αηνκηθέο πιεξνθνξίεο 

 Ηζηνξηθφ εθπαίδεπζεο 

 Αλαγλψξηζε – βξαβεία θαη πηπρία 

 Αλαζηνραζηηθά ζρφιηα 

 Δξγαζίεο καζεκάησλ, έξγα εθπαηδεπνκέλσλ 

 ρφιηα ηνπ ζχκβνπινπ 

 ρφιηα πξνεγνχκελσλ εξγνδνηψλ 

 ηφρνη, κειινληηθά ζρέδηα 

 Αηνκηθέο αμίεο θαη ελδηαθέξνληα 

 Παξνπζηάζεηο θαη άξζξα 

 Αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο – εζεινληηθή εξγαζία, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Δπηδίσμε καο είλαη λα θαηαδείμνπκε ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

ηερλνπξγεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ ζηα e-portfolios, γη‘ απηφ ζα 

αλαδείμνπκε ηα επξήκαηα απφ δηάθνξεο κειέηεο. ην ρήκα ηνπ Jeremy Hiebert 

(2006) ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ θαη απνηειεί κία 

πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ e-portfolio απφ ηα αηνκηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο (Personal learning Environments - PLE). ην ρήκα 8 παξαηεξνχκε ηα 

ηερλνπξγήκαηα πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπφκελνο ζην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ θαη 

κπνξεί λα απνζεθεχζεη ζην e-portfolio ηνπ. Ο εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πεξλψληαο απφ ην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ηέινο ζην κέιινλ λα απνζεθεχεη 

ηερλνπξγήκαηα πνπ λα ζπληζηνχλ: γξαπηέο εξγαζίεο, πνιπκέζα, εκπεηξίεο, 

δηαπηζηεπηήξηα, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, καζεζηαθνχο ζηφρνπο, επαγγεικαηηθά 

ζρέδηα, πεξηνρέο εηδίθεπζεο θαη ζπλεξγαζίεο. 
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ρήκα 8: Απεηθόληζε ησλ ηερλνπξγεκάησλ ελόο e-portfolio ζην ζπλερέο ηνπ ρξόλνπ 

(Hiebert,2006) 

 

Οη Sweat-Guy θαη Buzzetto-More πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ ηα επέιηθηα θαη 

έκπεηξα ζπζηήκαηα e-portfolios. ην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπο αλαθέξεηαη ε έλλνηα 

ησλ ηερλνπξγεκάησλ (artifacts), ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελα πνπ επηιέγνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο. Κάπνηα 

ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ηερλνπξγεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

επηιερζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ελψ ελδέρεηαη λα έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ή ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ρσξίο ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Οη Curyer, Leeson, Mason θαη Williams (2007) αλαθέξνπλ ζηελ κέιεηε ηνπο 

πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε ηεο Απζηξαιίαο φηη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ησλ e-portfolios είλαη 

ηα ηερλνπξγήκαηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν ηνπ e-portfolio, 

φπσο ηα έγγξαθα, ηα αξρεία pdf, ηα videos, νη ερνγξαθήζεηο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη  ησλ 

πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Αθφκε ηα ηερλνπξγήκαηα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηερλνπξγήκαηα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζε 

πνιιά πνιπκεζηθά είδε θαη είλαη ρξήζηκα κφλν εαλ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά. 
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Γεληθά ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ e-portfolios ππεξεζίεο επηηξέπνπλ 

ζηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα απνζεθεχεη ηα ηερλνπξγήκαηα πνπ αλεβάδεη 

ζηα ζπζηήκαηα (Curyer, Leeson, Mason & Williams, 2007). Σα e-portfolios 

επηηξέπνπλ ηελ on-line απνζήθεπζε θαη παξέρνπλ κεγαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα 

ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ e-portfolios (McCowan et al., 2005).  

Καηαλνψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζπλνςίδνπκε ζηελ ζέζε φηη έλα e-

portfolio ηερλνχξγεκα είλαη κία κνλάδα κίαο ςεθηαθήο πεγήο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη  ησλ 

πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη έηζη 

απνηειεί έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν (Wiley & Edwards, 2002). ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο ηα καζεζηαθά αληηθείκελα 

απνθηνχλ ζεκαληηθή αμία κε απνηέιεζκα ε δηαρείξηζε ηνπο λα γίλεηαη πνιχπινθε 

(Cohen & Nycz, 2006; Collis & Strijker, 2003; Singh, Hawkins, & Whymark, 2007). 

Γηα απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα 

φπσο πξνηείλνληαη απφ ην Dublin Core (2009), ην IEEE LTSC (IEEE LTSC, 2009), 

θαη ην IMS Guide (IMS, 2006) ηα νπνία έρνπλ παξφκνηα ζπζηήκαηα βηβιηνζεθψλ.  

Σέινο αλαθέξνπκε ηελ πξνδηαγξαθή IMS e-portfolio, ε νπνία πξνηείλεη ηνπο ηχπνπο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη έλα e-portfolio: 

 Φεθηαθέο θαη κε-ςεθηαθέο εξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη νιηθψο ή κεξηθψο γηα 

ην αληηθείκελν 

 Σν αληηθείκελν ηνπ e-portfolio 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ηνπ e-portfolio έρεη ζπκκεηάζρεη, 

ζπκκεηέρεη, ζα ζπκκεηέρεη. 

 Γεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

 Καηνξζψκαηα ηα νπνία είλαη ή δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα 

 Πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

 ηφρνη θαη ζρέδηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

 εκεηψζεηο, αλαζηνραζκνί, αμηνινγήζεηο  

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηεζηο ή ησλ εμεηάζεσλ 

 Δλλνηνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεηάθξαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 ρέζεηο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Μέξε πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηδηνθηεζία ηνπ e-portfolio. 

2.13   Πξνηεηλόκελα Λνγηζκηθά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  e-Portfolios 
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Ζ αγνξά ησλ ινγηζκηθψλ ησλ e-portfolios έρεη αλαπηπρζεί κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνληαη πνηθίια εξγαιεία (Strivens, 2007). Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε απφ ην 

παξαδνζηαθφ portfolio ζην e-portfolio έρεη πξνθχςεη θαη απφ ηελ ψζεζε εθαξκνγψλ 

φπσο ησλ Web 2.0. Χζηφζν έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα είλαη ‗Πνηφ ινγηζκηθφ κπνξνχκε 

λα απνθαινχκε e-portfolio ινγηζκηθφ‘; 

Ο Serge Ravet – δηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε (European Institute for E-Learning- EifEL)  θαη πξσηνπφξνο ηεο δξάζεο ‗e-

portfolio γηα φινπο‘ πξνζπαζεί λα ζθηαγξαθήζεη ηε βάζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ e-portfolios. Απφ ηελ άιιε ν Graham Attwell (2007), έλαο εηδηθφο 

ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηα e-portfolios απφ ηελ Οπαιία, ζεσξεί φηη ην κέιινλ ηνπ e-

learning βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο αηνκηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο (personal 

learning environment -PLE). Οη εηδηθνί δηακνξθψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην κέιινλ 

ησλ αηνκηθψλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ ηα e-portfolios παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν (Himpsl & Baumgartner, 2008). κσο: 

 Πνηέο είλαη νη ζπζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη εηδηθνί ζε έλα ίδξπκα ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio;  

 Πνηφ είδνο ινγηζκηθνχ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ e-

portfolios;  

 Πνηά θξηηήξηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ίδξπκα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio πνπ αθνξά ζηα καζήκαηα θαη ζηελ κειινληηθή 

εμέιημε; 

O Serge Ravet ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ [For an ePortfolio enabled architecture] 

αλαθέξεη φηη ‗εαλ ν παγθφζκηνο ηζηφο επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο ηφηε πνηά είλαη ηα φξηα ηνπ e-portfolio;‘. Γηα παξάδεηγκα ην MySpace 

θαη ην  Second Life –δχν ρψξνη φπνπ δεκηνπξγνχληαη δεδνκέλα κε λφεκα θαη 

αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο ζρέζεηο- είλαη κέξνο ηνπ e-portfolio, ή πξέπεη ν ρξήζηεο 

λα απνθαζίζεη λα έρεη ην e-portfolio λεζί ηνπ ζην Second Life γηα λα δεκηνπξγεί,λα 

απνζεθεχεη θαη λα κνηξάδεηαη ην e-portfolio ηνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην e-portfolio 

είλαη κέξνο ηνπ Second Life ή ην αληίζεην. Με άιια ιφγηα ε θχζε ηνπ λένπ κέζνπ 

κεηακνξθψλεη ηε θχζε ησλ e-portfolios θαη ηεο δηαιεθηηθήο ηνπο δπλακηθήο. 

Γηα λα θεξδίζνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο on-line ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, 

πξνηείλεηαη ε επηινγή κίαο web-based ιχζεο, σζηφζν ηα δεδνκέλα πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 9 (Himpsl & Baumgartner, 2009). 

 

 

 

ρήκα 9: πζρέηηζε Γηαθνξεηηθώλ E-portfolios (Erpenbeck & Sauter,2007) 

 

Μία αθφκε νπηηθή γσλία ηεο εμέιημεο ησλ e-portfolios είλαη ηα εξγαιεία 

ζπγγξαθήο. Τπάξρεη ζαθέο θελφ ζηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ κε ιεηηνπξγία απηφκαηεο 

εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ κε λφεκα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ απνζήθε ηνπ e-portfolio. 

Γελ ππάξρεη λφεκα ζηελ εηζαγσγή εηηθεηψλ εαλ ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πξφρεηξν ζρέδην ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο 

κία δνκεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ. ήκεξα ε δεκηνπξγία ελφο βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο είλαη κία βαξεηή δηαδηθαζία φπνπ φιε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 

δεκνζίεπζεο γίλεηαη δηα ρεηξφο. Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο επηηξέπεη 

ηελ παξνπζίαζε ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο: κέζσ ελφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πξφνδνπ, αθεγψληαο κία αηνκηθή θαη/ή επαγγεικαηηθή ηζηνξία, 

κέζσ ελφο λνεηηθνχ ράξηε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αμηψλ ή κέζσ 

ελψ ράξηε δεμηνηήησλ κε ζχλδεζκνπο ζε ζπγθεθξηκέλα αξρεία.  

 
2.13.1   Κξηηήξηα Δπηινγήο Λνγηζκηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios  

 

Ζ επηινγή ελφο ινγηζκηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ απνηειεί κία 

ζεκαληηθή εξγαζία πνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Γεληθά, ζην 

πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ e-learning πξέπεη λα ζέηνληαη 
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ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

θνξείο (Australian ePortfolio Project, 2008). Σα ζέκαηα απηά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 πλζήθεο αδεηνδφηεζεο 

 Κφζηε αλάπηπμεο 

 Κφζηε ππνζηήξημεο 

 Δπίπεδν ελζσκάησζεο κε ην δηεπξπκέλν ζχζηεκα ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο 

 Δπηζπκεηφο βαζκφο πηνζέηεζεο 

 Γηαζέζηκν επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο 

 Πνηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ εκπνξηθνχ παξνρέα 

 Σαρχηεηα πινπνίεζεο 

 Μαθξνβηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Βαζκφο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο 

 Δπίπεδν ηθαλνηήησλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επηθνηλσίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ 

Δηδηθφηεξα ε επηινγή ηνπ e-portfolio ζπζηήκαηνο θαζνδεγείηαη απφ ηηο 

ηερλνινγηθέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο. Οη απαηηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ 

επηινγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο επρξεζηίαο 

θαζνδεγνχλ ηηο επηινγέο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνξέσλ. 

 

Παηδαγσγηθέο Θεσξήζεηο 

Ζ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο e-portfolio απαηηεί ηε ζπλερή πξνζνρή ζηηο παηδαγσγηθέο 

θαη ηηο ηερλνινγηθέο ζεσξήζεηο. Οη παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ην 

επίπεδν ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηε ηερλνινγία, ηηο 

αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα πξφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην 

επηζπκεηφ επίπεδν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πξφζβαζε ζηνπο αλαζηνραζκνχο ησλ 

καζεηψλ θαη αλάγθεο ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ (Fiedler & Pick, 2004) 

Σερλνινγηθέο ζεσξήζεηο  

Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν είλαη πνιχπινθα, αθνξνχλ ζην 

πξνυπνινγηζκφ γηα ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηελ 

ππνδνκή ηνπο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο, ηελ επεθηαζηκφηεηα, ηελ επρξεζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαο δπλαηφηεηεο επεθηάζεσλ, ζπζηεκάησλ 

απζεληηθνπνίεζεο, απαηηνχκελα ηερληθά πξφηππα θαη ζπλερηδφκελε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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Ζ επηινγή ελφο e-portfolio ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα πηζαλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ελφο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 10 θαη αλαιχνληαη παξαθάησ 

(Sweat-Guy & Buzzetto-More, 2007). 

 

 

ρήκα 10: Υαξαθηεξηζηηθά e-portfolios πζηεκάησλ 

Μειέηε  

Οξηζκέλα e-portfolio ζπζηήκαηα έρνπλ ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε κειέηε 

ησλ καζεηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκβνχινπο λα 

θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο  θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ καζεκάησλ, λα ειέγρνπλ 

ηελ πξφνδν ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, λα δηακνξθψλνπλ γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ, λα εθηππψλνπλ αλαθνξέο θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 

Σερλνπξγήκαηα 

Σα ηερλνπξγήκαηα είλαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία νη καζεηέο επηιέγνπλ γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Κάπνηα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ 
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ηελ επηινγή ηερλνπξγήκαησλ απφ ηνπο καζεηέο ηα νπνία φκσο έρνπλ λσξίηεξα 

νξηζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ δηδάζθνληα ή ν καζεηήο κπνξεί λα νξίζεη κφλνο ηνπ. Έηζη 

θάπνηα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ πνιιαπιά ηερλνπξγήκαηα γηα θάζε καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. 

Αμηνιόγεζε 

Οη Hamilton θαη Shoen (2005), αλαθέξνπλ φηη ν δηαδηθηπαθφο ηξφπνο εμέηαζεο 

πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηνπο ηνκείο: ηνπ θφζηνπο, ζηελ επθνιία ρξήζεο, ζηελ 

αμηνπηζηία, ζηε βαζκνιφγεζε, ζηε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Σα ζπζηήκαηα e-portfolio κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηαλνκή, 

απνδνρή θαη/ή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

Σα e-portfolios ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ κελχκαηα, λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε ζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα  ζπλεξγάδνληαη.  

Γηαρείξηζε καζήκαηνο 

Οξηζκέλα e-portfolios ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ην ζηνηρείν δηαρείξηζεο 

καζεκάησλ, ελψ άιια ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ελψ άιια είλαη απηφλνκα πξντφληα. ηαλ ε δηαρείξηζε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη έλα ελζσκαησκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, εκπεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαλνκήο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ on-line ππνβνιή εξγαζηψλ, έλα ειεθηξνληθφ 

βηβιίν αζκνινγηψλ θαη έλα forum ζπδεηήζεσλ. 

Αμηνινγήζεηο/παξαηεξήζεηο 

Σν ραξαθηεξηζηθφ ησλ ‗αμηνινγήζεσλ/παξαηεξήζεσλ‘ παξνπζηάδεηαη ζε e-portfolios 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ. Αλάινγα ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο, απνδνρήο θαη ππνινγηζκνχ ησλ θνξκψλ αμηνιφγεζεηο. 

Τπνζηήξημε θαη απνζήθεπζε  

Οξηζκέλα e-portfolios ηξνθνδνηνχληαη κφλν απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ελψ άιια 

απφ δηδάζθνληεο. ηαλ ην ζχζηεκα ηξνθνδνηείηαη απφ ηδξχκαηα ηα θφζηε είλαη 

ρακειφηεξα θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα παξακεηξνπνίεζε. 

Μειινληηθόο ρξήζηεο θαη ηύπνο ρξήζηε 

Ο κειινληηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο ρψξνπο φπσο 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, κε-θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

δαζθάισλ θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε.Σα αθαδεκατθά ηδξχκαηα κπνξνχλ κέζσ ηνπ e-



 110 

portfolio λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ. 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Σα e-portfolios επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αλαπαξηζηνχλ κία ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ηα νπνία ππνδειψλνπλ ηα επηηεχγκαηα ηνπο σο πξνο ηα πξνθαζνξηζκέλα ή κε 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Αλαθέξεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξέπεη 

λα αλαγλσξίδνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Martell & Calderon, 2005). 

 Αλαζηνραζκνί 

Ζ δηαδηθαζία δφκεζεο ηνπ e-portfolio ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζε 

δνκεκέλνπ ηχπνπ αλαζηνραζκνχο θαη έηζη λα βιέπνπλ πψο κεηαθξάδεηαη ε κάζεζε 

ζε παξαγσγηθή πξαθηηθή (Chun, 2002). Σα e-portfolios πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

κεραληζκφ γηα ηελ ζπγγξαθή θαη ππνβνιή αλαζηνραζκψλ κε λφεκα νη νπνίνη λα 

επεμεγνχλ γηαηί θάζε ηερλνχξγεκα έρεη επηιεγεί θαη πνην καζεζηαθφ ζηφρν 

ηθαλνπνηεί ή αλαπαξηζηά. 

Αλαθνξέο 

Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ e-portfolios είλαη ε δπλαηφηεηα αλαθνξάο γηα 

πηζηνπνίεζε θαη εγθπξνπνίεζε. Απηή ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη  ηε ζπιινγή θαη 

ζχλζεζε δεδνκέλσλ απφ ηηο ξνπκπξίθεο, ηα δηαγλσζηηθά ηεζη, ηηο βαζκνινγίεο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Dhir,2005). 

Ρνπκπξίθεο 

Οη  Aurbach & Associates (1999), αλαθέξνπλ φηη νη ξνπκπξίθεο δηακνξθψλνπλ ηα 

πξφηππα κε ηα νπνία ε επίδνζε ελφο πξντφληνο κπνξεί λα αμηνινγεζεί. Βνεζνχλ ζηελ 

πξνηππνπνίεζε κίαο αμηνιφγεζεο, παξέρνληαο ρξήζηκα δεδνκέλα, δηακνξθψλνπλ 

ζηφρνπο. Οη ξνπκπξίθεο είλαη ρξήζηκεο εθφζνλ απνηηκνχλ πνιχπινθεο θαη 

ππνθεηκεληθέο δεμηφηεηεο (Dodge & Pickette, 2001). Αλαθέξεηαη φηη νη ξνπκπξίθεο 

είλαη ην πην δηαδεδφκελν κέζν αμηνιφγεζεο e-portfolios (Buzzetto-More & Alade, 

2006). 

Γηαλνκή πιεξνθνξηώλ 

Σα e-portfolios ζπρλά απνηηκψληαη κέζσ κίαο νκάδαο αμηνινγεηψλ (Buzzetto-More 

& Alade,2006). Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πξνψζεζε θαη αλαγλψξηζε. αλ απνηέιεζκα, ηα e-portfolios παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ζην ίδξπκα λα πξνζθαινχλ άηνκα εθηφο ηνπ ρψξνπ 

γηα λα επηζεσξνχλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ην e-portfolio ηνπο.  
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Έξεπλεο 

Οη έξεπλεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ψζηε 

λα απνηηκήζνπλ ηηο γλψκεο ησλ καζεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη/ή  ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πνιιά e-portfolios ρξεζηκνπνηνχλ έλα κεραληζκφ γηα ηε δηαλνκή, ζπιινγή θαη/ή 

αλάιπζε ησλ on-line εξεπλψλ. 

Πξόηππα ζρέδηα  

Έλα ζχλνιν καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζπλαληψληαη ζηα e-portfolios ζπζηήκαηα.  Ο πην 

θνηλφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία πξφηππσλ ζρεδηψλ ή ηθαλφηεηα δφκεζε πξνηχπσλ 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, αμηνινγήζεηο πεδίνπ 

εκπεηξίαο, ζρέδηα καζεκάησλ θ.α. Σν πεδίν απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κέζσ κίαο 

βάζεο δεδνκέλσλ κε δηάθνξα πξφηππα γηα ηε δνκή θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο.  

Σερλνινγηθέο απαηηήζεηο 

Οη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο φπσο αλαθέξνπλ νη Jafari (2004) θαη Butler (2006) είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο e-portfolio  ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαλαθινχλ ζηηο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο είλαη: επθνιία 

ρξήζεο, πιάλν ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε, εχξσζηε 

αξρηηεθηνληθή, καθξνπξφζεζκε δηαζεζηκφηεηα πξφζβαζεο, πηζαλφηεηα πξφζζεζεο 

λέαο ηερλνινγίαο, ζπλδέζεηο ησλ αλαζηνραζκψλ κε ηα ηερλνπξγήκαηα, πξφηππα, 

απνδεθηνί ηχπνη αξρείσλ, αζθάιεηα ζπζηήκαηνο, γιψζζα θσδηθνπνίεζεο, 

πξνζβαζηκφηεηα, ππνζηήξημε, κεηαθεξζηκφηεηαο, αλαθνξέο, νξγάλσζε, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

 

Οη Gibson θαη Barrett (2002) αλαθέξνπλ θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ινγηζκηθψλ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε θαη αλάπηπμε e-portfolios, ηα νπνία είλαη: 

 ρεδηαζκφο θαη ηνπνζέηεζε ζηφρσλ 

 Πιαίζην δεκηνπξγηθφηεηαο 

 Δπηθνηλσλία 

 Δξγαιεία ζπλεξγαζίαο 

 Γπλαηφηεηεο ζχλδεζεο 

 Οξγαλσζηαθή επειημία 

 Μεηαθεξζηκφηεηα 

 Γεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 

 Κφζηε θαη ελζσκάησζε 
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Έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ λα επηηξέπεη ζε δηδάζθνληεο θαη εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγνχλ 

ππεξζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ, απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηερλνπξγεκάησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (πξντφληα θαη εξγαζίεο) ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζε πνιπκεζηθή 

κνξθή. Αθφκε έλα θξηηήξην είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν-θνηλφ, ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο θαη ην 

δηαζέζηκν εμνπιηζκφ. 

 

2.13.2   Γηαζέζηκα Λνγηζκηθά Δξγαιεία Τινπνίεζεο ησλ e-portfolios  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο e-portfolios, αλάινγα κε 

ηελ επηινγή ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (Barrett,2002;  Gibson & 

Barrett,2002): 

 Υξήζε Γεληθώλ Δξγαιείσλ (Generic Tools-GT) 

Σα άηνκα θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο e-portfolios ρξεζηκνπνηψληαο γεληθά 

εξγαιεία  (generic tools-GT) θαη αμηνπνηψληαο ηνλ δηαζέζηκν απνζεθεπηηθφ ρψξν.  

ηελ πξνζέγγηζε ησλ θνηλψλ εξγαιείσλ ε δνκή ησλ e-portfolios επηβάιιεηαη απφ ηνλ 

καζεηή ή ην ινγηζκηθφ γηα κεγαιχηεξε επειημία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Δίλαη δπλαηφλ 

ην θφζηνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ λα είλαη ρακειφ αιιά λα είλαη πςειφ 

ην θφζηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ ην e-portfolio ηνπο αθφκα θαη φηαλ απνθνηηήζνπλ απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. ηελ αγνξά ππάξρνπλ πνιχ θαιά εκπνξηθά e-portfolios 

εξγαιεία, αλ θαη πνιιέο θνξέο αληαλαθινχλ  ηηο επηδηψμεηο ηεο εηαηξείαο ηνπο ή 

έρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ. Πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ e-portfolios ζηελ ηάμε ηνπο ή γηα ηελ 

αηνκηθή ηνπο αλάπηπμε, ηείλνπλ λα ζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ζπζηήκαηα. 

Σα πην γλσζηά εξγαιεία είλαη νη επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ, νη εθδφηεο θεηκέλνπ (html 

editors), ηα πνιπκεζηθά εξγαιεία ζπγγξαθήο, ηα έγγξαθα pdf (portable document 

format), νη παξνπζηάζεηο, ηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά videos θαζψο θαη άιια εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ. 

 

 Υξήζε Πξνζαξκνδόκελσλ πζηεκάησλ (Customized Tools - CT) 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ πξνζαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ (customized tools - CT) 

πηνζεηνχληαη απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ηηο εηαηξείεο θαη παξέρνπλ έλα  on-



 113 

line πεξηβάιινλ κε ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ e-portfolios. Σα 

πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ servers, πξνγξακκαηηζκφ θαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Κάπνηα παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ηα εκπνξηθά 

ζπζηήκαηα e-portfolios (commercial e-portfolios systems). Σα e-portfolios ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο αλαπηχζζνληαη ζαλ on-line ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο αξρείσλ ηα 

νπνία απνηεινχληαη απφ δνκεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ επειημία 

θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζην ρξήζηε. Γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ην δίθηπν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνβιέπεηαη πςειφ θφζηνο, ελψ ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν γηα ηελ 

θαηάξηηζε , αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα είλαη 

εαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ην e-portfolio ηνπο θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

ηνλ Πίλαθα 12 παξαζέηνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

αλαθέξνπλ νη Fiedler θαη Pick (2004) γηα ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ησλ δηαζέζηκσλ 

εξγαιείσλ πινπνηήζεο e-portfolios. 

 

Γηαζέζηκα εξγαιεία e-portfolio  

 

Πιενλεθηήκαηα 

 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

Γεληθά εξγαιεία (Generic Tools-GT) 

 

 Δπειημία γηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ 

e-portfolios γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ  

 Σν e-portfolio αληαλαθιά ηελ 

αηνκηθφηεηα θαη ηε θνξεηφηεηα απφ 

έλα ζχζηεκα ζε άιιν 

 Πεξηνξηζκέλν θφζηνο θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο πξνζέγγηζεο 

 

 

 Οη ζπγγξαθείο πνπ δελ γλσξίδνπλ πψο 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία κπνξεί λα 

ππνθέξνπλ απφ γλσζηηθφ θφξην θαη 

παξάγνπλ ρακειήο πνηφηεηαο e-portfolio  

 Γχζθνιε ζχλζεζε δεδνκέλσλ  

 Ζ αζθάιεηα ησλ πεξηερνκέλσλ κπνξεί 

λα είλαη δχζθνιε 

Πξνζαξκνδόκελα πζηήκαηα (Customized Tools - CT) 

 

 Γπλακηθή ζχλζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αζθαιείαο. 

 

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο απην-έθθξαζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε 

 Κάπνηα πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα 

είλαη ηδηαίηεξα αθξηβά γηα λα πινπνηεζνχλ 
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 Αχμεζε ησλ επηινγψλ 

δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ e-

portfolios 

 Δλίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ e-

portfolios θαη ησλ ζπκβνχισλ 

 Ζ θνξεηφηεηα ησλ e-portfolio κπνξεί 

λα πεξηνξίδεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα  

 

Πίλαθαο 12: Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα γηα ηηο Γεληθέο Καηεγνξίεο e-portfolios 

 

Ζ Barrett (2008) δηαηεξεί έλα δηθηπαθφ ηφπν [electronicportfolios.org] φπνπ 

θαηεγνξηνπνηεί ηνπο ηχπνπο ησλ e-portfolio εξγαιείσλ θαη παξέρεη ππεξζπλδέζκνπο 

ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ παξνρέσλ ησλ ινγηζκηθψλ. Ζ Barrett αλαθέξεη: 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content management systems - CMS) 

 Δκπνξηθά πζηήκαηα (αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη εθπαίδεπζε δαζθάισλ) 

 πζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εζσηεξηθά ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

 Διεχζεξα εξγαιεία θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ κε ειεχζεξν ρψξν 

 Δξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα 

 Δξγαιεία ηζηνινγίνπ (Blog software) θαη εξγαιεία παγθφζκηνπ ηζηνχ 2.0 (Web 

2.0 tools) 

Βαζηδφκελνη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ινγηζκηθψλ εξγαιείσλ e-

portfolio ζα εληξπθήζνπκε ζηηο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ησλ γεληθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ 

πξνζαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ: 

 

2.13.2.1   Γεληθά Δξγαιεία Τινπνίεζεο  e-portfolios 

 

Σν e-portfolio ζχζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Πνιιά άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα e-portfolios ηα ραξαθηεξίδνπλ  ζαλ ειβεηηθφ ζνπγηά ν νπνίνο 

δηαζέηεη ηε ιίζηα επηζπκηψλ ηνπο. 

 

Δθαξκνγέο γξαθείνπ 

Σα θνηλά εξγαιεία ινγηζκηθνχ φπσο είλαη ην Microsoft Word ή ην PowerPoint 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιαηθφξκα ηνπ e-portfolio (Australian ePortfolio 

Project, 2008). Έλα ζπλεζηζκέλν εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε e-portfolios κε απιφ 

αιιά δπλακηθφ ηξφπν είλαη νη εθαξκνγέο γξαθείνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 



 115 

πξνγξάκκαηα Microsoft Word θαη Excel. Σν πξφγξακκα Microsoft Excel επηηξέπεη 

απιέο ιεηηνπξγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηερλνπξγεκάησλ ζε 

ιίζηα, ηα νπνία ζπλδένπλ κε ππεξζπλδέζκνπο ηα αξρεία. ε θάζε πεδίν επηηξέπνληαη 

ζρφιηα γηα πξφζζεηε ππνζηήξημε ηνπ πιηθνχ. Σν πξφγξακκα Microsoft Word 

επηηξέπεη ζρφιηα ζε θάζε πεδία θαη είλαη ηδαληθφ γηα ηελ ζπγγξαθή αλαζηνραζηηθψλ 

δειψζεσλ, κε παξφκνηεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο ππεξζπλδέζκνπο. ηα πιενλεθηήκαηα  

ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπλερήο πξφζβαζε, νη δπλαηφηεηεο ππεξζπλδέζκσλ, ε 

απηνκνηνπνηεκέλε κεηαηξνπή ζε ηζηνζειίδεο θαη ην ρακειφ θφζηνο. Σα 

κεηνλεθηήκαηα είλαη ε δπζθνιία κεηαηξνπήο ζε κνξθή HTML θαη ε κε 

δηαζεζηκφηεηα θσδηθνχ πξνζηαζίαο. 

 

ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ  (π.ρ FileMaker Pro, Microsoft Access)  

Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

δηδάζθνληεο γηα λα δεκηνπξγνχλ γεληθνχο θαθέινπο αξρείσλ κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Ο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηεο ζρεζηαθήο βάζεο είλαη λα ζπλδέεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κε ηα ηερλνπξγήκαηα ηνπ e-portfolio θαη κε ηα πξφηππα πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ε επειημία, νη δπλαηφηεηεο δηθηχνπ θαη 

νη δπλαηφηεηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε παξαθνινχζεζε, ε θαηαγξαθή θαη ε 

αζθάιεηα. ηα κεηνλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ην κέγεζνο θαη ην πςειφ επίπεδν 

ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχλ εξγαιεία 

e-portfolios πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δηδαζθφλησλ γηα λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

 

Πνιπκεζηθό ινγηζκηθό ζπγγξαθήο (π.ρ Macromedia Authorware).  

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη απηφλνκα εθαξκνγέο πνπ 

κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ζε Windows θαη ζε Macintosh πιαηθφξκεο. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ παξνπζηάζεηο θαη λα ελζσκαηψλνπλ 

ζηνηρεία πνιπκέζσλ. Δίλαη ηδαληθή κνξθή δεκνζίεπζεο ζε κνξθή CD-ROM. Δίλαη 

φκσο δχζθνιν λα γίλεηαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηερλνπξγεκάησλ θαη ησλ πξνηχπσλ 

θαη δελ παξέρνπλ κεγάιν επίπεδν αζθάιεηαο. Ζ ρξήζε ησλ πνιπκεζηθψλ ινγηζκηθψλ 

ζπγγξαθήο e-portfolios ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε 

θνιιέγηα, ή γηα επαγγεικαηηθή παξνπζίαζε. 
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Ηζηνζειίδεο - Web Pages (π.ρ Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Flash 

Website Design Pro, Web Page Maker)  

Μία ηξέρνπζα ηάζε ζηελ αλάπηπμε ησλ e-portfolios είλαη ε δεκνζίεπζε ηνπο 

ζε κνξθή HTML, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Πνιιά 

ζρνιεία ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα δεκνζηεχνπλ ηα e-portfolios ηνπο ζε απηή 

ηε κνξθή. Κάζε πηζαλφο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη κφλν πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη έλαλ 

πεξηεγεηή. Χζηφζν νη ηζηνζειίδεο απαηηνχλ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο απφ ηνπο ρξήζηεο  

θαη ππάξρεη αλνηθηφ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Σν είδνο απηνχ ηνπ e-portfolio είλαη 

ηδαληθφ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν παξνπζίαζεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα.  

 

Έγγξαθα PDF (π.ρ Adobe Acrobat) 

Σα αξρεία ζε θνξεηή κνξθή εγγξάθνπ (Portable Document Format - PDF) 

βαζίδνληαη ζηελ γιψζζα πεξηγξαθήο ζειίδαο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ εθηχπσζε ζε 

laser εθηππσηέο. ηαλ ν ρξήζηεο δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν PDF, κπνξεί λα πινεγεζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ζειηδνδείθηεο, ππεξζπλδέζκνπο ή θνπκπηά ελέξγεηαο. Σα αξρεία ζε 

κνξθή PDF παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε, αλάγλσζε θαη κπνξνχλ δεκνζηεπζνχλ κε 

απιφ ηξφπν. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ην κεγάιν κέγεζνο ηνπο, ε αλάγθε γηα ζχλδεζε 

κε ηα πξφηππα. 

 

Πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο ( π.ρ AppleWorks θαη Microsoft PowerPoint) 

Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ ζε γξακκηθή κνξθή, κε ήρν, 

video θαη ππεξζπλδέζκνπο είλαη έλα κέζν γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο e-portfolio. 

Χζηφζν ην εξγαιείν δελ ππνζηεξίδεη ηελ ζχλδεζε ησλ ηερλνπξγεκάησλ κε ηα 

πξφηππα θαη ε δεκνζίεπζε ησλ αξρείσλ ζην δηαδίθηπν απαηηεί ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 

HTML κνξθή. 

 

2.13.2.2   Πξνζαξκνδόκελα εξγαιεία πινπνίεζεο e-portfolios 

 

Αλαιχνληαο ηηο θαηεγνξηνπνίεζεηο ησλ e-portfolio εξγαιείσλ ηεο Barrett 

(2008) θαη ησλ Mason, Stefani θαη Pegler (2007) πξνέθπςαλ νη πην βαζηθνί ηχπνη 

εξγαιείσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

παξαζέηνπκε ζην ρήκα 11 
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ρήκα 11: Βαζηθνί Σύπνη e-portfolios εξγαιείσλ 

 

 Δκπνξηθό Παθέην Λνγηζκηθνύ (Commercial Software) 

 

Σα αθαδεκατθά ηδξχκαηα επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ζε έλα εκπνξηθφ ζχζηεκα απφ 

θάπνην αλαγλσξηζκέλν πξνκεζεπηή. Ζ εηαηξεία πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη 

ηελ πινπνίεζε θαη ρξήζε ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. ηελ αγνξά 

δηαηείζεληαη δηάθνξα εκπνξηθά παθέηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία δηαθξίλνληαη κέζσ 

δηαθφξσλ θξηηεξίσλ 

Έλα θπξίαξρν εκπνξηθφ παθέην ινγηζκηθνχ είλαη ePortaro ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υξεζην-θεληξηθνί έιεγρνη αζθαιείαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ρξήζηε 

 Σα δεδνκέλα ηνπ e-portfolio κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο θαη 

αλαδεηήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ ρξήζηε 

 Σα αληηθείκελα κπνξνχλ λα επηθπξψλνληαη σο πξνο ηελ απζεληηθφηεηα ηνπο 

απφ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα 

 Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

 Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο κεηαπνηήζηκν ζρεδηαζηηθφ 

πξφηππν 
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 Οη έιεγρνη επηηήξεζεο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην πιηθν ησλ 

ρξεζηψλ 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο e-mails γηα ελεκέξσζε 

 Γεκηνπξγία δηεπηθάλεηαο ε νπνία ηθαλνπνηεί ηα πξφηππα επρξεζηίαο 

 Μπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ δηαβαζκίζεηο γηα ηελ ππνζηεξημε δηαθνξεηηθψλ 

ρξεζηψλ  

ηνλ Πίλαθα 29 (Βι. Παξάξηεκα A) παξαζέηνληαη ηα εξγαιεία e-portfolios 

πνπ πινπνηνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ εκπνξηθνχο πάξνρνπο φπσο ηα αλαθέξεη ν 

James Richardson (2008) ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ‗Selecting Your ePortfolio System: 

Needs, Issues & Possibilities‘ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηινγέο ηεο Helen Barrett απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπν [electronicportfolios.org] 

 

 Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (Open Source e-portfolio software) 

 

Οη ζπλερείο εμσγελείο δπλάκεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πεξίπινθν πεξηβάιινλ ην 

νπνίν επηδξά ζηελ παξαδνζηαθή αλψηεξε εθπαίδεπζε, ελψ παξάιιεια ηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα αληηκεησπίδνπλ εζσηεξηθέο αιιαγέο φπσο είλαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο, ε δηάζπαζε ηεο νξγάλσζεο, ην θφζηνο ηεο 

ππνδνκήο, ε επειημία ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Σα 

δεηήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ πςειά επίπεδα πνιππινθφηεηαο θαη εκπνδίδνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπο (ΗΒΜ,2006). Ζ IBM (2006) πξνηείλεη ηελ  αλνηθηή εθαξκνγή πνπ 

πεξηιακβάλεη: αλνηθηή αξρηηεθηνληθή (open architecture), αλνηθηά πξφηππα (open 

standards) θαη αλνηθηφ θψδηθα (open source).  

Ο αλνηθηφο θψδηθαο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη αλνηθηφο θαη δηαζέζηκνο. 

Οη ρξήζηεο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ κεηαηξνπή ή ηελ πξφζζεζε ιεηηνπξγηψλ ζηνλ πεγαίν 

θψδηθα θαη κπνξνχλ λα ηνλ επαλαδηαλείκνπλ. Μία γεληθή ηάζε ζην πεδίν ηνπ 

αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ε εθηεηαηεκέλε ζπλεξγαζία θαη δηαθίλεζε. Αλαθέξεηαη φηη ην 

ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (Open Source Software - OSS) έρεη θεξδίζεη ηελ απνδνρή 

ζε παγθφζκην επίπεδν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ. Οη αλαιπηέο 

αγνξψλ ηεο IDC (ν πξψηνο παγθφζκηνο παξνρέαο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ ηερλνινγία, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηηο αγνξέο αγαζψλ) 



 119 

πξνβιέπνπλ αχμεζε ζηελ αλάπηπμε ζην 22.4% κε θέξδε πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα  8,1 

δηο $ κέρξη ην 2013. 

 χκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ Patrick Carey (2006) ππάξρνπλ παγθφζκηεο ηάζεηο 

πνπ ελδπλακψλνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλνηθηήο πξνζέγγηζεο, νη 

νπνίεο θαηαδεηθλχνληαη ζην ρήκα 12. 

 
 

ρήκα 12: Παγθόζκηεο Σάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ αλνηθηνύ θώδηθα (Carey, 2006) 

 

ηελ αλαθνξά ηνπ Rob Abel (2006) ζηε ζπκκαρία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε (Alliance for Higher Education Competitiveness) αλαθέξεηαη 

φηη νη εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξνζεγγίδνπλ ην 25%. 

Δηδηθφηεξα νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη portals (3 πξντφληα κε 15% 

πηνζέηεζε), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο (1 πξντφλ κε 9% πηνζέηεζε), 

εθαξκνγέο γξαθείνπ (1 πξντφλ κε 6% πηνζέηεζε), ινγηζκηθφ e-portfolio (1 πξντφλ κε 

2% πηνζέηεζε). Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε πηνζεηνχληαη 

ηα εμήο πξντφληα: uPortal (7%), OpenOffice (6%), SCT Luminis Platform (6%), 

Moodle (5%), Sakai (4%), Unicon Academus (3%), θαη OSPI (2%).  

ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε  ηα εξγά αλνηθηνχ θψδηθα (open source projects) 

πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη έηζη απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη νξζέο απνθάζεηο θαη 

επηινγέο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα αλνηθηνχ θψδηθα πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

γηα ηελ ή απφ ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ελδπλακψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνδνρέο θαη 

εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ. Ζ θαιή ζπλεξγαζία θαη 

ελζσκάησζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θψδηθα πεξηνξίδεη ηα θφζηε 
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πινπνίεζεο (Wheeler, 2004). ην πιαίζην ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

πινπνηεζεί δηάθνξα έξγα αλνηθηνχ θψδηθα φπσο ην uPortal, ην Sakai θαη ην Open 

Source Portfolio Initiative (OSPI). Απηά ηα ηξία έξγα κπνξνχλ λα 

αιιεινελζσκαησζνχλ θαη έηζη είλαη δπλαηφ λα κεηψλεηαη ην βαζηθφ θφζηνο, επίζεο 

ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ίδξπκα Andrew W. Mellon.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζηα έξγα αλνηθηνχ θψδηθα πνπ πινπνηνχλ 

ζπζηήκαηα e-portfolios. Σα έξγα Sakai θαη OSPI ππνζηεξίδνληαη απφ εκπνξηθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε, βνήζεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ή 

κεηξέπνληαη ζε παξνρέα ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ.  

 

Sakai Project 

Σν έξγν Sakai αλαπηχρζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2004 κε πξσηνβνπιία ησλ παλεπηζηεκίσλ 

ηνπ Michigan, ηνπ Stanford, ηεο Indiana θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ ηλζηηηνχηνπ ηεο 

Μαζζαρνπζέηεο (Massachusetts Institute of Technology). Σν φλνκα Sakai δελ 

απνηειεί αθξσλχκην, αιιά είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηνλ Chef Sakai, έλαλ Ηάπσλα 

θαιιηηέρλε ηεο καγεηξηθήο θαη αληηζηνηρεί ζηελ αξηζηνπξγεκαηηθή αξρηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε επίηεπμε πινχζηαο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθψλ παηδαγσγηθψλ ιχζεσλ. 

Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη ην έξγν Sakai απνηειείηαη απφ ην πιαίζην θαη ηα εξγαιεία. 

Σν πιαίζην ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηηο θαηάιιειεο δηεπηθάλεηεο γηα ηα εξγαιεία. Σα εξγαιεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ησλ εθαξκνγψλ. Ζ ζχλζεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζην έξγν 

απνηεινχληαη απφ ηελ νκάδα εξγαιείσλ πνπ αλαπαξηζηά ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη θαζνξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ απαηηνχληαη θαζψο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο. ην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ Sakai έρνπλ αλαπηπρζεί θνηλφηεηεο πνπ απαξηίδνληαη απφ ηνπο Sakai 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζπκκέηνρνπο γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπζηήκαηα κάζεζεο. 

Δπίζεο μερσξηζηή θνηλφηεηα ηνπ Sakai είλαη ν εκπνξηθφο νίθνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ ελζσκαηψλνληαο ην ζην δηθφ ηνπ πξντφλ ή εθηφο απηνχ.  

πλνπηηθά ην έξγν Sakai: 

 Τπνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ηεο κάζεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο 

έξεπλαο γηα ην ινγηζκηθφ ψζηε λα παξάγεη πινχζηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζε 

νπνηνδήπνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 
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 Απνηειείηαη απφ κία θνηλφηεηα Sakai ζπλεξγαηψλ πνπ είλαη πξφζπκε λα 

ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε, εθπαίδεπζε, επηθνηλσλία θαη θαηαγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ 

 Τπφζρεηαη ηε κειινληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο θαη βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο 

 Τπνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπνξηθνχο νίθνπο, δηφηη ζεσξείηαη κία 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

Open Source Portfolio Initiative- OSPI 

Ζ πξσηνβνπιία portfolio αλνηθηνχ θψδηθα (Open Source Portfolio Initiative- 

OSPI) είλαη κία ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο εχξσζηεο 

εθαξκνγήο κέζα απφ ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ αλνηθηνχ 

θψδηθα.  

Δηδηθφηεξα ε πξσηνβνπιία portfolio αλνηθηνχ θψδηθα (Open Source Portfolio 

Initiative- OSPI) κνξθνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Minnesota, ην παλεπηζηήκην Delaware θαη ηεο νκάδαο  RSmart (κία 

εηαηξεία ηερλνινγίαο πνπ εηδηθεχεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο). Οη εκπνξηθνί 

νίθνη rSmart θαη Longsight  ππνζηεξίδνπλ ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο OSPI είλαη ε ζπιινγηθή δφκεζε κε-ηδηφθηεηεο 

αξρηηεθηνληθήο Java ψζηε λα είλαη εχξσζηε, θνξεηή θαη ρσξίο δαπάλεο. Θα 

αλαθεξζνχκε ζε έξγα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην OSPI γηα ηελ αλάπηπμε e-portfolios. 

Σν έξγν PETAL αλαπηχρζεθε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο 

e-portfolio γηα ηελ δηα-βίνπ κάζεζε. ην παλεπηζηήκην Portland State ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην OSPI γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ e-portfolio ζε 

φια ηα ρξφληα θνίηεζεο, ηελ ελζσκάησζε ησλ e-portfolios πξαθηηθψλ ζηελ γεληθή 

πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο απφ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζαλ 

αθαδεκατθφ εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. ην 

παλεπηζηήκην Virginia Tech ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην OSPI 

ζεσξνχλ φηη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπ e-portfolio. Αθφκε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πξνζσπηθφ θαη νη εθπαηδεπφκελνη λα 

έρνπλ ελζηεξληζηεί ην ζθεπηηθφ ηνπ e-portfolio θαη έηζη λα ελζσκαηψλεηαη ζηε 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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ηνλ Πίλαθα 30 (Βι. Παξάξηεκα A) παξαζέηνληαη εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα, 

Αλνηθηνχ Κψδηθα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, Λνγηζκηθφ ηχπνπ Blog θαη 

εξγαιεία Web 2.0 θαη Διεχζεξα Δξγαιεία γηα e-portfolio φπσο ηα αλαθέξεη ν James 

Richardson (2008) ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ‗Selecting Your ePortfolio System: Needs, 

Issues & Possibilities‘ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηινγέο ηεο Helen Barrett απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπν [electronicportfolios.org]. 

 

 Κνηλά εξγαιεία Αλνηθηνύ Κώδηθα (Open Source Common Tools) 

 

Οη Lorenzo θαη Ittelson (2005) αλαθέξνπλ κία βαζηθή πξνζέγγηζε ησλ εξγαιείσλ 

πινπνίεζεο e-portfolios: ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ είλαη δεκφζηα 

δηαζέζηκνο αιιά δελ είλαη ζρεδηαζκέλνο κφλν γηα e-portfolios φκσο κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ ηνπο δεκηνπξγηθνχο ρξήζηεο.  

Γηα παξάδεηγκα, νη Lorenzo θαη Ittelson (2005) πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ e-portfolios ζην θνιιέγην St Olaf ε νπνίν ηξνθνδνηήζεθε απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα e-portfolios 

θαηαζθεπάζζεθαλ κε ην πξφγξακκα Adobe Dremweaver φπνπ νη εξγαζίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ παξνπζηάδνληαλ κε ηε κνξθή ππεξζπλδέζκσλ γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηηεπγκάησλ. Καηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ e-portfolios θάπνην εθπαηδεπφκελνη παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο 

ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο θψδηθα θαη κνξθνπνίεζεο ηνπ e-portfolio ηνπο, επίζεο θάπνηνη 

εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχζαλ φηη ε δηαδηθαζία ήηαλ έλα επηπιένλ βάξνο. Χζηφζν θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα αληέγξαθαλ ην e-

portfolio ηνπο ζε CD θαη  λα ην παξνπζίαδαλ ηελ εκέξα ηεο απνθνίηεζεο ηνπο. 

εκαληηθφ είλαη ηo γεγνλφο φηη ηα e-portfolios ζε απηή ηε  κνξθή δελ ζεσξνχληαη 

εληαίν θνκκάηη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο αιιά ηεο θνπιηνχξαο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα απνθαζίδεη ηε ρξήζε 

HTML editors γηα ηελ αλάπηπμε e-portfolios.  

ηνλ Πίλαθα 31 (Βι. Παξάξηεκα Α) αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο εξγαιείσλ e-

portfolios: Δξγαιεία πγγξαθήο, ηαηηθέο Τπεξεζίεο Web θαη Αιιειεπηδξαζηηθέο  

Τπεξεζίεο Web (Barrett,2008). 

 

 Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ γηα ην Παλεπηζηήκην (university-designed software) 
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Πνιιά παλεπηζηήκηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ γηα λα 

αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο e-portfolio ινγηζκηθφ. Δπίζεο ππάξρεη ε ελαιιαθηηθή 

πεξίπησζε λα ζέινπλ λα ελζσκαηψζνπλ ην e-portfolio ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιά ηδηφθηεηα ζπζηήκαηα (proprietary systems) ζε 

ζρέζε κε ηα εκπνξηθά ζπζηήκαηα e-portfolio. Θα αλαθέξνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα, 

ζην παλεπηζηήκην Zayed ζην Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα έρνπλ αλαπηχμεη ην 

‗Learning Outcomes ePortfolio‘ ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ην πξφγξακκα ηεο αμηνιφγεζεο. ινη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη 

ζην παλεπηζηήκην είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο e-portfolio ην 

νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηζηνζειίδεο, έγγξαθα, παξνπζίαζεηο, ππεξζπλδέζκνπο, 

εηθφλεο, ήρνπο, video ή άιια ςεθηαθά αξρεία πνπ απνηεινχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κάζεζεο ηνπο. Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηνπ e-portfolio είλαη ε επίδεημε ηεο 

αθαδεκατθήο θαη αηνκηθήο αλάπηπμεο, ηελ ελζσκάησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ 

θαη αλαζηνραζηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ 

θνηηεηψλ.  

ην παλεπηζηήκην Concordia ζηνλ Καλαδά ζρεδηάζηεθε ζην θέληξν ηεο κειέηεο 

γηα ηελ κάζεζε θαη ηελ επίδνζε θαη αθνξά ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ Quebec. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ επξεκάησλ ρξήζεο ηνπ e-portfolio κε ηελ πξαθηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε , εηδηθφηεξα: ε ρξήζε ησλ e-portfolios γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο επίδνζεο, ε αλαγλψξηζε ησλ αδπλακηψλ θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ, ε ρξήζε ησλ e-portfolios γηα ηελ παξνπζίαζε απνδείμεσλ γηα ηελ 

αηνκηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν θαζψο θαη ηελ ρξήζε ησλ e-portfolios γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

ηνλ Πίλαθα 32 (Βι. Παξάξηεκα Α) αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο εξγαιείσλ e-

portfolios: Απαηηείηαη Server, Τπεξεζίεο Φηινμελίαο θαη πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο-

Τπεξεζίεο Φηινμελίαο, φπσο θαηεγνξηνπνηνχληαη απφ ηελ Helen Barrett (2008) σο 

πξνο ην αθαδεκατθφ επίπεδν πινπνίεζεο. 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ e-portfolio έρεη ηδηάδνπζα ζεκαζία θαη 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ζ θαηάιιειε απφθαζε δηακνξθψλεηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε εξγαιείνπ. ηνλ Πίλαθα 
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13 παξαζέηνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο e-

portfolio ινγηζκηθνχ. 

 

Καηεγνξίεο e-portfolio software 

 

Πιενλεθηήκαηα 

 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

Δκπνξηθό Παθέην Λνγηζκηθνύ (Commercial Software) 

 

 ρη άκεζα θφζηε αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

 Ζ ηερληθή ππνζηήξημε δηαηείζεηαη 

απφ ηνλ παξνρέα ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Τπάξρεη πνηθηιία γηα ηελ επηινγή 

ηνπ e-portfolio software 

 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

κάζεζεο (Content Management 

System-CMS) κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 

ηελ εθαξκνγή ελφο e-portfolio 

ζπζηήκαηνο, άξα δελ απαηηνχληαη 

δπν δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο.  

 

 

 Οη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε κπνξεί λα κελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθέο 

 Σα αηηήκαηα γηα κεηαηξνπέο ή 

ελζσκαηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη αθξηβά 

θαη ρξνλνβφξα. 

 

Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (Open Source e-portfolio software) 

 

 Γελ ππάξρεη θακία ρξέσζε γηα ην 

ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα 

 Σα κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο 

portfolio αλνηθηνχ θψδηθα (Open 

Source Portfolio Initiative- OSPI) 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

θψδηθα 

 Σν OSPI έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

ιεηηνπξγεί κε ην έξγν SAKAI γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηελ 

 

 Τπάξρνπλ θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη  δηαηήξεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ 

 Λφγσ ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα ππάξρεη ην 

ξίζθν ηεο δηάρπζεο ηεο δεδνκέλσλ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θφζηε 

αληηθαηάζηαζεο 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νη 

αλαβαζκίζεηο κπνξεί λα κελ αθνινπζνχλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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αλψηεξε εθπαίδεπζε 

Κνηλά εξγαιεία Αλνηθηνύ Κώδηθα (Open Source Common Tools)  

 

  Τπάξρεη πηζαλφηεηα 

θαηαζθεπήο πην δεκηνπξγηθψλ e-

portfolios, αθνχ νη ρξήζηεο δελ 

πεξηνξίδνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλα 

ζηπι θαη πεδία. 

 Οη δεκνπξγνί ησλ e-portfolios 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα εηζάγνπλ ηα ηερλνπξγήκαηα 

πνπ επηζπκνχλ 

 Σν θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 

πνιχ ρακειφ  

 

 Απαηηείηαη νη δεκηνπξγνί-ρξήζηεο 

λα γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηνπ 

Web. Να θαηαλλννχλ ηνλ θψδηθα 

HTML θαη λα ηνλ αλαπηχζζνπλ 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ην παλεπηζηήκην (university-designed software) 

 

 Σν αθαδεκατθφ ίδξπκα 

θαηαζθεπάδεη ην ζχζηεκα πνπ 

ρξεηάδεηαη 

 Γελ πεξηιακβάλνληαη έμνδα 

ιήςεο αδεηψλ γηα ην ινγηζκηθφ 

 Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αλήθεη 

ζην αθαδεκατθφ ίδξπκα 

 

 Σα θφζηε αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ κπνξεί λα 

είλαη απαγνξεπηηθά 

 Σν ζχζηεκα κπνξεί λα απαηηεί 

ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα λα 

θαηαζθεπαζζεί 

 Απαηηνχληαη γηα ηελ δφκεζε θαη 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πςειά 

επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Σν αθαδεκατθφ ίδξπκα κπνξεί λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεί νκάδα 

εηδηθψλ γηα λα ειέγρνπλ θαη λα 

ελεκεξψλνπλ ην ζχζηεκα 

Πίλαθαο 13: Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο εξγαιείσλ  e-portfolios 

 

 

2.14   Δπηινγή ηνπ Κάηαιιεινπ Λνγηζκηθνύ εξγαιείνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ e-portfolios 
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Ζ επηινγή ηνπ e-portfolio ινγηζκηθνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ απφ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεηεκάησλ : 

 Ζ αγνξά ελφο ζπζηήκαηνο  

 Ζ θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο 

 Ζ παξακεηξνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο αλνηθηνχ θψδηθα 

 Ζ πινπνίεζε ζε έλα hosted ή κε hosted ζχζηεκα 

Σα παξαπάλσ δεηήκαηα θαιείηαη λα ηα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ην 

αθαδεκατθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 

O Ali Jafari (2004) αλαθέξεη [ζην άξζξν ηνπ ‗The ―STICKY‖ e-portfolio system: 

Tackling Challenges & Identifying Attributes‘] 3 βήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ινγηζκηθνχ έξγνπ φπσο είλαη ην e-portfolio ζχζηεκα. πσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 13: 

 

 
ρήκα 13: Σα 3 βήκαηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ γηα e-portfolio ζύζηεκα (Jafari, 2004) 

 

 Βήκα 1 

Σν αξρηθφ βήκα είλαη ν νξηζκφο θαη ν ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ γεληθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ 

απαηηήζεσλ. Ζ αξρηθνπνίεζε ηνπ πξψην βήκαηνο γίλεηαη απφ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα.  

 Βήκα 2 

Σν δεχηεξν βήκα είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε αλάπηπμε ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ βήκαηνο. Ζ νινθιήξσζε 

ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο ζπληειείηαη εζσηεξηθά απφ κία νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ θαη 

κεραλνιφγσλ ινγηζκηθνχ ή κπνξεί λα δνζεί γηα πινπνίεζε ζε έλαλ εμσηεξηθφ 

πάξνρν ή κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ αγνξά ελφο εκπνξηθνχ πξντφληνο. 
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Σα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ην δεχηεξν βήκα είλαη νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη ην 

ινγηζκηθφ. Οη αλζξψπηλνη πφξνη απνηεινχλ έλα δχζθνιν θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ελψ ην ινγηζκηθφ είλαη έλα ππνινγηζηηθφ δήηεκα. Οη αλζξψπηλνη πφξνη επεξεάδνπλ 

ηελ επρξεζηία θαη ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο.Παξαηεξείηαη φηη πνιιέο απνηπρίεο 

ζε e-portfolios ζπζηήκαηα πξνθαινχληαη επεηδή δελ γίλνληαη θαηαλνεηνί νη 

αλζξψπηλνη πφξνη θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηηο  ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη επηινγήο ησλ 

δνκηθψλ θνκκαηηψλ ηνπ e-portfolio, έηζη κπνξεί λα είλαη J2EE ή ASP.NET γηα ηελ 

αλάπηπμε πεγαίνπ θψδηθα ινγηζκηθνχ ή γηα ηελ δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ SQL 

ή Oracle. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη λέα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, φπσο ην 

Microsoft Visual Studio .NET, ηα νπνία είλαη πην εχθνια ζηε ρξήζε. Γηα ηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηλνηήησλ 

αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηελ αλάπηπμε e-portfolios. Με ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ 

θψδηθα νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα κεηαπνηνχλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα e-

portfolio ζπζηήκαηα. 

Σν πξψην βήκα [Δλλνηνινγηθφο ρεδηαζκφο] θαη ην δεχηεξν βήκα [ρεδηαζκφο 

ινγηζκηθνχ] πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ  ηνπ e-portfolio. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε 

θαη ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ.  

 Βήκα 3 

Ζ ηειηθή θάζε πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα 

παξέρνληαη απφ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα ή θαη άιινπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ 

επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο e-portfolio έξγνπ βαζίδεηαη ζε έλα εχξσζην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Δπεηδή ην e-portfolio απνηειεί κία λέα εθαξκνγή ε νπνία 

απαηηεί ζηξαηεγηθέο πξνυπνινγηζκνχ, πξνψζεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ελζσκάησζεο 

ηνπ. 

Μειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη κέζσ ηεο γεληθήο 

θαηαγξαθήο ησλ ζπζηεκάησλ πινπνίεζεο ησλ e-portfolios φηη δελ ππάξρεη έλα 

θπξίαξρν εξγαιείν ζηελ αγνξά. Πνιιά ζπζηήκαηα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηα 

παλεπηζηήκηα φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίπεδν καζεκάησλ. Διάρηζηα πξντφληα ζε 

εηαηξηθφ επίπεδν δελ αληαλαθινχ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δελ θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο ηεο ελζσκάησζεο ηνπο. Δπεηδή ην ζθεληθφ βξίζθεηαη ππφ πινπνίεζε θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλσξηκφηεηα ηεο αγνξάο, πνιιά παλεπηζηήκηα πινπνηνχλ 

απηφλνκα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα φκσο δελ αλαπηχζζνπλ ζαθή ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 
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Ζ θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα είλαη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηα λέα πξντφληα ψζηε λα θαζνξίζνπλ πνηά είλαη ε βέιηηζηε ιχζε ινγηζκηθνχ 

γηα ηελ θνπιηνχξα, ην γεληθφ πιαίζην, ην ζηφρν θαη ηεο επηδηψμεηο ηνπο ηδξχκαηνο 

(Stefani, Mason & Pegler, 2007). 

Βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Ward θαη Richardson (2005) γηα ηα ηξέρνληα e-

portfolio ζπζηήκαηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

επηηξνπή Joint Information Systems Committee (JISC) παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθα 14 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ πινπνίεζε ελφο e-

portfolio κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε . 

 

Θέκαηα/Λεηηνπξγίεο/Υαξαθηεξηζηηθά 

γηα ηελ πινπνίεζε  e-portfolios 

ζπζηεκάησλ 

 

εκαληηθά Θέκαηα γηα ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ e-

portfolios ζπζηεκάησλ 

1 - ηόρνο – Κνηλό θαη θνπόο ηνπ e-portfolio 

- Πνηφο  είλαη ν ν ζηφρνο-θνηλφ 

(εθπαηδεπφκελνη); 

- ε επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή 

εξγαζίαο βξίζθεηαη ν ζηφρνο-θνηλφ; 

- Πψο ν ζηφρνο-θνηλφ κπνξεί λα νηθνδνκήζεη 

ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα εθπαίδεπζεο; 

- Πψο κπνξεί λα βνεζήζεη ην e-portfolio ζηα 

επφκελα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο κάζεζεο ή ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θαξηέξαο ηνπ ζηφρνπ-θνηλνχ; 

Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ απνηεινχλ ην ζηφρν-

θνηλφ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην ζθνπφ ηνπ e-

portfolio θαη λα απνζαθελίζνπλ ην επίπεδν 

πνπ βξίζθνληαη ψζηε λα απνθαζίζνπλ ην 
‗πνχ‘ ζέινπλ  θηάζνπλ. Σν e-portfolio πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο σο  

δηα-βίνπ θαη ζπλερή δηαδηθαζία.  

Σν e-portfolio εξγαιείν πξέπεη λα είλαη 

επέιηθην, κε απινχο ηξφπνπο εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ θαη κε απιή δνκή.  

- Πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ e-
portfolio; 

- To e-portfolio ζα ππνζηεξίδεη ηελ επίζεκε 

κάζεζε (πξφγξακκα ζπνπδψλ)/κάζεζε ηνπ 

πψο λα καζαίλσ; 

- Σν e-portfolio ζα ππνζηεξίδεη  ηε γεληθή 

αλάπηπμε (αηνκηθή αλάπηπμε, επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ); 

- Σν e-portfolio ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative 

assessment); 

- Σν e-portfolio ζα παξέρεη έλα εξγαιείν 
δηαρείξηζεο ηεο αμηνιφγεζεο γηα επίζεκε 

αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε; 

- Σν e-portfolio ζα δεκηνπξγεί κία παξνπζίαζε 

ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ; 

- Σν e-portfolio ζα ππνζηεξίδεη ηε κεηαθνξά 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο; 

- Σν e-portfolio ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο επηινγήο 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ επηινγψλ θαη ησλ 

κνλνπαηηψλ; 

- Σν e-portfolio ζα ππνζηεξίδεη ηελ δηα-βίνπ 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ‗e-portfolio γηα κηα δσή‘ 
πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο: 

- κάζεζε,δηδαζθαιία θαη αμηνιφγεζε ζε φια 

ηα επίπεδα 

- επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ δφκεζε e-portfolio 

- αηνκηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο 

- ζπλερήο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο 

- επαγγεικαηηθά πξφηππα 

- κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

- κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζηαδίσλ 
 

Ο ζθνπφο ηνπ e-portfolio είλαη ζεκαληηθφο γηα 

ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ εξγαιείσλ, επεηδή: 

- Κάζε θνκκάηη πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

νδεγεί ζε πηζαλά δεδνκέλα απφ ηελ εηζαγσγή 

ζηελ εμαγσγή; 

- Απαηηείηαη έλαο ρξήζηεο ή κία νκάδα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο; 

- Πψο δίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο; 

- Πνηφο δεκηνπξγεί ηελ αλαηξνθνδφηεζε; 

- Σν e-portfolio είλαη δπλακηθφ ή ζηαηηθφ; 



 129 

κάζεζε; 

- Άιινη ζθνπνί; 

 

2 – Πνηά είλαη ε απαξαίηεηε Καζνδεγεηηθή Τπνζηήξημε ; 

- Τπάξρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ρξήζηε σο πξνο ην 

ζθνπφ ηνπ e-portfolio; 

- Τπάξρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ρξήζηε σο πξνο ηε 

ρξήζε ηνπ e-portfolio; 

- Τπάξρεη έλα πξφγξακκα tutorial γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο; 

- Τπάξρεη ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηή/κέληνξα 

γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο; 

- Τπάξρνπλ δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο απην-αμηνιφγεζεο ή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ζρεδηαζκνχ; 

εκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαζνδήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

κνλνπαηηψλ: 

- Υξήζε παξαδεηγκάησλ  

- Πεδία κε ππνδείμεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

- Τπνδείμεηο θαηά ηελ πινήγεζε ζην ζχζηεκα 

- Γεκηνπξγία ‗νδεγηψλ ρξήζεο‘ γηα ηελ 

πινήγεζε ζην ζχζηεκα 

- Δπηπξφζζεηεο ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε 

ζηνπο δηδάζθνληεο/ζπκβνχινπο/κέληνξεο 

- Γνκεκέλα ζεκηλάξηα θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

νκάδεο  

 

3 -  Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ 

Α) Πνηνί ηχπνη πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ν εθπαηδεπφκελνο θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα; 

- Πνηνί ηχπνη πιεξνθνξηψλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην e-Portfolio: Αηνκηθά 

αξρεία αλάπηπμεο (Personal development 

records-PDRs): δειψζεηο ελδηαθεξφλησλ θαη 

επηηεπγκάησλ, βεβαηψζεηο πξνφδνπ, 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ζηφρνη θαη ζρέδηα 

- Απνδείμεηο: πξνζφληα, πηπρία, βεβαηψζεηο, 

άδεηεο, άιια ςεθηαθά αξρεία 

- Αλαζηνραζκνί 

- Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

- Άιιεο πιεξνθνξίεο; 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη 

θαζνξηζκφο: 

-  Ση δεδνκέλα απνζεθεχνληαη; 

-  Πψο εθηειείηαη ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ; 

-  Πψο παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα; 

-  Πψο πξνζζέηνληαη λένη ηχπνη δεδνκέλσλ; 

-  Πνηά δεδνκέλα – ηχπνη αξρείσλ είλαη 

απνδεθηά; 

-  Με ηη απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα 
ζπλδεζνχλ ηα δεδνκέλα; 

-  Δαλ θάπνην αξρείν δηαγξαθεί, ηη ζπκβαίλεη; 

Β) Πνηνί ηχπνη πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ν εθπαηδεπφκελνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο; 

- Σν αθαδεκατθφ ίδξπκα δξα σο ειεγθηήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ e-portfolio ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ; [Ναη/ρη] 

- Δαλ [Ναη] ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεηο απφ ην 

αθαδεκατθφ ίδξπκα; 

 

C) Πνηνί ηχπνη πιεξνθνξηψλ αλήθνπλ ζην αθαδεκατθφ ίδξπκα θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ 

απηφ; 

- Αλάπηπμε ελφο αληηγξάθνπ –ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρεη ηελ πξφνδν ηνπ θαη ηα επηηεχγκαηα 
ηνπ (βαζκνχο) θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

επίζεκε δηαδηθαζία ηεο πξφνδνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ; 

- Αληίγξαθν- είλαη ηθαλφο ν εθπαηδεπφκελνο λα 

βιέπεη θαη λα ζπλδέεη ηα αληίγξαθα ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπ; 

- Πψο κπνξεί λα εγγπεζεί ε αζθάιεηα θαη ε 

απζεληηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ; 

Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

απνηειεί κία ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ δνκψλ 
ζην e-portfolio γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο XML web 

ππεξεζίεο. 

 

- Πνηέο είλαη νη αλάγθεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο; 

- Τπάξρεη πηζαλφηεηα ζχλδεζεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο; 
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- Πψο κπνξεί ην e-portfolio λα δηαιεηηνπξγεί κε 

ηα ππάξρνληα εηθνληθά ζπζηήκαηα κάζεζεο ή 

ζπζηήκαηα δηαρεηξηζεο ηεο κάζεζεο;  

- Πψο κπνξνχλ ηα δεδνκέλα λα κεηαθέξνληαη 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ (SOAP/RPC); 

- Πψο κπνξνχλ δηάθνξα ζπζηήκαηα λα 

αιιειεπηδξνχλ θαη λα ππφζρνληαη επηζθαιείο 
κειινληηθέο αιιαγέο; 

D) Πνηνί ηχπνη πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζπλεξγαηηθά θαη πνηά είλαη ε ζεκαζία ηεο 

δηακνηξαδφκελεο πιεξνθνξίαο; 

- Ζ ζπλεξγαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα 

δεδνκέλα ησλ άιισλ αηφκσλ; 

- Ζ εξγαζία πνπ έρεη εθπνλεζεί κε θάπνην άιιν 

νξγαληζκφ; 

- Αξρείν ζπδήηεζεο κε ζεκαληηθά ζεκεία-

θιεηδηά 

- Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

πνπ δηακνηξάδνληαη ζην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ηνπ ηδεχκαηνο θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
e-portfolio; 

- Σν ζχζηεκα ηνπ e-portfolio πεξηιακβαλεη 

πξνηξεπηηθά κελχκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ; 

 

4- Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ: Πώο κπνξνύλ νη εθπαηδεπόκελνη λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη πνηά δηθαηώκαηα ζπγγξαθήο θαη ππεξεζηώλ έρνπλ αλάγθε; 

- Δηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 

θεηκέλνπ; (αξρεία αηνκηθήο αλάπηπμεο) 

- Αλέβαζκα αξρείσλ ζαλ απνδείμεηο γηα ηε 

κάζεζε ή ηηο δεμηφηεηεο; (θείκελν, εηθφλεο, 

ήρνο, video) 

- Τπεξζχλδεζκνη ζε αξρεία ζαλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία; (θείκελν, ήρνο) 

- Δμαγσγή αξρείσλ; 

- Γεκηνπξγία αηνκηθψλ πξνηχπσλ γηα 

ηζηνζειίδεο; 

- Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ιίζηαο ησλ 

απνζεθεπκέλσλ αξρείσλ ; 

- χλδεζε κε ηα αξρεία; 

- Παξνρή επηπξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κνξθνπνηήζεσλ; 

- Αλέβαζκα αξρείσλ κε πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο; 

- Πνηφ πξέπεη λα είλαη ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ην ζρεδηαζκφ 

ηζηνζειίδσλ; 
- Μπνξεί έλα ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη 

αξράξηνπο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο; 

- Πψο ε πιεξνθνξία ζα αλαπαξίζηαηαη; 

5- Ηδηνθηεζία θαη Ηδησηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

- Γηαζθαιίδεη ην αθαδεκατθφ ίδξπκα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ; 

- Πνηά πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
αθνινπζείηαη απφ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα; 

- Πνηφο ζα έρεη ηελ άδεηα λα ‗παξαθνινπζεί‘ 

φια ηα κέξε ηνπ e-portfolio; 

- Πνηφο ζα παξέρεη ηηο άδεηεο γηα ην 

δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ (εθπαηδεπφκελνο /ηκήκα / 

ζρνιείν/ ζρνιή/ ίδξπκα /εηαηξεία); 

- Πφζν ρξφλν κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ ηα 

δεδνκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ;Πνηέο είλαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο; 

- Μία βαζηθή ζρεδηαζηηθή αξρή είλαη εθείλε 

πνπ απαηηεί ν εθπαηδεπφκελνο λα δηαρεηξίδεηαη 

θαη λα ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα 

 

Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα γλσξίδεη πνηά 

δεδνκέλα απνζεθεχεη kai πνηφο κπνξεί λα ηα 

δεί: 

- Τπάξρεη ηξφπνο αλίρλεπζεο ησλ δεδνκέλσλ; 

- Τπάξρεη ηξφπνο ινγνθξηζίαο ησλ δεδνκέλσλ; 

-  Σα δεδνκέλα δηακνηξάδνληαη δπλακηθά ή 

ζηαηηθά; 

- Σν ζηαηηθφ πεξηερφκελν κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο 
 

- Ο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα δηακνηξάδεηαη 

κέξε ηνπ e-portfolio κε άιια άηνκα 

- ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα δίλεη ηελ άδεηα 

γηα ην ζρνιηαζκφ, ηελ αληηγξαθή ή ηε 



 131 

ζπλεξγαζία ζηα αξρεία κεηαμχ άιισλ αηφκσλ 

- ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα απαηηήζεη λα 

κνηξαζηεί κέξε ηνπ e-portfolio γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο 
αλάπηπμεο 

 

6 – Πξνζβαζηκόηεηα/Δπρξεζηία 

-  Σν e-portfolio ζχζηεκα ππαθνχεη ηηο 

επίζεκεο πξαθηηθέο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

ηθαλφηεηεο; 

- Μπνξεί θάζε άηνκν λα επηιέμεη ηηο αηνκηθέο 

ηνπ ξπζκίζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

δηεπηθάλεηαο – ζηπι γξακκνηνζεηξάο, 

κέγεζνο, ρξψκαηα θαη ππφβαζξν- φπνπ 
κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ θαη λα 

εθαξκφδνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή; 

- Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ 

πιεθηξνινγίνπ; 

 

- Σν e-portfolio πξέπεη λα παξέρεη δηάθνξνπο 

ηχπνπο ρξσκάησλ, γξακκαηνζεηξψλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ λα ππφθεηληαη ζε αιιαγέο.  

- Σα εμαγψκελα ζε HTML πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηα πξψηππα θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 

πιήξε πξφζβαζε κέζσ ησλ Cascading Style 

Sheets-CCS 
- Άιιεο απαηηήζεηο είλαη ην ζχζηεκα πξνβνιήο 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο  

Netscape/Explorer/Mozilla.  

- Θα απαηηείηαη Flash; 

- Θα είλαη αλαγθαία ε εθηχπσζε φισλ ησλ 

αξρείσλ; 

 

7 – Υσξεηηθόηεηα θαη δηάξθεηα δσήο ηνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ  

- Πφζνο είλαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ ηνπ θάζε 

εθπαηδεπνκέλνπ; 

- Πφζνο ρξφλνο πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ αξρείσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αλαζηνράδνληαη ην πξηλ θαη ην κεηά; 

εκαληηθέο ζεσξήζεηο είλαη: 

- Τπάξρεη αξθεηφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο  γηα 

ηα αξρεία; 
- Ση ζπκβαίλεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ 

κεηαθηλείηαη ζε άιιν αθαδεκατθφ ίδξπκα; 

- Πψο κπνξεί έλαο απφθνηηνο λα πηζηνπνηήζεη 

ηα αξρεία ηνπ; 

8- Πνηά είλαη ηα e-learning πξόηππα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην αθαδεκατθό ίδξπκα; 

- Ο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα 

αξρεία ηνπ απφ πξνεγνχκελεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ζε επφκελεο βαζκίδεο ρσξίο 

λα ηηο επαλαεηζαγάγεη; 

- Σν αθαδεκατθφ ίδξπκα κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα 
αξρεία ηνπ απφ πξνεγνχκελεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ζε επφκελεο βαζκίδεο ρσξίο 

λα ηηο επαλαεηζαγάγεη; 

-  Σν e-portfolio ζχζηεκα ζα  κπνξεί λα 

δηαιεηηνπξγεί κε άιια ζπζηήκαηα ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα αξρεία ηνπ 

ζε άιια ζπζηήκαηα, ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο; 

Έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ‗e-portfolio γηα 

κηα δσή‘ είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, θαη έηζη 

απαηηνχληαη εξσηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα:  

- Πψο επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά; 
- Πνηά ζπζηήκαηα απαηηνχληαη; 

 

9 – Πνηνί είλαη νη άιινη πόξνη πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππόζηεξημε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ;  

-     Δίλαη αλαγθαίνη νη αλζξψπηλνη πφξνη φπσο: ε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηή, IT ππφζηεξημε γηα 

ηνλ ρξήζηε θαη ην ζχζηεκα; 

Ζ παξνρή ππνζηήξημεο ζην άηνκν αλαθέξεηαη 

ζηελ ελφηεηα 2.  

Τπάξρνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο: 
-  Πψο ζα αλαδεηθλχνληαη ηα ιάζε; 

-  Πψο ζα ειέγρεηαη ην ζχζηεκα; 

-  Ση πξνζπάζεηα απαηηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ; 

-  Πψο ζα αλαλεψλεηαη ζην ζχζηεκα ρσξίο λα 

ράλνληαη δεδνκέλα; 
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10 – Αμηνιόγεζε 

- Πψο ζα απνηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, σο 

πξνο: 

ην επίπεδν ρξήζεο ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

ηελ επίδξαζε  ηνπ e-portfolio ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο,  

ηελ επίδξαζε ηνπ e-portfolio ζην πξνζσπηθφ; 

Ση θαινχληαη λα απνηηκήζνπλ νη κεηξήζεηο θαη 

νη αλαιχζεηο; 

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δηάθνξα ζέκαηα: 

 - ηελ επθνιία ρξήζεο 

 - ηε ζπλεηζθνξά ζηε κάζεζε 

 - ηε ζπλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 
αλάπηπμε 

  

Πίλαθαο 14: εκαληηθά Εεηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ελόο e-portfolio κε έκθαζε ζηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηηπμε (Ward & Richardson,2005) 

 

2.14.1   Σξόπνη Δπηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ Λνγηζκηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-

portfolios 

 

Έρεη αλαπηπρζεί ην έξγν Nuventine (2006) ην νπνίν παξέρεη κία ιίζηα επηινγψλ γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε ελφο e-portfolio (Electronic Portfolio Solutions: Performance and 

Requirements Analysis). Γεκηνπξγήζεθε κία θιίκαθα απφ ην 1(κε-απνδεθηφ) ζην 5 

(άξηζηε πινπνίεζε). Σν εξγαιείν πεξηιακβάλεη 6 ηνκείο: 

 Ηδηνθηεζία ηνπ e-portfolio 

 Κξηηηθή ηνπ E-portfolio 

 Απαηηήζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο 

 Θεσξήζεηο Αμηνιφγεζεο 

 Αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε 

 Δμειηγκέλε ηερλνινγία. 

Ο Ali Jafari (2004) αλαθέξεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

επηηπρία ελφο e-portfolio έξγνπ. Οη παξάγνληεο θαηαηάζζνληαη ζε κία θιίκαθα 5 

βαζκίδσλ (1=ειάρηζηα επηηπρεκέλν εσο 5=πνιχ επηηπρεκέλν). Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαγφλησλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio θαη έηζη 

πξνηείλεηαη ε ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ ζηε κνξθή έλνο αιγνξίζκνπ. O αιγφξηζκνο 

ηνπ επηηπρεκέλνπ e-portfolio έξγνπ είλαη [ I+J+K+L+M+N+O], φπνπ: 

Η = Δπθνιία ρξήζεο 

J = Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

K = Δμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

L = Έπξσζηε ελζσκαησκέλε αξρηηεθηνληθή 

M = Γηα-βίνπ ππνζηήξημε 
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N = Πξφηππα θαη κεηαθεξζηκφηεηα 

O = Παξάγνληαο Χ 

ην ρήκα  14 παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 14: Παξάγνληεο αιγόξηζκνπ επηηπρεκέλνπ e-portfolio (Jafari, 2004) 

 

Δπθνιία Υξήζεο (Ease of Use) 

Έλα επηηπρεκέλν e-portfolio έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα πεξηβάιινλ πνπ λα 

πξνζθέξεη κία ειθπζηηθή θαη απιή δηεπηθάλεηα θαη λα απαηηεί ηελ ειάρηζηε 

θαηάξηηζε. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθή ε κεηαθεξζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο θαη ησλ e-

portfolio ζπζηεκάησλ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη απιή. Δπίζεο είλαη 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ‗νη αλζξψπηλνη πφξνη‘ φπνπ απαηηνχλ έλα απιφ 

ζχζηεκα κε ινγηθά ζρήκαηα, ην νπνίν λα κελ κπεξδεχεη θαη λα κελ 

απνπξνζαλαηνιίδεη, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρεηξίδνληαη. 

 

Δπηρεηξεκαηηθό ζρέδην (Sustainable Business Plan) 

Σν e-portfolio ζεσξείηαη κία λέα ππεξεζία γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη ρξεηάδνληαη λέα 

θεθάιαηα γηα ηε δφκεζε, πξνζαξκνγή, αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Μέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε ππεξεζία βνεζείαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηδξχκαηνο.  

Ζ επηηπρία ηνπ e-portfolio έξγνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα καθξνπξφζεζκν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Αλάινγα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ην 

νπνίν απνηειεί έλα επηηπρεκέλν έξγν γηα ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα εθφζνλ παξέρεη 
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καζήκαηα απφ απφζηαζε κε απνηέιεζκα λα είλαη κία λέα πεγή εζφδσλ. Χζηφζν ην e-

portfolio δελ κπνξεί λα θέξεη αλάινγε εηζαγσγή θεθαιαίνπ ζην αθαδεκατθφ ίδξπκα 

θαη ζε ζπλδπαζκφ ε αδπλακία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο. Γηα λα κπνξέζεη λα εμηζνξξνπεζεί ην δίιεκκα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο δηα-βίνπ ππνζηήξημεο ηνπ 

e-portfolio έξγνπ θαη έηζη ν εθπαηδεπφκελνο πνπ απνθνηηά λα ην ρξεζηκνπνηεί σο 

εξγαιείν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Δίλαη δπλαηφ νη απφθνηηνη λα ρξεηάδνληαη 

έγγξαθα θαη εξγαζίεο  γηα λα ηα παξέρνπλ ζηνπο κειινληηθνχο εξγνδφηεο ηνπο, ηα 

νπνία λα ηζρπξνπνηνχληαη κέζσ έλα ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο. Έλα αθφκα 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο απνθνίηνπο είλαη ε ρξήζε ηνπ email ηνπ ηδξχκαηνο έηζη ψζηε 

λα πξνσζείηαη ε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ απνθνίησλ. 

 

Δμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Advanced Features) 

Οη ρξήζηεο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ 

ηζηνχ φπσο ην e-portfolio, ην νπνίν λα επηδεηθλχεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: λα είλαη 

ειθπζηηθφ, κνλαδηθφ, επέιηθην θαη αιιειεπηδξαζηηθφ. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ δφκεζεο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ή 

επαγγεικαηηθφ portfolio. Τπάξρνπλ ειεχζεξεο ππεξεζίεο δεκηνπξγίαο βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο φπσο ην ‗Monster‘ σζηφζν ην e-portfolio πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πνπ λα ππεξβαίλνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο.  

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πεξηβαιιφλησλ επφκελεο γεληάο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ πξνεγκέλεο επθπήο ππεξεζίεο. Σν ινγηζκηθφ e-

portfolio κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο κε ηελ ρξήζε επθπψλ 

πξαθηφξσλ πνπ λα ζπκβνπιεχνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο, ηηο 

λέεο εξγαζίεο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ βαζηζκέλεο ζε 

πξαγκαηηθέο αλαιχζεηο ησλ αγνξψλ πνπ ζπλδένληαη δπλακηθά κε ηηο εηαηξείεο. 

 

Έπξσζηε ελζσκαησκέλε αξρηηεθηνληθή (Robust Integrated Technology 

Architecture) 

Ζ δεκηνπξγία ελφο εχξσζηνπ e-portfolio ζπζηήκαηνο είλαη κία πξνθιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξέπεη λα πξνζθέξεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα ππάξρνληα 

εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο. 

Τπάξρνπλ δπν αξρηηεθηνληθέο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο e-portfolio: 
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 Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ πξνζθέξεη ζην e-portfolio πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ππεξεζίεο ζε έλα ππάξρσλ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο, φπσο είλαη ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερφκελνπ, ην portal ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ή ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ πξνζθέξεη έλα standalone e-portfolio ζχζηεκα κε ηα δηθά 

ηνπ εξγαιεία. 

Οη πξνθιήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ θαη νη 2 αξρηηεθηνληθέο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο κεηαθεξζηκφηεηαο ησλ πεγψλ κεηαμχ ησλ πεξηβαιιφλησλ 

(ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ). 

 

Γηα-βίνπ ππνζηήξημε (Lifelong Support) 

Ζ δφκεζε ελφο δηα-βίνπ ζπζηήκαηνο e-portfolio αλαπηχζζεη ηα θίλεηξα ζηνπο 

καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα πξνσζνχλ έλα ζχζηεκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

επηηπρία. Ζ πξνζθνξά ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ ηερλνπξγεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηα-βίνπ ππνζηήξημε ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπ e-portfolio.  

 

Πξόηππα θαη κεηαθεξζηκόηεηα (Standards and Transferability) 

Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνηχπσλ γηα ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο.  

Σν πξψην πξφηππν αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), ε νπνία απαηηεί 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ηερλνινγηψλ ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ γισζζψλ, ηελ αθνινπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ θαη πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο, ψζηε ηα κέξε λα κπνξνχλ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ησλ δεδνκέλσλ. 

Σν δεχηεξν πξφηππν αθνξά ζηελ κεηαθεξζηκφηεηα (transferability) θαη απαηηεί ηελ 

χπαξμε θνηλψλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.  

Γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ e-portfolios δελ έρνπλ νξηζηεί φιεο νη δηαιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη έηζη πξνθχπηεη κία πξφθιεζε ζην πεδίν θαη γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ.  

 

Παξάγνληαο Χ  

Σν ηειηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρία ελφο e-

portfolio έξγνπ είλαη ην ‗Υ‘, ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθά άγλσζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρία ελφο έξγνπ e-portfolio. 

Ο παξάγνληαο ‗Υ‘ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ e-portfolio θαη ηε 
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κέζνδν ηεο πινπνίεζεο ζην αθαδεκατθφ ίδξπκα.  Γηα παξάδεηγκα ε έλαξμε ελφο 

εηζαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ e-portfolio  ζα απνηεινχζε έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πηνζέηεζε ηνπ απφ 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηνπο δηδάζθνληεο. Γεληθά ηα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην e-portfolio θαη λα 

θαηαηαλνήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν. 

Ο James Richardson (2008) ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ‗Selecting Your ePortfolio 

System: Needs, Issues & Possibilities‘ αλαθέξεη 7 βαζηθά βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ e-portfolios: 

1. Αξρηθνπνίεζε Έξγνπ 

Σν αθαδεκατθφ ίδξπκα, ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, νη εθπαηδεπφκελνη θαη ην 

ηκήκα αλάπηπμεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ην ζχζηεκα θαη λα μεθηλήζνπλ ηηο 

δηεξγαζίεο. 

2. Έξεπλα θαη ρεδηαζκόο 

Πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη αλάγθεο θαη ην πεδίν δξάζεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ νη αλάγθεο λα θαζνδεγήζνπλ ηηο ηερλνινγηθέο επηινγέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

3. Aμηνιόγεζε εκπνξηθνύ εηαίξνπ θαη επηινγή 

Ζ βαζηθή ξνή εξγαζίαο είλαη ‗αγνξά‘, ‗δφκεζε‘, ‗πξνζαξκνγή‘. Ζ επηζθφπεζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο εηαηξείεο είλαη κία 

κεζνδηθή εξγαζία, ε νπνία ζπληζηάηαη. Φπζηθά ηα βήκαηα εδψ κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-

portfolio. 

4. Τινπνίεζε 

Ζ θάζε ηεο πινπνίεζεο είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα εκπιέθεη φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη φηη ε δηαδηθαζία 

είλαη ζπλερήο θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. Δπίζεο πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε κε ηελ απνζηνιή ξεαιηζηηθψλ 

ρξνλνδηαγξάκκαησλ 

5. Έλαξμε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ έλαξμε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ πξψηε θάζε εξγαζηψλ ηνπ e-

portfolio θαη πξέπεη λα είλαη άξηζηα ελνξρεζηξσκέλε ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

κπνξεί λα αθπξσζεί θαη λα μεθηλήζεη ζε επφκελε ρξνληθή πεξίνδν. 

6. Αμηνιόγεζε έξγνπ 
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα απνηηκεζεί ε πνξεία ηεο πινπνίεζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζέηνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη 

πξνθχπηνπλ ηα αλάινγα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα, ηα νπνία ζα δψζνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζην ζχζηεκα. 

7. πλερήο παξαθνινύζεζε θαη ππνζηήξημε 

Έλα θξηηηθφ ζεκείν ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio είλαη ε ππνζηήξημε ζε 3 

επίπεδα: ην ηερληθφ, ην αθαδεκατθφ θαη ην αηνκηθφ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ε επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ πνπ ζα ππνζηεξημεί ηελ 

πξνζπάζεηα είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ν Richardson (2008) 

θαηαδεηθλχεη νξηζκέλνπο παξάγνληεο θιεηδηά, νη νπνίνη πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ην 

θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα απνηειέζνπλ ηνπο γλψκνλεο γηα ηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ.  

Καηά ηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ e-portfolio είλαη ρξήζηκν λα 

ιακβάλνληαη ππφςε, νη εμήο παξάγνληεο θιεηδηά: 

 Κφζηνο 

 Πεξηβάιινλ πινπνίεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερληθή θαη δηαρεηξηζηηθή ππνζηήξημε 

 Δζσηεξηθά δηαδηθαζηηθέο πνιηηηθέο 

 Ζ δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο εζηηάδεηαη ζην 

ζθνπφ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ. 

Μία αληηπξνζσπεπηηθή ζπκβνπιή ηελ νπνία αλαθέξεη ν Richardson (2008) 

αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο : ‘Σν ζχζηεκα πνπ ζα επηιέμεηε ζα είλαη ηφζν 

θαιφ φζν ε ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη. Αο 

αθήζεηε ηελ δηαδηθαζία λα θαζνδεγήζεη ηελ ηερληθή ιχζε πνπ ζα επηιεγεί.’ 

 

 

2.15   E-Portfolios: Πξόηππα θαη Πξνδηαγξαθέο 

 

Οη εξεπλεηέο ζην πεδίν ησλ e-portfolios αλαθέξνπλ φηη ηα πξφηππα 

(standards) είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, λα εμαζθαιίδνπλ ηε  κεηαθεξζηκφηεηα (portability) 

ηνπο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ.  εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηα πξφηππα είλαη 
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ε παθεηνπνίεζε (packaging) θαη ε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ (content management) 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ έλα ζχζηεκα ζε άιιν. ηε 

ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη θαηαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηχπσλ ζην ρψξν ησλ e-portfolios. 

Οη Stefani, Mason θαη Pegler (2007) αλαθέξνπλ φηη αλαπηχζζεηαη κεγάιε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα ησλ πξνηχπσλ (standards) θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ 

(specifications). Αλαθέξεηαη φηη ε εμάπισζε ησλ e-portfolio ζπζηεκάησλ απαηηεί 

ζπκβαηφ ινγηζκηθφ θαη πξφηππα ζρεδίαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηα-βίνπ 

κάζεζεο.  

Οη Treuer θαη Jenson (2003) επηζεκαίλνπλ φηη ηα e-portfolios ρξεηάδνληαη 

πξφηππα γηα λα κπνξέζνπλ λα επδνθηκήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πξφηππα ζα 

δξάζνπλ επηθνπξηθά θαη ζα πξνζδψζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνξεηφηεηαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ, ζα επηηξέπνπλ ηελ ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ e-

portfolios θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αζθαιή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ησλ e-portfolios θαζψο κεηαθέξνληαη ζηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Ο Ravet (2007) εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ εαλ είλαη ινγηθφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξφηππα (standards) ηα νπνία λα απεπζχλνληαη κφλν ζηα e-portfolios 

ή είλαη θαιχηεξν λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα πξφηππα, ηα νπνία κπνξεί 

λα αθνξνχλ ζε πεδία εθηφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. 

Οη εξεπλεηέο πνπ κειεηνχλ ηα e-portfolios πξνέξρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν θαη ηνλ ρψξν ησλ κεραλνιφγσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πνηθίιεο 

απφςεηο θαη λα εηζέξρνληαη ζην πξνζθήλην νη έλλνηεο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ. Οη απαηηήζεηο (requirements) είλαη έλαο ακθηιεγφκελνο φξνο φπνπ νη 

εηδηθνί ηεο θνηλφηεηαο ηεο δηδαθηηθήο αλαθέξνληαη ζην ηχπν θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ηερλνπξγεκάησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Δλψ νη εηδηθνί ηεο ηερλνινγηθήο θνηλφηεηαο 

αλαθέξνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ. Ο φξνο πξφηππα (standards) δηαζέηεη 

πνιιέο εξκεnείεο αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί. ην πιαίζην ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν φξνο ‗πξφηππν‘ δειψλεηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ 

φπσο έλα ζψκα πηζηνπνίεζεο, έλα αθαδεκατθφ ηκήκα ή έλαλ νξγαληζκφ. ηελ 

ηερλνινγηθή θνηλφηεηα, ν φξνο ‗πξφηππν‘ ζεσξείηαη έλαο θαλφλαο ή κία πεξηγξαθή 

ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη άιινη (Fiedler &Pick, 2004).  
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Έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ ζεκειίσζε ησλ πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ e-portfolios δηαθξίλνπλ ηξεηο πεξηνρέο – ηελ εηζαγσγή, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηελ δηαλνκή (Treuer & Jenson, 2003). Σα πξφηππα κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ ζηε δνκή ηνπ e-portfolio: 

 Δπέιηθηε είζνδνο δεδνκέλσλ κε αληηζηνίρηζε κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο κνλαδηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 Οξγάλσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ ηερλνπξγεκάησλ ζε θαθέινπο 

 Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ  

Οη Treuer θαη Jenson (2003)  ζεσξνχλ φηη ε θαηαζθεπή ελφο e-portfolio γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αλέμαξηεηα ηελ ειηθία, ηελ πεξηνρή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε εθφζνλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ λα αθνξνχλ 

ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ. Θεσξνχλ φηη απηφ απνηειεί ην κνλαδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ δηαβαηήξην πνπ είλαη ρξήζηκν ζε νπνηνδήπνηε ηχπν εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.  

Σα e-portfolio πξφηππα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ πνιιά ζέκαηα: 

 Σε κνξθή ησλ εγγξάθσλ (pdf, html, tml) 

 Σελ πξνζβαζηκφηεηα (WAI) 

 Σε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ (ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπφκελνπ) 

 Σελ απζεληηθνπνίεζε (πηζηνπνηεηηθά) 

 Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

Χζηφζνη ε δηεζλήο ηάζε θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε εμέιημεο ζην ρψξν ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνηχπνπ. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε βξίζθνληαη νη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηα e-portfolios φπσο ην 

Ηλζηηηνχην EIfEL (European Institute for E-Learning), ην European Schoolnet θαη ην 

θέληξν CETIS (Centre for Technical Interoperability Standards) φπνπ δεκηνπξγήζαλ 

ηελ έλσζε Europortfolio (The European Consortium for the Digital Portfolio), πνπ 

απνηειεί έλαλ θνηλφ ρψξν ησλ e-portfolios ζηελ Δπξψπε κε ηελ ηελ ζπλεξγαζία 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, επίζεο ν νξγαληζκφο Stichting IMS Global Learning 

Consortium-Europe, ν νπνίνο απνηειεί ην  επξσπατθφ παξάξηεκα ηνπ νξγαληζκνχ 

IMS Learning Global Consortium θαη ην έξγν EPICC (EPortfolio Initiatives 

Coordination Committee) ηνπ ηλζηηηνχηνπ EifEL. εκαληηθφο αξσγφο ζε απηή ηελ 

πξννπηηθή είλαη ην  IMS Global Learning Consortium, ην νπνίν νδεγνχκελν απφ ηηο 

αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πηνζέηεζε κία πξνδηαγξαθήο γηα 

e-portfolios, ε νπνία ζα παξέρεη ηα θαηάιιεια πξφηππα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
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δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ 

πξνδηαγξαθή IMS ePortfolio δεκηνπξγήζεθε γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε φια ηα 

e-portfolios λα δηαιεηηνπξγνχλ δηα κέζνπ ησλ πνηθίισλ ζπζηεκάησλ θαη ηδξπκάησλ. 

Ζ πξνδηαγξαθή εηζάγεη θαη εμάγεη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ ή ζπιινγψλ ηνπ 

e-portfolio, γεληθφηεξα: 

 Τπνζηεξίδεη ηελ πξναγσγή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

 Γηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ησλ e-portfolios απφ ην ζρνιείν ζηηο επαγγεικαηηθέο 

δνκέο 

 Δπηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηα ηδξχκαηα λα αμηνινγνχλ ηηο δεμηφηεηεο 

 Δληζρχεη ηελ καζεζηαθή εκπεηξία θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Δηδηθφηεξα νη πξνδηαγξαθέο ηνπ IMS ePortfolio φπσο δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2005 ζηελ έθδνζε 1.0 απνηεινχληαη απφ ηα εμήο κέξε (IMS ePortfolio, 2005):  

 IMS Information Model  

 IMS ePortfolio Binding  

 IMS ePortfolio Best Practice Guide  

 IMS Rubric Specification 

Άιιεο νκάδεο πξνδηαγξαθψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηα e-portfolios είλαη εθείλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αξρεία φπσο ην OAIPMH γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ,ησλ πξνηχπσλ θαη γηα ηηο ξνέο εξγαζηψλ φπσο ε BPML γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Έλα ζχλνιν πξνηχπσλ ζρεηηθψλ κε ηα e-portfolios είλαη 

εθείλα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ νκνζπνλδία Liberty Alliance, ε νπνία απνηειεί 

έλα ζχλνιν νξγαληζκψλ πνπ έρεη νξγαλσζεί ψζηε λα δεκηνπξγεί θαη λα πινπνηεί 

επηηπρεκέλα ζχλνιν πξνηχπσλ (Ravet, 2007).  

Χζηφζν ππάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Ravet (2007) δελ πξέπεη λα παξαζπξζνχκε απφ ηελ αξρηθή ζεψξεζε φηη ηα e-

portfolio ζπζηήκαηα  πξέπεη λα εηζάγνπλ θαη λα εμάμνπλ νιφθιεξα e-portfolios, γηα 

παξάδεηγκα θαηά ηελ κεηαθίλεζε απφ ην ζρνιείν ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Χζηφζν έλα ηέηνην φξακα ζα νδεγήζεη ζε έλα ζχλνιν 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα θάλεη ην ζχζηεκα αιχγηζην θαη ζα βιάςεη ηελ θαηλνηνκία. 

Δίλαη γεγνλφο φηη αλήθνπκε ζε πνιιέο νκάδεο θαη ηδξχκαηα ηαπηφρξνλα ζα 

κπνξνχζακε λα θαηαλέκνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη φρη λα ηα 

κεηαθέξνπκε αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ e-portfoliν.  

Δίλαη ζεκαληηθφ πξηλ ηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ πξνηχπσλ, λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο νινθιεξσκέλνο νδεγφο γηα φια ηα πξφηππα ζρεηηθά κε ην e-
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portfolio. Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί είλαη εαλ ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηνλ θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ή είλαη πην γεληθά πξνβιήκαηα; Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε 

φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ e-portfolio εξγαιείσλ θαη 

ζπζηεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο πξαθηηθήο ησλ e-portfolios κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε 

κία ζπκβαηή κνξθή ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ απφιπηε ζπκκφξθσζε κε κία 

ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ δηαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ e-portfolio έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε έλα ίδξπκα θαη κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε ζε 

θάπνην άιιν πιαίζην ή ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (JISC infoNet, 2009). 

Αλαθέξεηαη φηη νη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο  γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ e-

portfolios ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Θεσξείηαη φηη ε επηηπρία ελφο εξγαιείνπ ή κίαο ηερλνινγίαο πξνθχπηεη εθφζνλ 

πηνζεηεζνχλ ζην επίπεδν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (Siemens,2004). Έλα ζέκα πνπ 

πξνθχπηεη θαη δεκηνπξγεί εκπφδηα είλαη ε δηαλνκή ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηα 

νπνία κπνξεί λα πεξηπιέθνπλ ηηο δνκέο. Γηα ηελ επηηπρεκέλε ρξήζε ησλ e-portfolios 

πξνηείλεηαη ε δφκεζε κίαο θνηλήο δνκήο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο φπσο ην 

Really Simple Syndication (RSS) θαη ηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο  πνπ 

βαζίδνληαη ζην Simple Object Access Protocol (SOAP). Αθφκε ζην πιαίζην κίαο 

αξρηθηεθηνληθήο πνπ ππνζηεξίδεη ην e-portfolio απαηηείηαη: 

  Έλα e-portfolio νξγαλσηήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

απνζήθεο ηνπ e-portfolio, ψζηε λα ζπλδένληαη νη απνζήθεο θαη λα δεκνζηεχνληαη νη 

πνιιαπιέο φςεηο ησλ e-portfolios. 

Έλα e-portfolio ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην νπνίν λα εμάγεη ηα δεδνκέλα φηαλ ν 

ζχλδεζκνο κε κία νκάδα ή έλα ηλζηηηνχην νινθιεξψλεηαη, γηα παξάδεηγκα ε εμαγσγή 

ελφο e-portfolio αμηνιφγεζεο κεηά ηελ δηαπίζηεπζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο απφ 

έλαλ επίζεκν ζεζκφ.  

 

2.16   Αμηνιόγεζε ησλ e-Portfolios Λνγηζκηθώλ Δξγαιείσλ  

 

Δίλαη ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία ηαμηλνκίαο ησλ e-portfolios δηφηη εμειίζζνληαη 

δηάθνξεο κνξθέο απεηθφληζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε έλα 

ζπλνπηηθφ ηξφπν (Himpsl & Baumgartner, 2008). Γίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα 
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e-portfolios ηθαλνπνηνχλ πνηθίινπο ζθνπνχο  θαη  θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πάλσ απφ 

20 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο  (Jafari & Kaufman, 2006). χκθσλα κε ηνλ επξχηεξε 

έλλνηα ηνπ e-portfolio ε αλάπηπμε ηεο ηαμηλνκίαο είλαη κία επαλαιεπηηθή ζπλερήο 

δηαδηθαζία ε νπνία αξρηθνπνηήζεθε απφ ηελ  Silke Kleindienst (2006). Οη βαζηθνί 

ζηφρνη ηεο ηαμηλνκίαο (ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο) είλαη ε αλάπηπμε 

ελφο ζπζηήκαηνο πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ e-portfolios θαη ε κνξθνπνηήζε ησλ ηχπσλ ησλ e-portfolios κε 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ ζηα 

ππάξρνληα παξαδείγκαηα. 

ηνλ Πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη e-portfolios φπσο αλαθέξνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία θαη δηαρσξίδνληαη : ζε 5 βαζηθνχο ηχπνπο (γηα παξάδεηγκα ηα 

portfolios εξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο), ζηνπο ζεκαληηθνχο ζθνπνχο, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο), 

ζηα πεξηερφκελα (γηα παξάδεηγκα, νη παξάκεηξνη ζπλδεζηκφηεηα -joined κε-

ζπλδεζηκφηεηα –unjoined πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ e-

portfolios κε ζπλδεδεκέλν ή κε ηξφπν) θαη ζηα είδε ηεο  αλαηξνθνδφηεζεο. πσο 

αλαθέξνπλ νη  Himpsl θαη  Baumgartner (2008) νη έλλνηεο ηεο θαηαλνκήο ηνπ Πίλαθα 

15  δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιίζηα θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ e-portfolios. 

 

Σαμηλνκία e-portfolios πζηεκάησλ  

(Himpsl θαη  Baumgartner,2008) 

Σύπνη 

Portfolios 

θνπόο Γξαζηεξηό-

ηεηεο 

Πεξηερόκελα Αλαηξνθν-

δόηεζε 

Δξγαζίαο 

(working) 

Αλαζηνραζκνχ 

(reflection) 

Αμηνιφγεζεο 

(assessment) 

Αλάπηπμεο 

(development) 

Παξνπζίαζεο 

πιινγή 

ηερλνπξγεκάησλ 

Αλαζηνραζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ  

Απην-

αμηνιφγεζε 

Αμηνιφγεζε 

πξντφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ 

πιινγή 

Δπηινγή 

Αλαζηνραζκφο 

Αμηνιφγεζε 

ρεδηαζκφο 

Παξνπζίαζε 

 

πλδεζηκφηεηα  

κε-πλδεζηκφηεηα 

ησλ 

ηερλνπξγεκάησλ 

Γήισζε 

αλαζηνραζκνχ 

Γήισζε 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Γήισζε 

Απην-

αμηνιφγεζε 

Οκφηηκε 

αμηνιφγεζε 

Αμηνιφγεζε 

απφ ηξίηνπο 
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(presentation) ρεδηαζκφο 

αλάπηπμεο 

Παξνπζίαζε ηνπ 

εαπηνχ 

ζρεδηαζκνχ 

Πίλαθαο 15 : Σαμηλνκία e-portfolios 

 

Οη Baumgartner, Häfele θαη Maier-Häfele (2004) αλαθέξνπλ φηη ζηελ βηβιηνγξαθία 

παξαζέηνληαη πνηθίιεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

πξνηείλνληαη. Κάζε κέζνδνο έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, έηζη ζηελ πξάμε 

πξνηηκάηαη έλαο ζπλδπαζκφο πνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα θάζε έξγν. Οη πην 

ζεκαληηθέο κέζνδνη είλαη νη: 

 ιίζηεο θξηηεξίσλ 

 θξηηηθή αλαζεψξεζε 

 ζπγθξίζεηο νκάδσλ 

 γλψκεο εηδηθψλ 

Ο Michael Scriven (1991) αλάπηπμε ηηο κεζφδνπο ηεο πνζνηηθή θαη πνηνηηθήο 

βαξχηεηαο θαη αζξνίζκαηνο, σζηφζν πξνηηκάηαη ε κέζνδνο ηεο Πνηνηηθήο βαξχηεηαο 

θαη αζξνίζκαηνο (Qualitative Weight and Sum- QWS), ε νπνία πεξηνξίδεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ. Ζ κέζνδνο αλαπαξηζηά επαλαιεπηηθά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία εζηηάδεη ζε κία ιίζηα κε ζηαζκηζκέλα 

θξηηήξηα, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη: 

 

 Βήκα 1
ν
 : Καηαζθεπή Λίζηαο Κξηηεξίσλ 

Γηα ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ σο πξνο ηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο, ν Scriven 

πξνηείλεη ηε ρξήζε ζπκβφισλ ηα νπνία λα αλαπαξηζηνχλ ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ. 

Έλα ζχλνιν εηδηθψλ απνηηκά ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ηα αλαπαξηζηά κε 

ηα αλάινγα βάξε. Ζ ζηάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 33(Βι. Παξάξηεκα Α). 

 

 Βήκα 2
ν
: Απόδνζε βαξύηεηαο ζηα θξηηήξηα 

Σν βάξνο ελφο θξηηεξίνπ θαζνξίδεη ηελ αμία ηνπ ε νπνία απνηηκά ηελ απφδνζε ηνπ. 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο απνηηκνχληαη ζε ζρέζε κε ην 

απαξαίηεην‘θξηηήξην ζην εξψηεκα εαλ ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο, εαλ 

φρη ηφηε ην πξντφλ δηαγξάθεηαη απφ ηε ιίζηα. 
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 Βήκα 3
ν
 : Γηαδηθαζία ηεο Αμηνιόγεζεο 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγείηαη κία ηεξαξρία ε 

νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δελ παξέρεη έλαλ αθξηβή αιγφξηζκν γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ αιιά πξέπεη λα επαλεθαξκφδεηαη δηαδνρηθά γηα ηελ  απφθηεζε 

ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε κέζνδνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

αιιαγή κεηαμχ κίαο νιηζηηθήο θαη αλαιπηηθήο φςεο ελψ παξέρεη θαηαλνεηά 

απνηειέζκαηα. 

Ζ ιίζηα ησλ θξηηεξίσλ βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ηνπ WCET (2006) φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη 69 θξηηήξηα γηα ην e-portfolio ινγηζκηθφ. Δπίζεο νη Himpsl θαη  

Baumgartner (2008) εηζάγνπλ θαη έλα κεηά-επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλνκία 

ησλ e-portfolios θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. πιινγή, νξγάλσζε, επηινγή 

2. Αλαζηνραζκφο, έιεγρνο, επαιήζεπζε θαη ζρεδηαζκφο 

3. Αλαπαξάζηαζε θαη δεκνζίεπζε 

4. Γηαρείξηζε, πινπνίεζε θαη πηνζέηεζε 

5. Δπρξεζηία 

Οη ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξσηππνπνίεζεο ησλ e-

portfolios ελψ νη δπν επφκελεο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα ηα νπνία 

δηαρσξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπ δηαρεηξηζηή (βαζηζκέλα ζηνλ εμππεξεηεηή) θαη ηε ζέζε 

ηνπ ρξήζηε (βαζηζκέλα ζηνλ πειάηε). Σα 69 θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο κεηα-αλάιπζεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκέλα κε-ζεκαληηθά θξηηήξηα απνθιείζηεθαλ θαη έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ λέα θξηηήξηα ηα νπνία απνηηκήζεθαλ απφ 25 εηδηθνχο  ησλ e-

portfolio θαη απνηηκεζήθαλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο κεζφδνπ πνηνηηθήο 

βαξχηεηαο θαη αζξνίζκαηνο (Qualitative Weight and Sum- QWS). Δπίζεο θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, αθνινπζήζεθαλ θαη νη εμήο ππνζέζεηο: 

 ηα e-portfolios ‗αλήθνπλ‘ ζηνπο καζεηέο –απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο πξέπεη 

λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα θαη λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη αηνκηθά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Δλψ ζα πξέπεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ e-portfolio λα είλαη δηαζέζηκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. 
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 Σν ινγηζκηθφ ησλ e-portfolios πξέπεη λα θαηάιιειν ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ e-portfolio ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε 

 Σν ινγηζκηθφ ησλ e-portfolios δελ ππφζρεηαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο αιιά ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

 Σν αηνκηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο καζεηέο είλαη ην ίδην ην e-portfolio θαη δελ 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

Οη Himpsl θαη  Baumgartner (2008)  θαηαιήγνπλ ζηα θξηηήξηα ηεο ιίζηαο ηνπ Πίλαθα 

34(Βι. Παξάξηεκα Α)γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Οη Himpsl θαη  Baumgartner (2008)  αλαθέξνπλ φηη ζηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2008 ππήξραλ πεξίπνπ 60 e-portfolios παξνρείο νη νπνίνη πιεξνχζαλ ηηο 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ e-portfolios ινγηζκηθψλ δηελεξγήζεθε 

ηνλ Απξίιην/Μάην 2008 απφ ηνπο 25 εηδηθνχο ζε e-portfolios ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ιίζηα θξηηεξίσλ ηνπ πίλαθα 23. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο αμηνιφγεζεο ήηαλ ηνλ 

Ηνχλην/Ηνχιην 2008 φπνπ παξνπζηάδνληαη 12 πξντφληα e-portfolios ηα νπνία κπνξνχλ 

λα πξνηαζνχλ γηα πινπνίεζε e-portfolios ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16. Οη 2 πξψηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη ζην 

πξντφλ θαη ηελ εηαηξείαο παξνρήο ηνπο. Οη 2 ηειεπηαίεο ζηήιεο αλαθέξνληαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηχπν θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ e-portfolio πξντνληνο, 

αλαιπηηθφηεξα: 

Γηα ηελ ζηήιε ‗Σύπνο‘ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο θιεηδηά: 

 Μ: Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο e-portfolio (ηα πξντφληα πξνζθέξνληαη 

αλεμάξηεηα ζηα ηδξχκαηα ζαλ e-portfolio ινγηζκηθφ) 

 L: χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο/χζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (LMS/LCMS) κε ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο e-

portfolio(πιαηθφξκα κάζεζεο κε ζηνηρεία e-portfolio) 

 I: Δλζσκαησκέλα ζπζηήκαηα απφ νηθνγέλεηεο ινγηζκηθψλ (πνηθίια 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε έκκεζεο πηζαλέο ιεηηνπξγίεο e-

portfolios) 

 A: άιια ζπζηήκαηα 

Γηα ηελ ζηήιε ‗Καηεγνξία‘ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο θιεηδηά: 

 OS: Αλνηθηφο θψδηθαο 

 P: Δκπνξηθφ παθέην κε φιεο ηηο απαηηήζεηο 

 U: Δκπνξηθφ παθέην κε άδεηεο γηα θάζε ρξήζηε 

 PU: Δκπνξηθφ παθέην κε ζπλδπαζκφ ησλ θαηεγνξηψλ P θαη U 
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Παξνπζίαζε πξντόλησλ γηα ηελ Τινπνίεζε e-portfolios ζηελ 

αλώηεξε εθπαίδεπζε (Himpsl θαη  Baumgartner (2008) 

e-portfolio Πξντόλ  Παξνρέαο Σύπνο Καηεγνξία  

Drupal ED Funnymonkey I OS 

Elgg Curverider A OS 

Epsilen BehNeem LLC M PU 

Exabis Exabis Internet Solution L OS 

Factline Factline WebServices GmbH I P 

Fronter Fronter International L, I U 

Mahara eCDF New Zealand M OS 

Movable Type Six Apart I OS 

PebblePad Pebble Learning Ltd M PU 

Sakai The Sakai Foundation L, I OS 

TaskStream Taskstream Inc. M, I PU 

Wordpress automatic A OS 

Πίλαθαο 16: Παξνπζίαζε πξντόλησλ γηα ηελ Τινπνίεζε e-portfolios 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ e-portfolios πξντφλησλ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε ησλ 27 θξηηεξίσλ 

πνπ νξίζηεθαλ  απφ ηνπο Himpsl θαη  Baumgartner (2008)  θαη αλαθέξνληαη ζηνλ 

πίλαθα θαη απεηθνλίδνληαη κε ηχπνπο βαξψλ ηελ κεζφδνπ πνηνηηθήο βαξχηεηαο θαη 

αζξνίζκαηνο (Qualitative Weight and Sum- QWS). ηνλ Πίλαθα 35 (Βι. Παξάξηεκα 

Α)παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ βαζκψλ ηεο αμηνιφγεζεο  γηα θάζε πξντφλ 

e-portfolio, ελψ ζηελ ηειεπηαία γξακκή δίλεηαη ε κέγηζηε βαζκνινγία γηα θάζε 

βάξνο. Ζ αμηνιφγεζε [*] πξνθχπηεη 6 θνξέο, ε αμηνιφγεζε [#] 19 θνξέο ελψ ε 

αμηνιφγεζε [+] 2 θνξέο. 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 35(Βι. Παξάξηεκα Α) ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

είλαη φηη: 

 Καλέλα απφ ηα πξντφληα ηνπ ινγηζκηθνχ δελ πιεζηάδεη ην κέγηζην πηζαλφ ζθνξ 

(παξνπζηάδνληαη κφλν 3 πφληνη απφ ηνπο 6 ζην θξηηήξην [*],θαη 11 πφληνη απφ 

19 ζην θξηηήξην [#]) 

 Καλέλα πξντφλ ινγηζκηθνχ  δελ είλαη θαηάιιειν ζε θακία απφ ηηο 27 

θαηεγνξίεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζηειψλ [ ] θαη [0]. 
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Οη Himpsl θαη  Baumgartner (2008) ζηελ κειέηε ηνπο ‗Αμηνιφγεζε ηνπ e-

portfolio ινγηζκηθνχ‘(Evaluation e-portfolio software) επηδηψθνπλ κία πην ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ e-portfolio ινγηζκηθψλ ε νπνία λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ επηινγήο ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ δηαζέζηκνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνηνηηθήο βαξχηεηαο 

θαη αζξνίζκαηνο (Qualitative Weight and Sum- QWS), θπζηθά ηα απνηειέζκαηα δελ 

είλαη εμαληιεηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.  

ε κία πξψηε αλάιπζε φπνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο ιίζηαο 

ζχκθσλα κε ηηο 3 ζεηηθέο αμηνινγήζεηο. Αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ κε ηε ζεηξά ηα 

ζπζηήκαηα γηα ην θξηηήξην [*], κεηά [#] θαη ηέινο [+] (βιέπε Πίλαθα 36 ζην 

Παξάξηεκα Α). χκθσλα κε ηελ απηφκαηε βαζκνιφγεζε ηνπ Πίλαθα 36  (Βι. 

Παξάξηεκα Α), ηα ζπζηήκαηα Drupal ED θαη Elgg πξνθχπεη φηη είλαη ηα 2 πξντφληα 

πςειήο πνηφηεηαο ελψ αθνινπζνχλ ην PebblePad, ην Sakai, ην Mahara θαη ην 

Movable Type κε κία παξφκνηα ζεηηθή αμηνιφγεζε. Χζηφζν πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη ε απηφκαηε ιίζηα κπνξεί λα ζεσξεζεί κφλν ε αξρή ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο . 

ε κία άιιε αλάιπζε κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ νη αδπλακίεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξντφληνο δειαδή ηα απνηειέζκαηα ησλ θξηηεξηψλ  [ ] θαη [0]. Ζ αμηνιφγεζε [0] 

ζεσξεί φηη έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ δελ ππάξρεη ή δελ αλαθέξεηαη 

επαθξηβψο, ελψ ε αμηνιφγεζε [ ] ζεσξεί φηη έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ 

παξνπζηάδεηαη ειάρηζηα.  

εκαληηθά ζέκαηα πνπ θαηαδεηθλχνληαη απφ ηηο αμηνιφγεζεηο είλαη: 

1. Σα ζπζηήκαηα PebblePad, Drupal ED θαη Elgg απνηεινχλ ηηο 3 πξψηεο 

επηινγέο γηα ηελ πινπνίεζε e-portfolios 

2. Σα ζπζηήκαηα Mahara, Movable Type θαη Sakai ζεσξνχληαη νη ακέζσο 

επφκελεο επηινγέο 

3. Δλψ αθνινπζνχλ ηα ζπζηήκαηα Fronter, Taskstream, Factline, Exabis, 

Wordpress, Epsilen. 

ηελ ηειηθή ηνπο αμηνιφγεζε νη Himpsl θαη  Baumgartner (2008) 

ρξεζηκνπνηήζαλ ηελ κέηα-αλάιπζε ησλ 5 θαηεγνξηψλ φπνπ αμηνινγήζεθαλ 

μερσξηζηά ηα ινγηζκηθά γηα θάζε θαηεγνξία θαη πξνέθπςε κία πνηνηηθή αλάιπζε , ε 

νπνία απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 17. Γηα κία ζαθή αλαπαξάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθε 
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κία απιή θιίκαθα κε 3 [√]. Ζ θαηεγνξία πνπ ιάκβαλε 3 [√] αλαπαξηζηά κία ζαθή 

πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείν. 

 

 

Αμηνιόγεζε e-portfolio 

ινγηζκηθνύ 

 

[Himpsl & Baumgartner,2008] 
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e-portfolio 

Πξντόλ  

Σύπνο Καηεγνξία  

Drupal ED I OS  √√√ √ √√ √√√ √√√ 

Elgg A OS √√ √√√ √ √√ √√√ √√√ 

Epsilen M PU √√√ √ √√ √ √ √ 

Exabis L OS √√√ √ √ √ √√√ √√ 

Factline I P √√ √√√ √ √√√ √ √ 

Fronter L, I U √√ √√√ √√ √ √√ √ 

Mahara M OS √√√ √√√ √√ √√√ √√ √√ 

Movable 

Type 

I OS √ √√√ √ √√ √√√ √√ 

PebblePad M PU √√√ √√√ √√ √√√ √√ √√ 

Sakai L, I OS √√ √√ √ √√√ √√√ √√ 

TaskStream M, I PU √√ √√ √√ √√√ √ √√ 

Wordpress A OS √√ √√√ √ √√ √√ √√√ 

Πίλαθαο 17: Πνηνηηθή Αλάιπζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ e-portfolios(Himpsl & Baumgartner,2008) 

 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 17, ζεσξείηαη φηη: 

Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ‗Πξνζπάζεηα γηα ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε‘, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο 

πιαηθφξκαο γηα ρξήζε, ηα ζπζηήκαηα Epsilen, Exabis, Mahara, PebblePad είλαη 

έηνηκα πξνο ρξήζεο ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Δλψ ηα Factline, Fronter,  

Sakai θαη TaskStream είλαη ζπζηήκαηα ηδηαίηεξα επέιηθηα  θαη επηηξέπνπλ 

δηακνξθψζεηο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Δπίζεο ην Wordpress φπσο θαη ηα 
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πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα απαηηεί ζπλεξγαζία κε ηνλ εκπνξηθφ πάξνρν θαηά ηηο 

κεηαηξνπιεο ελψ εθαξκφδεηαη ζαλ έλα blogging εξγαιείν. Σα Drupal ED θαη 

Movable Type πηνζεηνχληαη σο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ελψ ην Elgg σο 

εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη δηαζέζηκα ζην ρξήζηε ακέζσο κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπο.  

ηελ  δεχηεξε θαηεγνξία ‗πιινγή, Οξγάλσζε, Δπηινγή‘ ηα πεξηζζφηεξα 

πξντφληα αλαθέξνληαη σο πξνηεηλφκελα. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ ζχλζεζε ελφο e-

portfolio παξνπζίαζεο πξνηείλνληαη ηα εξγαιεία  Factline, Mahara, PebblePad, Sakai 

θαη TaskStream.  

ηελ θαηεγνξία ‗Αλαζηνραζκφο,Έιεγρνο Δπαιήζεπζε,ρεδηαζκφο‘ 

αλαθέξεηαη φηη ηα εξγαιεία Drupal ED, Elgg, Movable Type θαη Wordpress δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ e-portfolios. 

ηελ θαηεγνξία ‗Γηαρείξηζε‘ πξνηείλνληαη ηα εξγαιεία: Drupal ED, Elgg, Exabis, 

Movable Type θαη Sakai. 

Σέινο ζηελ θαηεγνξία ‗Δπρξεζηία‘ αληηζηνηρνχλ ηα εξγαιεία ηεο θαηεγνξίαο 

αλνηθηνχ θψδηθα ηα νπνία είλαη ην Drupal ED, ην Elgg θαη ην Wordpress.  

χκθσλα κε ηελ κειέηε ‗Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio ινγηζκηθνχ‘(Evaluation e-

portfolio software) ησλ Himpsl θαη  Baumgartner (2008) ηα ινγηζκηθά Mahara θαη   

PebblePad ζεσξνχληαη ηα πην ηζνξξνπεκέλα εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εξγαζία ησλ e-portfolios ρσξίο λα είλαη ρξνλνβφξα θαηά 

ηελ εγθαηάζηαζε. Δπίζεο απέρνπλ απφ ηηο βαζηθέο παξαδνζηαθέο δνκέο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ (κελνχ πινήγεζεο, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ)θαη αθνινπζνχλ 

κία δηθή ηνπο δνκή.  

Σα ινγηζκηθά Sakai, TaskStream θαη Fronter ζεσξνχληαη ‗ζνπίηεο κάζεζεο‘ 

(learning suites) έηζη πξνζθέξνπλ πνηθίια εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο, κε απνηέιεζκα λα απνθηνχλ ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα ζε ηδξχκαηα 

πνπ επηζπκνχλ ηελ εγθαηάζηαζε κίαο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο.  

Σα ινγηζκηθά Drupal ED, Elgg θαη Movable Type είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί 

ηππνη εξγαιείσλ , ηα νπνία φκσο κπνξνχλ κε επθνιία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

πινπνίεζε e-portfolios. ια απαηηνχλ θάπνηα πξνζπάζεηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, 

έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη αλαπαξηζηνχλ επηηπρεκέλα έξγα αλνηθηνχ θψδηθα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε κία επξεία θνηλφηεηα. Δίλαη ε θαιχηεξε δηαζέζηκε ηερλνινγία ε 

νπνία πξνζθέξεη αηνκηθά παξακεηξνπνηήζηκεο ιχζεηο κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
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εθαξκνγψλ (plugins) πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ. Γελ είλαη εχθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ αξράξηνπο  ρξήζηεο θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε.  

Σν Exabis  παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Moodle κία απιή, ιεηηνπξγηθή θαη 

δνκεκέλε δεμακελή δεδνκέλσλ κε κία ιεηηνπξγία εμαγσγήο. Χζηφζν ππάξρεη 

αδπλακία ζηελ ππνζηήξημε ηνπ e-portfolio ζαλ έλα κέζν παξνπζίαζεο.  

Σν Epsilen είλαη έλα απιφ θαη δηαρεηξίζεκν ζχζηεκα ην νπνίν παξέρεη 

ππνζηήξημε θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο e-portfolio ζαλ κία αηνκηθή ζειίδα, παξάιιεια 

φκσο είλαη δχζθακπην θαζψο ην πιαίζην δξάζεο ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλν.  
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2.17   Απηνξξύζκηζε ηεο πκπεξηθνξάο (Self-Regulation) 

 
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη είλαη ε απμαλφκελε αλάγθε γηα πην 

απνηειεζκαηηθέο κνξθέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε νπνία λα εμαηνκηθεχεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πνιίηε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο (Carneiro, Lefrere & Steffens, 

2007). ε απηφ ην ζπλερφκελα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ην άηνκν θαιείηαη λα 

δξάζεη κε επέιηθην θαη πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν. 

χκθσλα κε ηνλ Κνιηάδε (2003) νη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη δηακνξθψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (ρήκα 15).  

 
ρήκα 15:Βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ αηόκνπ 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ην άηνκν κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα ειέγρεη θαη 

λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, παξαηεξψληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

δηαπηζηψλεη απφ κφλν ηνπ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα απηφ κία θνηλσληθά απνδεθηή ή 

κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, έηζη εαλ κία ελέξγεηα εληζρχεηαη ή ηηκσξείηαη ην νδεγεί 

ζε αλάινγε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε ε 

ξχζκηζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ αηφκνπ απφ ην ίδην ην δξσλ ππνθείκελν 

(Απηνξξχζκηζε) επηηπγράλεηαη ελ κέξεη κέζσ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ θαη ελ κέξεη απφ 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ ίδησλ ησλ πξάμεσλ ηνπ  (Κνιηάδεο, 2003).  

Ο Bandura (1997) αλαθέξεη φηη ε απηνξξχζκηζε απνηειείηαη απφ 3 δηαδηθαζίεο: 

ηελ απηνπαξαηήξεζε (self-observation), ηελ απηνθξίζε (self-judgment) θαη ηελ 

απηναληίδξαζε (self-reaction). Δηδηθφηεξα, ε απηνπαξαηήξεζε ζπληειείηαη φηαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ ην πψο, ην γηαηί θαη ην πφηε καζαίλνπλ. Μία δεχηεξε 
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δηαδηθαζία είλαη ε απηνθξίζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ζχγθξηζε ηεο παξνχζαο 

επίδνζεο ζε ζρέζε κε ην ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα ‗Πψο ηα παο ζε ζρέζε κε ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία‘. Απηέο νη ζπγθξίζεηο αθήλνπλ ην εθπαηδεπφκελν λα δεη ηελ 

δηαδηθαζία πξνφδνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ γηα ηελ 

κειινληηθή ηνπ επίδνζε. Ζ ηξίηε δηαδηθαζία είλαη ε απηναληίδξαζε σο πξνο ηελ 

αηνκηθή πξφνδν. ηαλ ν εθπαηδεπφκελνο πηζηεχεη φηη πξννδεχεη  ηφηε ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απμάλεηαη θαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε δηαηεξείηαη 

(Bandura, 1997).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ έλα γεληθφ ζρέδην απηνξξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αθνινπζεί ηε πνξεία πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 16 θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζηάδηα: 

 Καζνξηζκφο γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ, 

 Απηνπαξαηήξεζε, απηνθαηαγξαθή θαη απηνθαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

 Απηναμηνιφγεζε θαη ελζπλείδεηε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαιεί ε 

αμηνιφγεζε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 
ρήκα 16: Γεληθό ρέδην απηνξξύζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 

 

2.17.1   Οξηζκνί Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο (Self-Regulated Learning) 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαηαδεηθλχεη πνηθίιεο εθδφζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, φπσο: 

- Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theory, Research and 

Practice (Zimmerman & Schunk,1989)  

- Σηόρνπο
- Γεληθά θνηλωληθά 
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Kikimacinnis,
1995

Τν άηνκν θαζνξίδεη:  

Πξνζαξκνγή ηεο 
ζπκπεξηθνξάο πξνο ηελ 
επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά

1ε Φάζε
Πξνεηνηκαζία θαη 

Σρεδηαζκόο

- Απηνπαξαηήξεζε θαη   
Απηνθαηαγξαθή ηεο 
Σπκπεξηθνξάο

- Απηνθαζνδήγεζε 

Τν άηνκν πεξλά από ηελ 
εμωηεξηθή ζηελ εζωηεξηθή 

Απηνθαζνδήγεζε θαη 
Απηνξξύζκηζε

2ε Φάζε
Υινπνίεζε ηεο 

Δηαδηθαζίαο

- Απηναμηνιόγεζε

- Πξνζδηνξηζκόο 
πνηλώλ&ακνηβώλ 

Τν άηνκν αληακείβεη ηνλ εαπηό 
ηνπ ή ζηεξεί επράξηζηεο 

αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα 
ηωλ πξνζπαζεηώλ ηνπ

3ε Φάζε
Αμηνιόγεζε
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- Self-Regulation of Learning and Performance (Schunk&Zimmerman,1994) 

- Self-Regulated Learning from teaching to Self-reflective practice(Schunk & 

Zimmerman,1998) 

- Handbook of Self-Regulation (Boekaerts,Pintrich & Zeidner,2000) 

- Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives 

(Zimmerman & Schunk,2001) 

ε κία πξνζπάζεηα λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, 

πξνθχπηεη φηη θνηλφο παξάγνληαο φισλ ησλ νξηζµψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

δελ δέρνληαη παζεηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλψζε, αιιά εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ηνπο κε ηελ λέα 

γλψζε. Ζ έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη νη αηνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο 

θαζηζηνχλ αλεμάξηεηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο κάζεζεο ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη ζεκαληηθή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ επίδνζεο ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Chen, 2002). χκθσλα κε απηή ηε ζέζε 

δίλνπκε έκθαζε ζηνπο νξηζκνχο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Γεληθά ε έλλνηα ηεο απηνξξχζκηζεο (self-regulation) εθιακβάλεηαη σο κηα 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο γλσζηηθέο, 

ζπκηθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην πξνζσπηθφ ζηφρν (Κνιηάδεο, 2006).  

Ο Winne (1985, 1991) πεξηέγξαςε ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, ζαλ κία 

έκθπηα επνηθνδνκεηηθή θαη απηνθαζνδεγνχκελε δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηνπο Zimmerman θαη Schunk (1989) ε απηνξξπζκηδφκελε 

κάζεζε πξνζδηνξίδεηαη σο ε άπνςε ηεο απηνπαξαγψκελεο ζθέςεο, αηζζεκάησλ θαη 

πξάμεσλ, ηα νπνία ζπζηεκαηηθά πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ.  

H Boakerts (1999) ηζρπξίδεηαη φηη ε απηνξξχζµηζε είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ 

κπνξεί λα αλαπηχμεη ην άηνκν γηα λα απνθηήζεη γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο, ηηο 

νπνίεο κεηά ηελ θαηάθηεζή ηνπο κπνξεί λα ηηο κεηαθέξεη απφ έλα καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάπνην άιιν. Οη πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε γλψζεηο, ζηάζεηο ή δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε 
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ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο ή  ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

Ο Paul Pintrich (2000) νξίδεη ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε σο κία 

δπλακηθή, δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο  ζέηεη 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη πξνζπαζεί ν ίδηνο λα θαζνδεγήζεη, λα ξπζκίζεη θαη λα 

ειέγμεη ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ή πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα πεξηβαιινληηθά πιαίζηα. 

Ο Κνιηάδεο (2006) ηζρπξίδεηαη φηη ε απηνξπζκηδφκελε κάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ γλσζηηθψλ, ησλ 

ζπκηθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ησλ βνπιεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη, γεληθά, ησλ ζθέςεσλ 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαζψο θαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ παξάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα λα πεηχρεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.  

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ε απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε απνηειεί κία 

εζσηεξηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζην θάζε άηνκν θαη αληαλαθιάηαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Κάζε άηνκν ζέηεη ζηφρνπο θαη επηιέγεη ην θαηάιιειν ζρέδην γηα λα ηνπο 

πινπνηήζεη,  ελψ παξάιιεια ελεξγνπνηεί ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο 

νπνίεο δηαρεηξίδεηαη ηελ πνξεία δξάζεο ηνπ. 

 

2.17.2   Απηνξξπζκηδόκελνη Δθπαηδεπόκελνη 

 

Σν γεληθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ζεσξεί φηη ζπκβαίλεη ζηε 

κάζεζε είλαη έλα ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν 

θαη ηε δξαζηεξηφηεηα. Ο εθπαηδεπφκελνο εηζέξρεηαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα κε 

νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, γλψζεηο θαη πξνζιακβάλνπζεο ζρεηηθέο κε ηηο αθαδεκατθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε πεξηέξγεηα, νη γεληθνί ζηφρνη θαη άιια θνηλσληθά 

ζρήκαηα επίηεπμεο. Καζψο νη εθπαηδεπφκελνη εηζέξρνληαη ζηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αληηδξνχλ θαη νη δξάζεηο αληαλαθινχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο (Ainley & 

Patrick, 2006). Απηφ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην απαηηεί ηελ δεκηνπξγία θαη 

ππνζηήξημε εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίνη λα πιεξνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

ηηο κειέηεο αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ επηδεηθλχνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα απηνξξπζκίδνπλ ηε κάζεζε ηνπο (Como,2001; 

Weinstein, Husman& Dierking,2000; Winne,1995;Zimmerman, 1998, 2000, 2001, 

2002 ): 
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 Γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (επαλάιεςε, 

επεμεξγαζία, νξγάλσζε), νη νπνίεο ηνπο βνεζνχλ λα πξνζέρνπλ, λα 

κεηακνξθψλνπλ, λα νξγαλψλνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα αλαζχξνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

 Γλσξίδνπλ πψο λα ζρεδηάδνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηηο λνεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπο ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο 

(κεηαγλψζε). 

 Παξνπζηάδνπλ έλα ζχλνιν παξσζεηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο είλαη ε πςειή αίζζεζε ηεο αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ε πηνζέηεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε αλάπηπμε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο (π.ρ ραξά, ηθαλνπνίεζε, 

ελζνπζηαζκφο) θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ, λα κεηαπνηνχλ θαη λα 

ξπζκίδνπλ ηηο δξάζεηο ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

καζεζηαθήο θαηάζηαζεο. 

 ρεδηάδνπλ θαη ειέγρνπλ ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γλσξίδνπλ πψο λα δεκηνπξγνχλ επηζπκεηά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα, φπσο ην λα βξνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέξνο γηα λα κειεηήζνπλ θαη 

λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηνπο δηδάζθνληεο ή ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο ηνπο. 

 Γείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία ζηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δνκή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. 

 Δίλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνθπγή ησλ 

εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ απνζπάζεσλ ψζηε λα δηαηεξνχλ ηε πξνζνρή, ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. 

Σν δεηνχκελν ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα θαιιηεξγεί, λα πξνσζεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηα άηνκα ψζηε 

λα αλαπηχμνπλ ην πξνθηι ησλ απηνξξπζκηδφκελσλ εθπαηδεπφκελσλ. Με άιια ιφγηα 

λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, σο νδεγνί  

ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, δειαδή λα πηζηεχνπλ φηη ε κάζεζε είλαη κία 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία θηλνχληαη βαζηδφκελνη ζε θίλεηξα θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαθηήζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, 

δειαδή λα απηνξξπζκίδνληαη. 

 

2.17.3   ύγρξνλα Μνληέια ηεο Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο 
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Οη δηαδηθαζίεο ηεο απηνξξχζκηζεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην άηνκν έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πνιιέο ελαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο ή ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη αληηδξάζεηο ηνπ δηαθφπηνληαη ή είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα κάζεη κηα λέα κνξθή ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή ππεηζέξρεηαη 

κηα λέα γλσζηηθή επεμεξγαζία , πνπ ειέγρεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν. χκθσλα κε 

απηήλ ηελ ειεγρφκελε γλσζηηθή επεμεξγαζία, ην άηνκν έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ θαη κπνξεί λα επηιέμεη κηα αληίδξαζε αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο 

ελαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο. Οη απηφκαηεο ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη σθέιηκεο 

γηαηί δηεπθνιχλνπλ ην άηνκν λα επηιέγεη θαη λα καζαίλεη λέεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα (Carneiro, 

Lefrere & Steffens, 2007). 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, πνιιέο ζεσξίεο θαη κνληέια πξνζπαζνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηεινχληαη ζην πιαίζην ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο θαζψο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο κε ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (Torrano Montalvo & Gonzales Torres, 2004). Σα κνληέια ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο αθνινπζνχλ βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ 

ξχζκηζε αλ θαη θάζε κνληέιν πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη κεραληζκνχο 

(Azevedo,2005). Οη Pintrich (2000) θαη Zimmerman (2001) έρνπλ ζπλνςίζεη 5 

ππνζέζεηο πνπ είλαη θνηλέο ζε φια ηα κνληέια ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

1. Μία ππφζεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ γλσζηηθή πξνέθηαζε ηεο κάζεζεο, είλαη φηη 

νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δνκνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο ηνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη δνκνχλ ηηο αηνκηθέο θαηαλνήζεηο, ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο (γλσζηηθφ ζχζηεκα) θαη 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (ζπλζήθεο δξαζηεξηφηεηαο, καζεζηαθφ πιαίζην).  

2. Μία δεχηεξε ππφζεζε βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ηθαλνί γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ξχζκηζε ηεο αηνκηθήο ηνπο γλψζεο, ηνπ 

θηλήηξνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ(ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ).  

3. Ζ ηξίηε ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηηο  βηνινγηθέο, αλαπηπμηαθέο, ελλνηνινγηθέο θαη 

αηνκηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα δηαπιέθνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ γηα λα παξαθνινπζήζεη ή λα ειέγμεη ηελ γλψζε ηνπ.  

4. Ζ ηέηαξηε ππφζεζε αλαθέξεη φηη φια ηα κνληέια  ζεσξνχλ φηη ππάξρεη έλαο 

ζηφρνο, έλα θξηηήξην ή έλα πξφηππν φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο θάλεη ζπγθξίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  
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5. Ζ πέκπηε ππφζεζε ηνλίδεη φηη νη απηνξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο  απνηεινχλ ηνπο 

κεζνιαβεηέο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επίδνζεο θαη ηεο κάζεζεο.  

Ο Azevedo (2005) βαζηδφκελνο ζηηο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κνληέια ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο , ζεσξεί φηη ε επίδνζε θαη ε κάζεζε απεπζείαο  δελ 

επεξεάδνληαη απφ ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, νχηε είλαη ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

επίδνζε αιιά ε απηνξξχζκηζε ηεο γλψζεο, ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

 

2.17.3.1   Μνληέιν Απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ P. R. Pintrich 

 

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Pintrich (2000) απνηειεί κία ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

Σν κνληέιν απηνξξχζκηζεο ηνπ Pintrich (2000) πεξηιακβάλεη  4 θάζεηο θαη δελ 

ιεηηνπξγεί γξακκηθά νχηε ηεξαξρηθά, ελψ θάζε θάζε κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

άιιε. ην κνληέιν αλαιχνληαη νη γλσζηηθνί, θηλεηηθνί/ζπλαηζζεκαηηθνί ηξφπνη,  

δξάζεηο θαη παξάγνληεο νη νπνίνη πξνσζνχλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε 

(Κνιηάδεο, 2006). ηηο 4 θάζεηο ηνπ κνληέινπ δίλεηαη έκθαζε ζην ξφιν ηνπ 

θηλήηξνπ: 

 Πξνζρεδηαζκφο θαη Δλεξγνπνίεζε 

 Απηνπαξαθνινχζεζε 

 Έιεγρνο 

 Αληίδξαζε θαη αλαζηνραζκφο 

 

2.17.3.2   Μνληέιν Απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο ηνπ B. Zimmerman 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ηεο 

ζρέζεο ηεο κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θηλήηξσλ ν Zimmerman(1989,2000) αλέπηπμε έλα 

θπθιηθφ κνληέιν ηεο απηνξξχζκηζεο  απφ ηελ θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία θαη έξεπλα. 

Σν κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  (Zimmermamn 

& Martinez-Pons, 1992), ηνπ αζιεηηζκνχ (Cleary & Zimmerman, 2001; Kitsantas & 

Zimmerman, 2002), θαη ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο (Zimmerman, Bonner, Evans, & 
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Mellins, 1999). Σν θπθιηθφ κνληέιν ηνπ Zimmerman απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα θνηλά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζηα δηάθνξα 

κνληέια ελψ ηαπηφρξνλα είλαη αξθεηά απιέο ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Με απνηέιεζκα λα είλαη απιή θαη απηφλνκε 

ε ρξήζε ηνπ (Aviram, Ronen, Somekh, Winer & Sarid, 2008).  

Σν κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

απηνξξπζκηδφκελσλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη είλαη ελεξγνί δηαρεηξηζηέο πνπ 

επεμεξγάδνληαη ηηο απηνξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, 

απηνπαξαηήξεζε, απηναμηνιφγεζε) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 

(κειέηε, δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο) θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ απηνθηλήηξσλ (απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, εζσηεξηθφ ελδηαθέξνλ).  

Ζ ξνή εξγαζηψλ ηνπ κνληέινπ βαζίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

πξνπαξαζθεπαζηηθή, εθηειεζηηθή θαη απην-αλαζηνραζκφο. Οη δηαδηθαζίεο ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο 

νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θάζεο ηνπ απην-

αλαζηνραζκνχ. Έλα θχθινο νινθιεξψλεηαη φηαλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ απην-

αλαζηνραζκνχ επηδξάζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζε 

κειινληηθέο πξνζπάζεηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη θάζεηο είλαη θπθιηθέο 

θαζψο ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δηακφξθσζε κεηαηξνπψλ ζηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο κάζεζεο (Zimmerman, 

2000). 

Αλαιπηηθά νη θάζεηο ηνπ κνληέινπ (Βι. ρήκα 17): 

 

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε (Forethought Phase) 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζπκβαίλνπλ πξηλ ηε κάζεζε θαη  

ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο.  

Κεληξηθέο έλλνηεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο είλαη (Zimmerman,2000): 

 Ζ αλάιπζε έξγνπ (task analysis), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζηνρνζεζία (goal 

setting) θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (strategic planning). Αλαιπηηθφηεξα, ε 

ζηνρνζεζία νξίδεηαη ζαλ ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κάζεζεο ή ηεο απφδνζεο (Locke&Latham, 1990)  θαη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο εκπιέθεη ηελ επηινγή ή ηελ δεκηνπξγία κίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ (Zimmerman, 2000). 
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 Οη πεπνηζήζεηο ηνπ απηνθηλήηξνπ (self-motivation beliefs), φπνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy), ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ απνηειεζκάησλ(outcome expectations), ηα ελδηαθέξνληα(task 

interest/value) πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηφρνπ (goal orientation). Αλαιπηηθφηεξα, 

ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη σο νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο 

δξάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε κία επίδνζε (Bandura, 1997). 

ε απηή ηε θάζε θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη  πξνθαηαξθηηθέο ζθέςεηο, νη 

νπνίεο πινπνηνχληαη κέζσ ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνξείαο ηεο 

κάζεζεο (Κνιηάδεο, 2006). Ο εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα εθηηκήζεη ηηο αηνκηθέο 

εκπεηξίεο, ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηα εζσηεξηθά ηνπ 

θίλεηξα. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ζρεδηάδεη ηε γεληθή πνξεία ιχζεο, 

επηιέγεη πηζαλέο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ελψ δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε είλαη (Κνιηάδεο, 

2006): 

 Να δεκνπξγεί ηηο θαηάιιειεο θαηαζηάζεηο γηα λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη 

λα ζέηνπλ ζηφρνπο . 

 Να ππνζηεξίδεη θαη λα εληζρχεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα ζέηνπλ ζηφρνπο 

αθξηβείο, ξεαιηζηηθνχο, πξαγκαηνπνηήζηκνπο θαη απαηηεηηθνχο . 

 Να ππνδεηθλχεη ηα άηνκα-πξφηππα πνπ πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

 Να ππνζηεξίδεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο ππεξβνιηθά θηιφδνμνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, έηζη ψζηε λα απνδέρνληαη θαη ηελ απνηπρία. 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ πςειά απηνξξπζκηδφκελσλ εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κάζεζεο κε πξνζεθηηθφ θαη έκπηζην ηξφπν, ζέηνπλ 

παξαγσγηθά ζηφρνπο θαη αλαπηχζζνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη 

δηαδηθαζίεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο επεξεάδνπλ ηελ θιίζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ έηζη ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηελ εθηειεζηηθή θάζε. 

 

 Δθηειεζηηθή Φάζε (Performance Control Phase) 

Καηά ηελ εθηειεζηηθή θάζε ιακβάλεη ρψξα ε έθδειε ζπκπεξηθνξά-ζέιεζε θαη ε 

απφθαζε δξάζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο θαη επηδεηθλχνπλ απηνέιεγρν θαη απηνπαξαηήξεζε ψζηε λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε ηνπο.  
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Κεληξηθέο έλλνηεο ηεο εθηειεζηηθήο θάζεο είλαη (Zimmerman,2000): 

 Ο απηνέιεγρνο (self-control), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ απηνδηδαζθαιία 

(self-instruction), ηα ζρήκαηα ιφγνπ (imagery), ηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο(attention focusing), ηηο ζηξαηεγηθέο(task strategies). Οη 

δηαδηθαζίεο ηνπ απηνειέγρνπ βνεζνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο ή ηεο 

επίδνζεο, ελψ νη ζηξαηεγηθέο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνζφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπίζεο πηνζεηείηαη ε 

ρξήζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ 

επηιερζεί ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε. 

 Ζ απηνπαξαηήξεζε (self-observation), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαγλσζηηθή παξαθνινχζεζε (metacognitive monitoring) θαη ηελ 

απηνθαηαγξαθή (self-recording). Ζ απηνπαξαηήξεζε νξίδεηαη σο ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη παξαηεξνχλ ζπζηεκαηηθά ηεο αηνκηθή ηνπο 

επίδνζε (Zimmerman, 1989). Μία θνηλή θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

απηνπαξαηήξεζεο είλαη ε απηνθαηαγξαθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

Ο εθπαηδεπφκελνο εζηηάδεη θαη δηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ (απηνπαξαηήξεζε) ζην 

αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, εθαξκφδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επέιεμε ζηελ πξνεγνχκελε 

θάζε θαη ελεξγνπνηεί ηα εζσηεξηθά ηνπ θίλεηξα, ψζηε λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρεη ζέζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπφκελνο παξαηεξεί θαη 

θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ηνπ (απηνθαηαγξαθή) ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη έηζη ψζηε λα κεηαβάιιεη ηηο ζηξαηεγηθέο ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε δηεξγαζία ηεο απηνθαζνδήγεζεο φπνπ ν 

εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη λα παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο ηνπο θαη λα ηηο 

πξνζαλαηνιίδεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Κνιηάδεο,2006).  

Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ζεκαληηθή αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη ζπζζσξεχνπλ πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο γηα λα 

επαθνινπζήζεη ε κειινληηθή βειηίσζε ηνπο. 

Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ εθηειεζηηθή θάζε είλαη (Κνιηάδεο, 2006): 

 Να θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. 
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 Να βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κάζνπλ λα παξαηεξνχλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ ηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Παξνπζηάδνληαο παξαδείγκαηα 

φπσο είλαη ηα δηαγξάκκαηα, ηα εκεξνιφγηα ή νη θαηάινγνη.  

 Να δηδάζθνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα ζπλνκηιεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δίλεη 

νδεγίεο κεγαιφθσλν ή ζησπειά, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο φπσο είλαη ε 

ιεθηηθή απηνθαζνδήγεζε θαη ην ζθέςνπ-θσλαρηά. 

 

 Φάζε Απην-αλαζηνραζκνύ (Self-reflection Phase) 

Ζ αλαζηνραζηηθή θάζε απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ θπθιηθνχ βξφγρνπ ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο  θαη εκπιέθεη ηελ απηνπαξαθνινχζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ έηζη ψζηε λα 

βειηησζνχλ νη κειινληηθέο πξνζπάζεηεο. ηελ θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη νη 

πεπνηζήζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο κάζεζεο. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ε κεηαγλσζηηθή 

απηναμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαζψο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νη παξαζσηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ φπσο είλαη νη αηηηψδεηο 

ζπλεηζθνξέο ζηνλ αηνκηθφ έιεγρν, ηα  ζπλαηζζήκαηα ηεο απηνηθαλνπνίεζεο.  

Κεληξηθέο έλλνηεο ηεο θάζεο ηνπ απηφ-αλαζηνραζκνχ είλαη (Zimmerman,2000): 

 Ζ απηνθξίζε (self-judgement) πεξηιακβάλεη ηελ απηναμηνιφγεζε (self-

evaluation) θαη ηηο αηηηψδεηο απνδφζεηο (causal attribution). Ζ απηναμηνιφγεζε 

επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα θξίλεη ην πφζν θαιά έρεη δξάζεη κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ζχγθξηζεο ηεο επίδνζεο ηνπ ζε ζρέζε κε εηδηθά θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε πξνεγνχκελα επίπεδα ηεο πνξείαο ηνπ θαζψο θαη νη αηηηψδεηο 

ζπλεηζθνξέο αλαθέξνληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Ζ απηναληίδξαζε (self-reflection) πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο (self-satisfaction/affect) θαη ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ (adaptive/defensive) ηα νπνία είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνπλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο (Zimmerman, 2000).  

Ο εθπαηδεπφκελνο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο ηνπ (απηναμηνιφγεζε), 

πξνζπαζψληαο λα αηηηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

ελέξγεηεο ηνπο ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο θαη απνδίδεη επζχλεο ζε νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ην άηνκν ραξαθηεξίδεη 
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σο επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε ηελ πνξεία ηνπ (αληηδξάζεηο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ). 

Δαλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά ηφηε πξνζθέξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ αληακνηβέο 

(απηνελίζρπζε) ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε πξνθαιείηαη ε ππνλφκεπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

  Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ θάζε ηνπ απην-αλαζηνραζκνχ είλαη (Κνιηάδεο, 

2006): 

 Να παξνπζηάδνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηα εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο, ηα 

νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα κάζνπλ λα εζηηάδνπλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία. 

 Να κάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

 Να κάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη αθξηβείο ζηηο θξίζεηο ηνπο 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο θάζεο ηνπ αλαζηνραζκνχ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ηνπο, λα απνδίδνπλ ηελ 

ρακειή επίδνζε ηνπο ζε ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη λα αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο 

ξπζκίζεηο πξηλ ηελ επφκελε καζεζηαθή θαηάζηαζε. Με απνηέιεζκα λα 

αλαηξνθνδνηνχληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζέξζνπλ ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε 

γηα ηελ έλαξμε ελφο λένπ θχθινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Θεσξείηαη φηη νη απηνξξπζκηδφκελνη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ 

ηελ αθαδεκατθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζε 3 θπθιηθέο θάζεηο: ε 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

δξάζεο), ε εθηειεζηηθή θάζε (δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο κάζεζεο) θαη ηε θάζε ηνπ απην-αλαζηνραζκνχ (δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηά ηε κάζεζε ή ηελ επίδνζε) (Zimmerman,2000). 
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ρήκα 17: Οη θάζεηο ηεο Απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

 

 

2.17.4   Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε θαη ΣΠΔ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηα βίνπ κάζεζε ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε ιακβάλεη 

ρψξα ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη εθηφο απηνχ. Δπίζεο, ηα παξαδείγκαηα ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο κεηαιιάζζνληαη θαζψο ε δηδαζθαιία θαη ε θαηάξηηζε γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιηγφηεξν δαζθαινθεληξηθέο θαζψο 

απαηηνχλ πςειφηεξν βαζκφ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Self-regulated Learning-

SRL) (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007).  

Σα επξσπατθά δίθηπα αξηζηείαο: Kaleidoscope Network of Excellence 

πινπνίεζαλ κία επξσπατθή επηζθφπεζε ‗Self-regulated Learning in Technology 

Enhanced Learning Environments: A European Review‘ ζηελ νπνία παξνπζηάδνπλ 

αλαθνξέο απφ 8 επξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, 

Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην) ψζηε λα θαηαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο ζχλδεζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κε ηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά 
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ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (Technology Enhanced Learning Environments –TELE). 

ηελ επηζθφπεζε δηαθαίλεηαη φηη ε απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία θαη είλαη επηζπκεηφ λα εμεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

ησλ πεξηβαιιφλησλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (TELE) ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007).  

Σα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (TELE) κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε ελψ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα απαληνχλ 

ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Carneiro, Lefrere & 

Steffens, 2007). Δλψ ε πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

εζηηάδεηαη ζην γλσζηηθφ ζπζηαηηθφ, ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο, φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα θίλεηξα, ην θνηλσληθφ ζηνηρείν έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007).  

Σν Telepeers είλαη πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ 6 ρψξεο (Οιιαλδία, Γεξκαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Γαλία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην), νη νπνίεο δηεμάγνπλ κία νκφηηκε επηζθφπεζε θαη αλάιπζε ησλ 

πεξηβαιιφλησλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (Technology Enhanced 

Learning Environments –TELE), ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε 

κάζεζε, θαζψο παξνπζηάδνπλ παξαδείγκαηα κε θαηλνηφκεο πξαθηηθήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παλεπηζηεκίσλ. Σα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο πεξηιάκβαλαλ CD-ROM θαη Flash tutorial, κέρξη weblogs 

θαη καζήκαηα βαζηζκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, φπνπ ε εξεπλεηηθή νκάδα αλέιπζε ην 

ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζε έλα επξχ πιαίζην πνπ αθνξνχζε ζηηο καζεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πεγέο. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Telepeers (2003) ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο 

ππνζηήξημεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα παξέρνπλ ηα 

πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ε εξεπλεηηθή 

νκάδα θαηαζθεχαζε εξγαιεία πνπ κπνξνχλ  λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κεηά ην ηέινο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο αλάιπζεο αλαγλσξίζηεθε έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη επηζπκεηά γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ρσξίδνληαη ζε: 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ B. Zimmerman (2000) 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηειεζηηθή θάζε 
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 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηε θάζε ηνπ απην-αλαζηνραζκνχ 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβαιιόλησλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελεο κάζεζεο ηα 

νπνία πηζαλόηαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνύλ ζε όιεο ηηο θάζεηο 

ηεο απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο ζύκθσλα κε ηνλ B. 

Zimmerman (2000) 

 

- Γηαηζζεηηθφηεηα θαη νκνγέλεηα ηεο 

δηεπηθάλεηαο 

- Δμαηνκίθεπζε ηεο δηεπηθάλεηαο 

- Λεηηνπξγίεο βνήζεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ 

- Δξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πινήγεζε ζην 

πεξηβάιινλ 

- Λεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νκφηηκσλ 

ζπλεξγαηψλ, δαζθάισλ, ζπκβνχισλ θαη 

εηθνληθψλ βνεζψλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνύλ ζηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε 

 

- Δξγαιεία ζρεδηαζκνχ, φπσο εκεξνιφγηα, 

δηαγξάκκαηα εξγαζηψλ 

- αθείο ελδείμεηο πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ηα 

πξναπαηηνχκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

- Καηάιιειε νξγάλσζε ψζηε λα 

παξνπζηάδνληαη νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

πεγέο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

- Λεηηνπξγίεο νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνύλ ζηελ εθηειεζηηθή 

θάζε 

 

- Πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

- Πηζαλφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ 

καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 
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- Πηζαλφηεηα επηινγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ δπζθνιίαο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

- Γηακνξθσηηθή Αλαηξνθνδφηεζε 

- Δξγαιεία γηα ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

- Λεηηνπξγίεο βνήζεηαο γηα ην πψο ζα εμειηρζεί 

ε δξαζηεξηφηεηα 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνύλ ζηε θάζε ηνπ απην-

αλαζηνραζκνύ 

- Γηαζεζηκφηεηα ησλ κνληέισλ ηεο εθηέιεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ  

- Πηζαλφηεηα ζχγθξηζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

καζεηψλ  

- Δξγαιεία Απην-Αμηνιφγεζεο 

 

Πίλαθαο 18: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβαιιόλησλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελεο κάζεζεο σο 

πξνο ηελ απηνξξύζκηζε  

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο Telepeers  ήηαλ φηη ζρεδφλ φια ηα 

πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ 

ελέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, ην θαζέλα ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ. 

Ο Azevedo (2007) αλαθέξεη φηη ε κάζεζε πνιχπινθσλ θαη πξνθιεηηθψλ 

ζεκάησλ θαη πεδίσλ κέζσ ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ππνινγηζηή (computer-based learning environments - CBLEs) ηππηθά πεξηιακβάλεη 

ηε ρξήζε πνηθίισλ απηνξξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο,  ν ζρεδηαζκφο, ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε κεηαγλψζε, ε παξαθνινχζεζε, ε ξχζκηζε, ε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ θαη ν αλαζηνραζκφο (Aleven & Koedinger 2002; Azevedo 

2002, 2005; 2007;Azevedo and Hadwin 2005; de Jong 2005; Graesser et al. 2005; 

Lajoie & Azevedo 2006; Lepper 1988; Rouet 2006; Vye et al. 1998; White & 

Frederiksen 2005; Winne 2005). 

Ζ βξεηαληθή επηηξνπή Committee of Inquiry into the Changing Learner 

Experience (CLEX, 2009) θαηαιήγεη φηη νη ηερλνινγίεο Web 2.0, ήηνη ην θνηλσληθφ 

Γηαδίθηπν, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο εηδηθφηεξα εθείλεο ησλ λέσλ 
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αηφκσλ, νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη ην αίζζεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηεο αηφκσλ 

κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ηεο 

ςεθηαθήο επνρήο επηδεηνχλ κία ελεξγεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία, ε νπνία λα είλαη 

θνηλσληθή, ζπκκεηνρηθή θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ πινχζηα κέζα. Δπίζεο ε ηξέρνπζα 

έξεπλα ζίγεη ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ψζηε 

λα θαηαθηάεη ηνλ έιεγρν  ηεο καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο (Dron, 2007).  

 

2.17.5   Δξεπλεηηθό θελό: Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε θαη ΣΠΔ 

 

Ζ πξφζθαηε εμάπισζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ φπσο ηα δηαδηθηπαθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα ππεξκέζα θαη ηα άιια αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

έρνπλ αλαπηχμεη πνιιά ζεσξεηηθά, εκπεηξηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

αλ παξακείλνπλ αλαπάληεηα κπνξεί λα ππνζθειίζνπλ ηελ πηζαλή δπλακηθή απηψλ 

ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(Azevedo,2002; Clark,2004; Mayer,2003; Shapiro & Neiderhausher,2004).  

Ζ βξεηαληθή επηηξνπή Committee of Inquiry into the Changing Learner 

Experience (CLEX, 2009) θαηαιήγεη φηη νη ηερλνινγίεο Web 2.0, ήηνη ην θνηλσληθφ 

Γηαδίθηπν, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο εηδηθφηεξα εθείλεο ησλ λέσλ 

αηφκσλ, νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη ην αίζζεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηεο αηφκσλ 

κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ηεο 

ςεθηαθήο επνρήο επηδεηνχλ κία ελεξγεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία, ε νπνία λα είλαη 

θνηλσληθή, ζπκκεηνρηθή θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ πινχζηα κέζα. Δπίζεο ε ηξέρνπζα 

έξεπλα ζίγεη ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ψζηε 

λα θαηαθηάεη ηνλ έιεγρν  ηεο καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο (Dron, 2007).  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιχπινθε θχζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο απηνξξχζκηζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε ησλ πνιχπινθσλ θαη 

πξνθιεηηθψλ ζεκάησλ κέζσ ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ππνινγηζηή, κε ηελ παξνπζίαζε εκπεηξηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ην πεδίν ηεο 

γλσζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ςερνινγίαο, ησλ επηζηεκψλ ηεο γλψζεο θαη ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηερλνινγίαο (Azevedo, 2007). 

Θεσξεηηθά, ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο κάζεζεο πνπ κεζνιαβνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ ππνιείπνληαη ζε 

ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ πεξηβαιιφλησλ φπσο ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη 
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θαη ζηελ εξγαζία. Γηα απηφ απαηηείηαη έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιχπινθεο 

θχζεο ησλ κεραληζκψλ ηεο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο ζηα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Δκπεηξηθά, ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο κεζφδνπο θαη επίπεδα γηα ηελ 

δηάρπζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαλνείηαη ε πνιχπινθε θχζε ηεο κάζεζεο κέζσ 

ησλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Azevedo,2005). 

Ζ ηξέρνπζα ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζην πεδίν ηεο κάζεζεο 

κέζσ ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ππνινγηζηή (computer-

based learning environments - CBLEs) παξέρνπλ απνηειέζκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ 

φηη νη εθπαηδεπφκελνη δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ πνιχπινθα θαη πξνθιεηηθά ζέκαηα 

ζηελ επηζηήκε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Azevedo 2005).  

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλαθέξνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αλαιπηηθψλ ηερληθψλ (κεηξήζεηο απην-αλαθνξάο, κειέηεο 

πεξίπησζεο, πξσηφθνιια ζθέθηνκαη-θσλαρηά, αλάιπζε ζπδεηήζεσλ, δηδαθηηθνχο 

δηαιφγνπο, ζπλεξγαηηθά δεδνκέλα, αξρεία ηζηνξηθνχ θαη άιια δεδνκέλα αλίρλεπζεο), 

έηζη εμεηάδνπλ έλα κηθξφ ζχλνιν καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

πνιχπινθεο θχζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζην πιαίζην ελφο εξγαζηεξίνπ 

θαη κίαο ηάμεο ζε ζρεηηθά ζχληνκε πεξίνδν (Azevedo, 2007). Ο Cho (2004) ζεσξεί 

φηη είλαη αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ην ξφιν ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κε ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ 

ππνινγηζηή, αιιηψο ζα απνηχρνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ηεο ελίζρπζεο 

ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ησλ πεξηβαιιφλησλ.  

Ο Azevedo (2007) αλαθέξεη φηη ππάξρεη κία γεληθή άπνςε φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ελψ καζαίλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηεο δηαδηθαζίεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Ζ έξεπλα ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε έρεη δείμεη 

φηη ε απηνξξχζκηζε κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο θαηάξηηζεο, 

θαζψο αλαπηχζζεηαη ε αθαδεκατθή επίδνζε (Zimmerman & Schunk, 1998).  

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή επηζθφπεζε ‗Self-regulated Learning in 

Technology Enhanced Learning Environments: A European Review‘ φπνπ βαζηθή 

επηδίσμε είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζχλδεζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κε ηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο (Technology 

Enhanced Learning Environments –TELE). Οη αμηνινγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

βαζίδνληαη ζην πξφγξακκα Telepeers. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο εθδφζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, επίζεο ππάξρνπλ 
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θάπνηεο εθδφζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ, ελψ ππάξρνπλ ειάρηζηεο εθδφζεηο γηα ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε ζηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

κάζεζεο. Αλαθέξεηαη  φηη είλαη αλαγθαία ε δηεμνδηθή έξεπλα ε νπνία ζα θαηαδείμεη 

φηη ηα πεξηβάιινληα εθείλα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, κπνξνχλ επίζεο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε. Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πην 

πνιχπινθν, δειαδή πνηνί ζα είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα απηνξξπζκίδνπλ ηε κάζεζε ηνπο (Carneiro, 

Lefrere & Steffens, 2007). 

Δηδηθφηεξα φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ επξσπατθή 

επηζθφπεζε(Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007): 

 πσο επηζεκαίλεηαη ζηελ Γαιιία ππάξρεη έιιεηςε πεηξακαηηζκνχ γηα ηελ 

πηζαλφηεηα δηεπθφιπλζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζηα πεξηβάιινληα 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο 

 ηελ Γεξκαλία , παξαηεξήζεθε φηη ζηελ ζρνιηθή ηάμε δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα 

δνζεί έκθαζε ζηε απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε  φκσο κέζσ web-based training 

κπνξεί λα δνζεί ε θαηάιιειε έκθαζε ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε. 

 Απφ ηελ έξεπλα ζηελ Οιιαλδία πξνθχπηεη φηη είλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ έξεπλα 

γηα εμεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Δλψ δίλεηαη 

έκθαζε ζην εξψηεκα ‗πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηβαιιφλησλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο φπσο ε πηνζέηεζε, 

πνιππινθφηεηα, ε αιιειεπίδξαζε, ν ζπλδπαζκφο θαη ε ηζνξξνπία ζε έλα 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 ηε Ννξβήγηα ηίζεηαη ην εξψηεκα ‗Πψο ε ρξήζε ηνπ weblog δηεπθνιχλεη θαη 

αλαπηχζζεη ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε θαη κε πνηφ ηξφπν κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί‘. Δπίζεο πψο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη απηνξξπζκηζηηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο κε ιίγε ή θαζφινπ ππνζηήξημε ψζηε λα ελδπλακσζνχλ 

νη εθπαηδεπφκελνη θαη πψο κπνξεί γίλεη εθαξκνγή απηψλ ζε πεξηβάιινληα 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο. 

 ηελ έξεπλα ηεο Πνξηνγαιίαο θαηαδεηθλχεηαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ  απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο γηα ηελ δηα βίνπ 

κάζεζε ζε άηνκα πνπ απνηεινχλ ην κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ρακειέο 
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δεμηφηεηεο (Carneiro, Corneingo,2002). Αθφκε πξνθχπηεη ην ζέκα πψο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  θαηάιιεια ηα e-portfolio θαη πνηά εξγαιεία ζα επηιέγακε 

θαη γηα πνηφ ιφγν (πρ-open source;) 

 Δλψ έλα γεληθφ ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη κε ‗Πνηνχο ηξφπνπο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ πεξηβαιιφλησλ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο γηα λα επεξεάζνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο. 

Δπηπξφζζεηε έξεπλα είλαη αλαγθαία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ βειηίσζεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο απφ ηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο δηα-βίνπ κάζεζεο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007). 

 

2.17.6   Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε θαη e-portfolios  

 

Απφ ηε δεθαεηία  ηνπ ‘90 δίλεηαη έκθαζε ζηε παηδαγσγηθή δπλακηθή ησλ e-

portfolios, εηδηθφηεξα νη Bereiter θαη Scardamalia (1989) ζεσξνχλ φηη ηα portfolios 

ελζαξξχλνπλ ηελ αλαδήηεζε ησλ αηνκηθψλ γλσζηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Οη 

Wade θαη Yarbrough (1996) δίλνπλ έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο ρξήζε ησλ e-

portfolios ζαλ έλα καζεζηαθφ εξγαιείν.  

Οη εξεπλεηέο ζην πεδίν ησλ e-portfolios θαηαδεηθλχνπλ δεηήκαηα  ησλ e-

portfolios κε ηα νπνία κπνξνχκε λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηελ ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Σα e-portfolios είλαη απφ ηε θχζε ηνπο έλα 

αλαπηπμηαθφ εξγαιείν, θαζψο αλαπαξηζηνχλ κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα e-portfolios  έρνπλ δηπιή αμία 

θαζψο  πξνζθέξνπλ ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαξία 

δπαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Καζψο ην e-portfolio επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

αλαζηνράδεηαη θαη λα θαηαγξάθεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ελψ πξνζθέξεη ζηνπο 

δηδάζθνληεο έλαλ απζεληηθφ ελνπνηεηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ  

επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο δξα θαη σο έλαο κεραληζκφο 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Abrami et al., 2008). Δπίζεο ηα e-

portfolios είλαη αιιειεπηδξαζηηθά εξγαιεία θαζψο επηηξέπνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα κνηξάδνληαη ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο 

νκφηηκνπο ζπλεξγάηεο ηνπο έηζη ψζηε λα αλαδεηνχλ θαζνδήγεζε ή ζπζηάζεηο. Με 

απηφ ην ηξφπν, ε αλάπηπμε  θαη θαζηέξσζε ηνπ e-portfolio ζεσξείηαη σο κία κνξθή 
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ζπλεξγαζίαο (Abrami et al., 2008) Σα portfolios σζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

θνηηάμνπλ πίζσ θαη λα θαηαλνήζνπλ, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζην 

ηη έγηλε ηφηε ψζηε λα ζέζνπλ λένπο ζηφρνπο θαη λα θαζνξίζνπλ ηα επφκελα βήκαηα 

(Camp,1992). ηαλ νη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ e-portfolios, επηδεηθλχνπλ 

κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ζηε κάζεζε ηνπο, θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλάκεσλ θαη 

ησλ αδπλακηψλ ηνπο, ελψ καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζηφρνπο (Hillyer & Lye, 1996). Οη 

δηδάζθνληεο ζεσξνχλ φηη ηα e-portfolios επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγνί, αλεμάξηεηνη θαη 

απηνξξπζκηδφκελνη εθπαηδεπφκελνη (Perry, 1998; Mills-Courts & Amiran, 1991).  

Σα e-portfolios είλαη δπλαηφ λα παξέρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ 

απηνξξχζκηζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα θάλνπλ κία 

επηζθφπεζε ζηελ αηνκηθή ηνπο εξγαζία θαη χζηεξα λα κεηαηξέπνπλ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπο ζαλ έλα απνηέιεζκαηα ηνπ αλαζηνραζκνχ ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ σζεί ην e-portfolio ζε έλα 

εξγαιείν γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε παξά ζαλ κία απιή 

ζπιινγή ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Foote &Vermette, 2001).  

Ζ Barett (2004) εληζρχεη ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο ηδέαο θαζψο αλαθέξεη 

φηη ηα ηερλνπξγήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επεμήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ γηα πνηφ ιφγν απηά ηα ηερλνπξγήκαηα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί 

χκθσλα κε ηνπο Wade, Abrami & Sclater (2005), ηα e-portfolios  είλαη 

εθηθηφ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα κπνξεί λα 

απηνξξπζκίδεη ηε κάζεζε ηνπ θαη λα εληζρχεη ηελ λνεκαηηθή κάζεζε ησλ 

ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Οη Abrami  θαη Barrett (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα portfolios είλαη δπλακηθά 

εξγαιεία πνπ παξέρνπλ ηε βαζηθή ηζηνξία ηνπ ηη έρεη δηδαρζεί. Με άιια ιφγηα 

αθεγνχληαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηαμηδηνχ ηεο κάζεζεο, παξέρνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Κάζε ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απνζεθεχεηαη καδί κε ηα 

ζρφιηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ αλαπαξηζηά. Σν e-portfolio 

παξέρεη έλαλ απηφ ηξφπν ηεο πξνψζεζεο ηεο απηνξξχζκηζεο θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο κάζεζεο αιιά θαη κε ηα πξντφληα ηεο. 

Ζ Carney (2005) αλαθέξεη φηη  ‗ηα e-portfolios ππφζρνληαη κειινληηθή 

ελίζρπζε ηεο κάζεζεο, σζηφζν εαλ απνηχρεη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαιεηψλ ηφηε ζα 
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απνηειέζνπλ άιιε κία εθπαηδεπηηθή απάηε, δειαδή κία θαηλνηνκία πνπ δελ ηελ 

θαηαλφεζε θαλείο θαη πινπνηήζεθε ιαλζαζκέλα‘. 

Οη Zimmerman θαη Tsikalas (2005) ζηελ επηζθφπεζε ηνπο γηα ηα 

πεξηβάιινληα  κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ππνινγηζηή (computer-based 

learning environments - CBLEs) ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ 

ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη ηεο 3 θπθιηθέο θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο: 

πξνπαξαζθεπαζηηθή, εθηειεζηηθή θαη απην-αλαζηνραζκνχ. 

Απφ ηελ επξσπατθή επηζθφπεζε ‗Self-regulated Learning in Technology 

Enhanced Learning Environments: A European Review‘, πξνθχπηεη φηη ε 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε ρξήζε ησλ e-portfolios, θαζψο 

θαη ε επθπήο ρξήζε ησλ e-portfolios απαηηεί έλα έλα πνζνζηφ απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007). Οη  Carneiro θαη  Simão (2007) 

θαηαγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Πνξηνγαιία θαη αλαθέξνπλ φηη ηα e-portfolios 

αλαπαξηζηνχλ κία αλαπηπζζφκελε εξεπλεηηθή πεξηνρή. Θεσξνχλ φηη ηα e-portfolios 

είλαη έλα αμηφπηζην εξγαιείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνηθίια δεηήκαηα φπσο είλαη νη 

απαηηήζεηο γηα ηελ ηερλνινγηθή πινπνίεζε, ελψ παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε ζηα e-

portfolios κάζεζεο. Δηδηθφηεξα ηα e-portfolios απνηεινχλ δπλακηθά εξγαιεία γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

ην πξφγξακκα Telepeers  αμηνινγήζεθε έλα e-portfolio ζχζηεκα ζην 

παλεπηζηήκην Vrije Universiteit Amsterdam απφ ηνπο θνηηεηέο, φπνπ θαηαδείρζεθε ε 

δπλακηθή ηνπ e-portfolio ζπζηήκαηνο  ε νπνία ελδέρεηαη λα έρεη δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο.  

Οη Strijbos, Meeus θαη Libotton (2007) εμέηαζαλ ηα απνηειέζκαηα ελφο e-

portfolio πξνγξάκκαηνο ζηελ απηνξξχζκηζε. ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ θνηηεηέο 

απφ ην ηκήκα θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εθηέιεζηεθε κέζσ απηναλαθνξψλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ e-portfolio κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο. Ζ κειέηε θαηαδεηθλχεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αχμεζεο ηεο 

απηνξξχζκηζεο, θαζψο ην πξφγξακκα βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

λα πνξεπζνχλ αλεμάξηεηα ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ησλ αηφκσλ πνπ επέβιεπαλ ηε δηαδηθαζία 

απνθαιχπηεη αδχλακνπο δεζκνχο ζην θχθιν ηεο απηνξξχζκηζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη 
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είραλ δπζθνιία ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. Δπίζεο θαηαδείρζεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ ζέηνπλ νχηε πινπνηνχλ 

λένπο ζηφρνπο κφλνη ηνπο, ην νπνίν ζεκαίλε φηη δελ κπνξνχλ λα απηνξξπζκίζνπλ ηελ 

δηθή ηνπο αηνκηθή δηαδηθαζία ζε κία αλεμάξηεηε βάζε δηφηη δελ έρνπλ θαηαθηήζεη 

φια ηα ζηνηρεία ηνπ θχθινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Ζ Lamont (2007) παξνπζηάδεη έλα πξφγξακκα e-portfolio ην νπνίν εμειίρζεθε 

ζηελ Απζηξαιία ζην  παλεπηζηήκην Victoria University of Wellington  ζην ηκήκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε θνηηεηέο δαζθάινπο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Mahara ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ  θψδηθα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξγαιείνπ κεγηζηνπνηεί 

ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο ηνπ e-portfolio γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απζεληηθήο κάζεζεο, 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ελψ αληαλαθιά ηελ 

πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο πξαθηηθήο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ e-

portfolio ήηαλ ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηε κάζεζε 

ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, κε : ηε ζπιινγή θαη ηνλ θξηηηθφ 

αλαζηνραζκφ ζηηο απνδείμεηο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ην κέληνξα, ψζηε λα αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηε δηδαζθαιία θαη ηελ απηνθαζεγνχκελε κάζεζε κε ηε ζπζηεκαηηθή ηνπνζέηεζε 

ζηφρσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζηελ πηινηηθή κειέηε πεξίπησζεο, 

φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δνθίκαδαλ ην ινγηζκηθφ. 

ην θέληξν κειέηεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο επίδνζεο (Centre for the Study of 

Learning and Performance- CSLP), ηνπ παλεπηζηεκίνπ Concordia αλαπηχρζεθε ην 

έξγν ePEARL (Electronic Portfolio Encouraging Active Reflective Learning 

Software) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ελίζρπζε ησλ 

βαζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ(Abrami et al., 2008). Δηδηθφηεξα ε έξεπλα ζρεδηάζζεθε γηα 

λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ησλ e-portfolios ζηε δηδαζθαιία θαη ηεο δηαδηθαζίεο ηεο 

κάζεζεο εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε 

(Abrami et al., 2008). Σν ePEARL(Electronic Portfolio Encouraging Active 

Reflective Learning Software) απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ καζεθεληξηθφ ινγηζκηθφ e-

portfolio, ην νπνίν ζρεδηάζζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο θάζεηο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Σν ινγηζκηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζε PHP 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη πεξηιακβάλεη 3 επίπεδα ρξήζεο: 

γηα ηηο αξρηθέο ηάμεηο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (επίπεδν 1), γηα ηηο κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε(επίπεδν 2) θαη γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε (επίπεδν 3). Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

e-portfolio, ν θαζνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηψλ, ε ζχλδεζε κε παιαηφηεξεο εξγαζίεο, ν αλαζηνραζκφο ησλ 

εξγαζηψλ, ν δηακνηξαζκφο ησλ εξγαζηψλ, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε επεμεξγαζία ησλ 

εξγαζηψλ θαη ε απνζηνιή ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δηακφξθσζε e-portfolios 

παξνπζίαζεο. 

Οη Türker θαη  Zingel (2008) αλαθέξνπλ κία κειέηε γηα ην ελνπνηεκέλν 

πξφγξακκα iClass ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε κεξηθψο απφ ην έθην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. 

Ξεθίλεζε σο κία ρξεζηνθεληξηθή πιαηθφξκα επθπνχο δηδαζθαιίαο, φκσο ην 

εθπαηδεπηηθφ φξακα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμειίρζεθε ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ 

απηνξξχζκηζε ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηε ε ρξήζε 

ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ αλάπηπμε κίαο γιψζζαο ζηελ δηεπηθάλεηα ηνπ ρξήζηε ε 

νπνία λα πξνσζεί θαη λα εληζρχεη : ηελ πξφζεζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηαδηθαζία 

κειέηεο θαη ηελ πξνζνρή πνπ δίλεη ν ρξήζηεο ζηηο ξπζκηζηηθέο δνκέο ηεο δηαδηθαζίαο 

κειέηεο. Οη ρξήζηεο αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δέρνληαη ππνζηήξημε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζεο. 

εκαληηθφ δήηεκα είλαη ν ηξφπνο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 

πνξείαο, φπνπ θαηαγξάθεηαη ην επεηζφδην ηεο κάζεζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Μέρξη ηψξα ρξεζηκνπνίεηηαη ην δηάγξακκα Gannt ην νπνίν αθνξά 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ελψ πξνθχπηεη ε αλάγθε ελφο άιινπ δηαγξακκαηηθνχ 

εξγαιείνπ. 

Ζ Baharom (2009) δηεμήγαγε κία έξεπλα ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ e-portfolios απφ εθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο ησλ επηζηεκψλ  θαη ηελ επίδξαζε 

ζηελ απηνξξχζκηζε ηνπο. Μέζσ ησλ e-portfolios ε απηνξξχζκηζε απμάλεηαη θαζψο 

ππνζηεξίδεηαη κέζσ ησλ πεξηβαιιφλησλ αιιειεπίδξαζεο  θαη ελίζρπζεο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ Web 2.0. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκπιήξσζαλ ην αλαζεσξεκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε 

(MSLQ) , πξηλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία ψζηε λα αλαδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ e-portfolio ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ζην θίλεηξν. Δπίζεο νη απαληήζεηο έδεημαλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηα e-portfolios αλέπηπμαλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηφηεηα (Baharom, 2009).  
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2.17.7   Μειινληηθή Έξεπλα γηα ηελ Απηνξξπζκηδόκελε Μάζεζε θαη ηα e-

portfolios 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηα παξαδείγκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηελ επίδξαζε 

ησλ e-portfolios ζηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε είλαη ειάρηζηα (Abrami et al., 2008). Ζ 

Barrett (2007) ζεκεηψλεη ζηε κέιεηε ηεο γηα έλα e-portfolio ινγηζκηθφ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, φηη ε εκπεηξηθή έξεπλα είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ portfolios γηα δαζθάινπο 

παξά ζε portfolios γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Ζ Lamont (2007) πξνηείλεη φηη είλαη αλαγθαία ε επηπιένλ κειέηε γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο γεληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ e-portfolios θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

κάζεζεο ζε: νξγαλσηηθέο θαη αθαδεκατθέο κεηαβιεηέο, ππνζηήξημε (scaffolding) ηνπ 

αλαζηαρνζκνχ, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο ζηνρνζεζίαο, ππνζηήξημε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο, ζπλέπεηα θαη θαηάξηηζε ηνπ κέληνξα θαη νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή ππνδνκή ηνπ e-portfolio. 

Οη Strijbos, Meeus θαη Libotton (2007) αλαθέξνπλ φηη ε πηζαλή κειινληηθή 

έξεπλα κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηνπο κεραληζκνχο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο θαη λα αλαπηπρζεί έλα εξγαιείν κέηξεζεο γηα ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 

θάζεσλ ηνπ θχθινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο  

χκθσλα κε ηελ Baharom (2009) απαηηείηαη κειινληηθή έξεπλα γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ e-portfolios σο κία ζεκαληηθή ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηα πνηθίια καζεζηαθά ζηπι ηεο ςεθηαθήο γεληάο ησλ ‗γεγελψλ‘ (Digital Natives). 

Γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ηα e-portfolios κπνξνχλ λα αλαπηπρζνπλ ζαλ 

ζρέδηα καζεκάησλ, ζαλ ζηξαηεγηθέο ή ηερλνπξγήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

δηακνηξάδνληαη. Οη αλαζηνραζκνί ησλ ηερλνπξγεκάησλ παξάγνπλ ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), αλεμάξηεηε 

κάζεζεο θαη ηελ ππέξβαζε δπζθνιηψλ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αλάπηπμε πςειά απηνξξπζκηδφκελσλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ e-

portfolios. 
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Κεθάιαην 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1   ηόρνο ηεο Δξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο 

 
ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζρεδηάζζεθε ε 

κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ (e-portfolio), ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη ελνξρεζηξψλεηαη κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ φρεκα γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνδηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 

 Απνζαθήληζε θαη ε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ κεζνδνινγηθά ηξφπνπ 

πινπνίεζεο e-portfolios. 

 Αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ησλ e-portfolios κέζσ ησλ ηερλνινγίσλ Web 2.0. 

 Αλδπλάκσζε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ησλ e-

portfolios κε φρεκα ηελ παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ελδέρεηαη 

λα ηνπο νδεγήζεη ζε κειινληηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 

3.2   Οξηζκνί 

 

3.2.1   Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί ησλ Δξεπλεηηθώλ Μεηαβιεηώλ  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμειίρζεθε κε γλψκνλα ηελ απνζαθήληζε ηνπ 

επξέσο πεδίνπ ηεο αλάπηπμεο e-portfolios, φπνπ παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζε 

κεζνδνινγηθφ θαη ελλνηνινγηθφ επίπεδν. ε απηφ ην ζεκείν παξαζέηνπκε έλαλ 

εθηελή καζεζηνθεληξηθό νξηζκό, ζχκθσλα κε ην ην νπνίν ην e-portfolio είλαη 

(Stefani, Mason & Pegler, 2007): 

 Μία απνζήθε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ζε έλαλ εθπαηδεπφκελν θαη πεξηιακβάλεη 

πξντφληα ζε πνηθίια κέζα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπφκελνο ή έρεη 

βνεζήζεη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ, ελψ παξάιιεια  δηαζέηεη επίζεκα έγγξαθα 

πνπ απνηηκνχλ ηελ επίδνζε. 
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 Κπξίσο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ-έλα αηνκηθφ ζρέδην κάζεζεο ην 

νπνίν πεξηέρεη απνηειέζκαηα θαη κειινληηθνχο ζηφρνπο ή αλήθεη ζε έλα άιιν 

πξφζσπν-νξγαληζκφ, γηα παξάδεηγκα έλα ζχλνιν αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε έλα πειάηε.  

 Δίλαη Ηθαλφ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν κέζσ πνηθίισλ 

ππεξεζηψλ θαη 

 Δίλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα ζέηεη 

ζπλζήθεο θαη φξνπο γηα ηελ ρξήζε ηνπ. Έλα άηνκν κπνξεί λα θαηέρεη έλα 

αηνκηθφ e-portfolio ή θαη κία αιιεινπρία e-portfolios δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Ζ αλάγθε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα παξέρεη ηα θαηάιιεια 

εθπαηδεπηηθά εθφδηα ζην άηνκν ψζηε λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 21νπ 

αηψλα, καο θαηεπζχλνπλ ζηε δφκεζε κίαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο 

ελφο e-portfolio ην νπνίν λα είλαη ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, θαζψο αλαπηχζζεηαη ε αθαδεκατθή πνξεία 

(Zimmerman & Schunk, 1998). 

O εζληθφο νξγαληζκφο (The Partnership for 21st Century Skills, 2009), έρεη 

αλαπηχμεη ην πιαίζην γηα ηε κάζεζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη γηα λα επηηχρνπλ ζηε δσή θαη ηελ θαξηέξα ηνπο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα (21
st
 Century Skills), νη 

νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 Γεμηφηεηεο κάζεζεο θαη θαηλνηνκίαο (Learning and Innovation Skills) 

ηηο δεμηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε θξηηηθή ζθέςε (critical thinking), ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (problem solving), ε επηθνηλσλία (communication), ε ζπλεξγαζία 

(collaboration), ε δεκηνπξγηθφηεηα (creativity)θαη ε θαηλνηνκία(innovation)  

 Γεμηφηεηεο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ κέζσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

(Information, media & technology Skills) 

ηηο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ε πιεξνθνξηαθή παηδεία (information literacy) θαη 

ν ςεθηαθφο εγγξακαηηζκφο (media literacy). 

 Γεμηφηεηεο δσήο θαη θαξηέξαο (Life and Career skills) 

Οη δεμηφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε επειημία (flexibility), 

πξνζαξκνζηηθφηεηα (adaptability), πξσηνπβνπιία (initiative), απηνθαηεχζπλζε (self-
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direction),θνηλσληθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο (social & cross-cultural skills), 

παξαγσγηθφηεηα (productivity), επζχλε (accountability), εγεζία (leadership) θαη 

ππεπζπλφηεηα (responsibility). 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθνπκε ηελ ππνζηήξημε ησλ δεμηνηήησλ 

δσήο θαη θαξηέξαο (δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα - 21
st
 Century Skills) νη νπνίεο 

αλαπαξίζηαληαη κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Δηδηθφηεξα αλαθεξφκαζηε ζην θπθιηθφ κνληέιν ηεο απηνξξχζκηζεο. Σν κνληέιν 

απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο θάζεηο: Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε (Forethought 

Phase), Δθηειεζηηθή Φάζε (Performance Control Phase) θαη Φάζε Απην-

αλαζηνραζκνχ (Self-reflection Phase)(Zimmerman, 2000). Kάζε θάζε ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο αλαδεηθλύεη γλσζηηθνύο παξάγνληεο, παξάγνληεο 

θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο γηα ηελ πξνώζεζε 

ηεο κάζεζεο, νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη: 

  Γλσζηηθνί παξάγνληεο (cognitive aspects) 

Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε έξγνπ (task analysis), ε νπνία 

αλαιχεηαη ζηελ ζηνρνζεζία (goal setting) θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (strategic 

planning)[πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε]. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ν απηνέιεγρνο (self-

control), ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηελ απηνδηδαζθαιία (self-instruction), ηα ζρήκαηα 

ιφγνπ (imagery), ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο(attention focusing), ηηο ζηξαηεγηθέο(task 

strategies) θαη ηελ απηνπαξαηήξεζε (self-observation), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαγλσζηηθή παξαθνινχζεζε (metacognitive monitoring) θαη ηελ απηνθαηαγξαθή 

(self-recording) [εθηειεζηηθή θάζε]. Σέινο ζηε θάζε ηνπ απηφ-αλαζηνραζκνχ 

ζπλδπάδνληαη ε απηνθξίζε (self-judgement) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

απηναμηνιφγεζε (self-evaluation) θαη ηηο αηηηψδεηο απνδφζεηο (causal attribution) 

(Κνιηάδεο, 2006). 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ (motivational aspects) 

ηνπο παξάγνληεο ησλ θηλήηξσλ εκπεξηέρνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ απηνθηλήηξνπ 

(self-motivation beliefs), φπνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (self-

efficacy), ηηο πξνζδνθίεο ησλ απνηειεζκάησλ (outcome expectations), ηα 

ελδηαθέξνληα (task interest/value) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηφρνπ (goal 

orientation) (Zimmerman, 2000). 

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο (affective aspects)  
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ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο απηναληίδξαζεο 

(self-reflection) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (self-

satisfaction/affect) θαη ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (adaptive/defensive). 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (social aspects) 

ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο νκφηηκνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνλ δηδάζθνληα θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

ηε ζπλέρεηα επηδηψθνπκε κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio ηελ ελίζρπζε 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (learning 

outcomes) απνηεινύλ δειώζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ην ηη πξέπεη λα κάζεη, λα 

θαηαλνήζεη θαη εθαξκόζεη έλαο εθπαηδεπόκελνο κεηά ηελ νινθιήξσζε κίαο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο (A Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area, p. 29) 

Γηα ηελ αλάδεημε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

e-portfolio απαηηείηαη ε αμηνιφγεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ. Με άιια ιφγηα είλαη αλαγθαία  

ε ζπιινγή πιεξνξνθηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ (Elliot, Kratochwill, Littlefield 

Cooθ, Travers, 2000). Ζ απνηίκεζε ηνπ e-portfolio απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν 

είλαη ζεκαληηθή γηα λα παξνπζηάζεη ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ  θαη λα ζπλδέζεη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην e-portfolio κε ηα πξφηππα ηεο 

επίδνζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα.  

Σα καζεζηαθά απνηέιεζκα απνηεινχλ ηα νθέιε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπσο είλαη: νη 

επθαηξίεο γηα αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε κάζεζε, νη επθαηξίεο γηα 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ θαη νη επθαηξίεο γηα 

αθαδεκατθή αλάπηπμε (Di-Biase, 2002). Αλαιπηηθφηεξα ηα e-portfolios ηεο κάζεζεο 

είλαη ηα εξγαιεία εθείλα πνπ παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπινθήο 

ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ‗ν εκπιεθφκελνο καζεηήο‘ λα είλαη εθείλνο πνπ 

θαηαγξάθεη, εξκελεχεη θαη αμηνινγεί ηε κάζεζε έηζη είλαη ‗ν θαιχηεξνο καζεηήο‘ 

(Yancey 2001b, p. 83). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ e-portfolio 

νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ επθαηξία λα αλαινγηζηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζσ ησλ 

αλαζηνραζκψλ ηνπο θαη ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ άιισλ αηφκσλ θαη έηζη κπνξνχλ λα 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Σέινο εμεηάδνπκε ηελ γεληθή έλλνηα ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, θαη 

εηδηθφηεξα ην πψο κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio.  
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Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε απνηειεί κία κεζνδεπκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

παξέρεηαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, σζηφζν  απαηηείηαη ν αηνκηθφο ζρεδηαζκφο 

αλάπηπμεο (Personal Development Planning - PDP). χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία γηα 

ηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε (Quality Assurance Agency for Higher Education) ε 

εηζαγσγή ηνπ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα ζηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα λα δηακνξθψζεη έλα εληαίν πιαίζην 

γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ο αηνκηθόο ζρεδηαζκόο ηεο αλάπηπμεο απνηειεί κία δνκεκέλε θαη 

ππνζηεξηδόκελε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπόκελνο γηα λα 

αλαζηνραζηεί ζηελ αηνκηθή ηνπ κάζεζε, επίδνζε θαη/ή απόδνζε θαη λα 

ζρεδηάζεη ηελ αηνκηθή εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Απνηειεί 

κία πεξηεθηηθή δηαδηθαζία, αλνηθηή ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε όια ηα 

πεξηβάιινληα ηεο αλώηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ζε όια ηα επίπεδα (QAA, 2009).  

Ο απνηειεζκαηηθφο αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο βειηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αλαζεσξνχλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε ηεο αηνκηθήο ηνπο κάζεζεο θαη λα θαηαλννχλ ην ‗ηη‘ θαη ‗πψο‘ ζα κάζνπλ. Ο 

αηνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα αξζξψζνπλ ηε 

κάζεζε ηνπο, ηα επηηεχγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα  ηεο κάζεζεο ζαλ κία δηεπξπκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο (QAA, 2009). 

Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αηνκηθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο, πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε ηελ 

αθαδεκατθή αλάπηπμε: 

 Δίλαη κία δνκεκέλε δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

κάζεζεο 

 Δκπιεθέηαη κε ηε κάζεζε κε έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν (αθαδεκατθφ, αηνκηθφ 

θαη επαγγεικαηηθφ πιαίζην) 

 Δίλαη κία πεξηεθηηθή δηαδηθαζία, αλνηθηή ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ην άηνκν κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο θαη 

ηεο ππνζηήξημεο νη νπνίεο κεηψλνληαη θαζψο αλαπηχζζεηαη ε αηνκηθή 

ππεπζπλφηεηα 

 Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη ηνλ απην-αλαζηνραζκφ, ηε 

δεκηνπξγία αηνκηθψλ αξρείσλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ ζηφρσλ 
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 Απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα επηθνηλσλνχλ ηε  

κάζεζε ηνπο ζε άιια άηνκα (νκφηηκνπο ζπλεξγάηεο, αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ, εξγνδφηεο) 

Ζ έλλνηα ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο 

εκπινθήο ε νπνία αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

αθηεξψλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηε κειέηε ηνπο θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (NSSE, 2010).  

Ζ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή ε πνηφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ αθηεξψλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζε ζθφπηκεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο 

είλαη ν πξνπνκπφο ησλ πςειψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αθαδεκατθήο αλάπηπμεο (American College Personnel Association [ACPA], 1994; 

Pascarella & Terenzini, 1991). Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε 

εκπινθή αλαθέξεηαη  ζην ρξόλν, ηελ ελέξγεηα θαη ηνπο πόξνπο πνπ αθηεξώλνπλ 

νη εθπαηδεπόκελνη ζε δξαζηεξηόηεηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

κάζεζεο ζην παλεπηζηήκην (Krause,2005). Γηα λα έρεη λφεκα ε έλλνηα ηεο 

εκπινθήο πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη λα πξνεηνηκάδνληαη, λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα 

ελδπλακψλνληαη κε ζηξαηεγηθέο πνπ ελδπλακψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηεο εκπινθήο θαη 

ηηο πξνθιήζεηο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κειέηεο (Krause, 2005). 

χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Δκπινθή (National Survey of 

Student Engagement-NSSE) αλαδεηθλχνληαη παξάγνληεο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

εκπινθήο φπσο: αθαδεκατθή πξνζπάζεηα, αλψηεξν βαζκνχ ζθέςεηο, αθαδεκατθή 

ελζσκάησζε, ελεξγή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ κε ηνπο δηδάζθνληεο, πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο, 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Kuh et al., 2001). 

 

3.2.2   Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί ησλ Δξεπλεηηθώλ Μεηαβιεηώλ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθνπκε ηελ πινπνίεζε κίαο άξηηαο 

δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ελφο e-portfolio θαηάιιεια 

ελνξρεζηξσκέλνπ κε ηελ παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη κε βάζεη ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δηακνξθψζακε 

έλαλ νξηζκφ γηα ην e-portfolio: 

Σν e-portfolio απνηειεί κία ςεθηαθή ζπιινγή πιεξνθνξηώλ όπνπ ην άηνκν 

ζπιιέγεη, επηιέγεη, δεκηνπξγεί, αλαζηνράδεηαη, εξκελεύεη, αμηνινγεί θαη ην νπνίν 
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απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλό θαη πεξηιακβάλεη δηαπηζηεπκέλεο απνδείμεηο 

γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη ηηο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο ηνπ αηόκνπ ζηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο. Αλαιπηηθφηεξα ε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ελψ ηαπηφρξνλα νη εθπαηδεπφκελνη επηδηψθνπλ ελεξγεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη 

ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε απηέο ηηο 

αλάγθεο επηιέγνπκε ηελ ελίζρπζε ησλ ‗Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Καξηέξαο (Life and 

Career skills)‘. Οη δεμηφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε 

επειημία (flexibility), πξνζαξκνζηηθφηεηα (adaptability), πξσηνπβνπιία (initiative), 

απηνθαηεχζπλζε (self-direction),θνηλσληθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο (social & 

cross-cultural skills), παξαγσγηθφηεηα (productivity), επζχλε (accountability), εγεζία 

(leadership) θαη ππεπζπλφηεηα (responsibility) (The Partnership for 21st Century 

Skills, 2009). 

Οη δεμηόηεηεο δσήο θαη θαξηέξαο (δεμηόηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα - 21
st
 Century 

Skills) αλαπαξίζηαληαη κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ζεώξεζεο ηεο 

απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. Παξαηεξνχκε φηη ζε θάζε θάζε ηνπ θπθιηθνχ 

κνληέινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο αλαδεηθλχνληαη γλσζηηθνί παξάγνληεο, 

παξάγνληεο θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκαηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο (Zimmerman, 

2000), νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

ηνλ Πίλαθα 19  παξνπζηάδνπκε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα: Γεμηφηεηεο 

δσήο θαη θαξηέξαο ζε νξηδφληηα ελλνηνινγηθή αληηζηνίρηζε κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

κνληέινπ ηεο Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο. Οη παξάγνληεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο θαηαλέκνληαη σο πξνο ηηο θάζεηο: Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε (Forethought 

Phase), Δθηειεζηηθή Φάζε (Performance Control Phase) θαη Φάζε Απην-

αλαζηνραζκνχ (Self-reflection Phase)(Zimmerman, 2000) αιιά ε ζεηξά πνπ 

αθνινπζείηαη εμππεξεηεί ηελ αληηζηνίρηζε. 

 

Γεμηόηεηεο 21
νπ

 αηώλα: 

Γεμηόηεηεο δσήο θαη θαξηέξαο  

(Life and Career skills) 

(The Partnership for 21st 

Century Skills, 2009). 

 

Παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ ηεο 

Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο  

(Cleary &Zimmerman, 2004) 

Eπειημία(flexibility) – 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα (adaptability), 

Γλσζηηθνί Παξάγνληεο 

[Φάζε Απην-Αλαζηνραζκνπ] 

Τηνζέηεζε αιιαγψλ, Υξήζε Αηηηψδεο απφδνζε (causal attribution), 
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αλαηξνθνδφηεζεο, ζεηηθέο αληηδξάζεηο, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πξνζαξκφζηκα ζπκπεξάζκαηα (causal 

attributions) 

 

Πξσηνπβνπιία (initiative) - 

Απηνθαηεύζπλζε (self-direction), 

Γλσζηηθνί Παξάγνληεο 

[Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε] 

Γηαρείξηζε ζηφρσλ θαη ρξφλνπ, αλεμάξηεηε 

εξγαζία, απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε 

Τηνζέηεζε ζηφρσλ(goal setting). Δπηινγή 

ζηξαηεγηθήο (strategy choice) 
 

Κνηλσληθέο θαη Γηαπνιηηηζκηθέο 

δεμηόηεηεο (social & cross-cultural skills), 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

[όιεο νη Φάζεηο ηνπ κνληέινπ] 

Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο, απνηειεζκαηηθή 
ζπλεξγαζία 

Αλάγθε γηα ζπλεξγαζία (collaboration) θαη 
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο νκφηηκνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (interactions)θαη ηνλ 

δηδάζθνληα ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 
δεμηνηήησλ (communication skills) 

 

Παξαγσγηθόηεηα (productivity) θαη 

επζύλε (accountability), 

Παξάγνληεο Κηλήηξσλ 

[όιεο νη Φάζεηο ηνπ κνληέινπ] 
Γηαρείξηζε έξγσλ, παξαγσγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy), 

Απην-θίλεηξν (self-motivation) θαη 

εζσηεξηθφ ελδηαθέξνλ 
 

Ζγεζία (leadership) θαη Τπεπζπλόηεηα 

(responsibility) 

πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο 

[όιεο νη Φάζεηο ηνπ κνληέινπ] 

Καζνδήγεζε ηεο νκάδαο, επζχλε σο πξνο 
ηνπο ηξίηνπο 

Απην-αληίδξαζε (self-reaction), ηθαλνπνίεζε 
(satisfaction) 

 
Πίλαθαο 19: Αληηζηνίρηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηώλα κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο 

 

Ζ βαζηθή καο επηδίσμε είλαη ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο αθαδεκατθήο  αλάπηπμεο  ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κε βαζηθφ φρεκα ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ 

αλαπηχμακε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio κέζσ ηεο νπνίαο 

δηακνξθψζεθαλ πνηνηηθνί δείθηεο νη νπνίνη αληηζηνηρίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη απαληψληαη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Οη πνηνηηθνί δείθηεο 

ηνπ Πίλαθα 20 απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο κε ηηο νπνίεο ζα εμεξεπλήζνπκε ηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλαδήηεζε ζρέζεσλ θαη ηελ αλάδεημε ζεκαληηθψλ επξεκάησλ. Οη 

δείθηεο αθνξνχλ: 

 ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio σο πξνο ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε,  

 ζηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε (εκπινθή) θαη  

 ζηα καζεζηαθά απνηέιεζκαηα (ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio). 

Ο ζπλδπαζκόο ησλ θξηηεξηώλ νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο αθαδεκατθήο 

αλάπηπμεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ απώηεξν ζηόρν καο. Ζ έλλνηα ηεο αθαδεκατθήο 
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αλάπηπμεο  ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο φπνπ ηα άηνκα 

πξέπεη λα κάζνπλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο θαη λα γίλνπλ δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη ψζηε λα 

πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε γλψζε, ηηο παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη ηελ 

ηερλνινγία. Ζ κάζεζε γίλεηαη πιένλ ζπλεξγαηηθή κε απνηέιεζκα ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ λα πξνσζείηαη κέζσ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio κέζσ ησλ Web 2.0 ηερλνινγηψλ 

ππνζηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ.  

Πξψηνλ, νη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ζηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε θαη εηδηθφηεξα ζηνπο παξάγνληεο πνπ εμειίζζνληαη ζηηο 3 

θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ e-portfolio ρξεζηκνπνηήζεθε κία 

ξνπκπξίθα ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ S. Alvino, M. Delfino, F. Pozzi θαη  S. 

Torsani (2003). Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο ξνπκπξίθαο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Γλσζηηθνί Παξάγνληεο (cognitive aspects) 

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: νξγάλσζε θαη πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, δφκεζε πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, ιήςε απνθάζεσλ, επηινγή 

ζηξαηεγηθήο κάζεζεο, αλαζηνραζκφο θαη απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ. 

 Παξάγνληεο Κηλήηξσλ (motivational aspects) 

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: ελεξγνπνίεζε ελδηαθέξνληνο, 

θαηαλφεζε ζηφρσλ, δηαηήξεζε θηλήηξνπ κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο, πεπνηζήζεηο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο (affective aspects)  

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: πξφθιεζε σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε. 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (social aspects).  

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: επηθνηλσλία, αληαιιαγή 

ζρνιίσλ,ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο άξηηαο δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο θαη πινπνίεζεο ελφο e-

portfolio επηδηψθνπκε ηελ αλάδεημε θαη ελίζρπζε ησλ αθφινπζσλ δεμηφηεησλ 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο: 
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 Γλσζηηθνί Παξάγνληεο :Τηνζέηεζε ζηφρσλ, ρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

δηαρείξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη αλαζηνραζκφο 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ :Αλάπηπμε θηλήηξσλ  

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο: Ηθαλνπνίεζε 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο: Απνηειεζκαηηθή Αιιειεπίδξαζε 

Γεχηεξνλ, νη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio. Ζ 

κεηαβιεηή εμεηάδεηαη κέζσ  ηεο ξνπκπξίθαο απην-παξαθνινχζεζεο (Pennsylvania 

State University, 2008), ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζε 3 θξηηήξηα:  

 ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά [Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην e-

portfolio, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά], 

 ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία [αθαδεκατθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο]  

 ηνλ αλαζηνραζκφ [ζχλδεζε αηνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ e-

portfolio].  

Σξίηνλ, νη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ζηελ 

αθαδεκατθή αλάπηπμε, θαη εηδηθφηεξα δίλεηαη έκθαζε ζην πψο είλαη δπλαηφλ λα 

εληζρπζεί κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio. Ζ κεηαβιεηή εμεηάδεηαη κέζσ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (Langley, 2006) ηεο επίδνζεο ηα νπνία  αθνξνχλ ζε ηξεηο 

παξάγνληεο:  

 Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο [Πξνζπάζεηα, Υξφλνο θαη Πξνζδνθηέο 

Φνηηεηή / Γηδάζθνληα],  

 Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα [Πξφζβαζε: Δπηθνηλσλία κε ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-portfolio θαη ηνλ δηδάζθνληα, Πνηφηεηα ηεο 

Αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-Portfolio, ρέζεηο 

Γηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-Portfolio/Φνηηεηή, 

Δλζάξξπλζε/Τπνρξέσζε/Δλδηαθέξνλ, Τπνζηεξηθηηθφ Πεξηβάιινλ ηάμεο  θαη 

Οξγάλσζε]  

 Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε [Δλεξγή Μάζεζε θαη πλεξγαηηθή/Αηνκηθή 

Μάζεζε]. 
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Πίλαθαο 20: Πίλαθαο πζρέηηζεο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξσηεκάησλ κε ηα Κξηηήξηα Απνηίκεζεο:  

 

3.3   Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ην αθφινπζν: Έλα άξηηα 

δνκεκέλν e-portfolio κπνξεί λα ελδπλακψζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή 

αλάπηπμε, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο; 
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Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα; 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο αθαδεκατθή αλάπηπμε θαη κειινληηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή; 

 

3.4   ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο   

 

χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν (1993) ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

ηαμηλνκείηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, ηε 

δπλαηφηεηα πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο, ην είδνο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ην είδνο ηνπ 

έιεγρνπ ησλ παξαγφλησλ, ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαδφκελσλ, σο πξνο ην ρψξν θαη σο 

πξνο ην είδνο ηεο ινγηθήο αλάιπζεο. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε εζηηάδνπκε 

ζηνλ έιεγρν ησλ παξαγφλησλ θαη εηδηθφηεξα επηιέγνπκε ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα. 

Απψηεξνο ζηφρνο κίαο πεηξακαηηθήο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε απηή ηε ζπλζήθε ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ 

θαηάιιειε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα θαζνξίζνπκε ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζθφπηκσλ παξεκβάζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο (Παξαζθεπφπνπινο,1993).  

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηεζήθε ε πεηξακαηηθή ζηξαηεγηθή, κε ζηφρν 

λα απνδεηρζνχλ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππν κειέηε κεηαβιεηψλ θαζψο 

θαη  ε αιεζήο θχζε ηεο ζπλάθεηαο. Βαζηδφκελνη ζηελ άπνςε ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ 

(1993), φπνπ αλαθέξεη φηη κία θαιή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ελψ είλαη γεγνλφο φηη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ππνζηεξηθηηθά θαη ηε ζπλαθεηαθή 

ζηξαηεγηθή. Ζ ζπλαθεηαθή ζηξαηεγηθή έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο δείθηεο 

ζπλάθεηαο, δειαδή ζηαηηζηηθνχο δείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ αξηζκεηηθψο ην βαζκφ 

ζπκκεηαβνιήο θαη ηα άιια πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζεσξνχκε φηη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 

εξγαιείνπ, ζπγθεθξηκέλα ελφο e-portfolio, αθνινπζνχκε ηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

γηα λα αλαδεηήζνπκε ηηο ζρέζεηο, δηφηη δεηνχκελν καο είλαη ε αλαδήηεζε θαη ν 
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εληνπηζκφο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993).  Γηα λα εγθπξνπνηεζνχλ νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλαθεηαθή ζηξαηεγηθή έηζη 

ψζηε λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα απνδνζεί ν βαζκφο ηεο 

ζπκκεηαβνιήο ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

3.5   Δπηινγή ηαηηζηηθώλ Κξηηεξίσλ 

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 εξγαιεία 

κέηξεζεο κε ζηφρν ηελ ζπιινγή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.  

Πην αλαιπηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (pre-test) ην νπνίν αθνξνχζε ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελψ κε ηελ νινθιήξσζε  ηεο δηαδηθαζίαο πινπνηήζεο ηνπ e-

portfolio δφζεθαλ 3 εξσηεκαηνιφγηα (post-test) ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, ηελ εκπινθή θαη ην e-portfolio. Σα εξγαιεία κέηξεζεο 

βαζίδνληαη ζε εξεπλεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ αλέπηπμαλ εξεπλεηέο ζε άιιεο 

έξεπλεο, ψζηνζν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

πξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά θξηηήξηα γηα λα 

απνθαιπθζνχλ νη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ είλαη: 

 πληειεζηήο Cronbach a 

 πληειεζηήο  Pearson r 

 

3.5.1   πληειεζηήο Cronbach α  

Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζχλεπεηαο θαηαδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία σο κία 

ιεηηνπξγία ζχγθξηζεο απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ εξσηεκάησλ κίαο θιίκαθαο. Απηή 

ε ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ. Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

είλαη ν ζπληειεζηήο Alpha, γλσζηφο σο Cronbach alpha (Carmines & Zeller, 1979). Ο 

ηχπνο alpha είλαη κία πνιχπινθε ζπλάξηεζε ε νπνία ζπζρεηίδεη φια ηα εξσηήκαηα 

ηεο θιίκαθαο κεηαμχ  ηνπο.   
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Ο ζπληειεζηήο Cronbach a (coefficient a) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία γηα λα αμηνιoγήζεη ηελ αμηνπηζηία κεηαμχ ίζσλ ππνθεηκέλσλ (Roger, 

1996). Ο ζπληειεζηήο Cronbach alpha θπκαίλεηαη απφ 0 εσο 1. Χζηφζν δελ ππάξρεη 

θάπνην θαηψηαην φξην, φζν πην θνληά ε ηηκή ηνπ alpha είλαη ζην 1.0, ηφζν 

κεγαιχηεξε εζσηεξηθή αμηνπηζηία παξνπζηάδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο θιίκαθαο πνπ 

αμηνινγείηαη. χκθσλα κε ηελ ζπλάξηεζε ηνπ Cronbach alpha ην κέγεζνο ηνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ θαη ην κέζν φξν ησλ ελδνζπζρεηίζεσλ. 

Οη George θαη  Mallery (2003) παξέρνπλ ηνπο εμήο θαλφλεο, εάλ ν Cronbach alpha 

είλαη: 

- a>.9 είλαη εμαηξεηηθφο,  

- a>.8 είλαη θαιφο, 

- a>.7 είλαη απνδεθηφο, 

- a>.6 είλαη ακθηζβεηήζηκνο 

- a>.5 είλαη  αλεπαξθήο 

- a<.5 είλαη κε απνδεθηφο 

Καζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή alpha εμαξηάηαη κεξηθψο απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ εξσηεκάησλ ηεο θιίκαθαο θαη έηζη κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηψζεηο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη έλαο ζπληειεζηήο alpha .8 είλαη έλαο ινγηθφο ζηφρνο θαη πξέπεη επίζεο 

λα επηζεκαλζεί φηη κία πςειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θαηαδεηθλχεη θαιή εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα ησλ εξσηεκάησλ ηεο θιίκαθαο Gliem & Gliem, 2003). 

 

3.5.2   πληειεζηήο Pearson r  

 

Ο δεηγκαηηθφο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ζπκβνιίδεηαη 

κε r θαη απνηηκά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ζπλδένληαη γξακκηθά 

κε ην δείγκα. Ο ζπληειεζηήο Pearson r ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα δεχγε ησλ 

κεηαβιεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηπραία δεηγκαηνιεςία, απνδίδεη έλα κέηξν ηνπ 

κεγέζνπο ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ θαη  παίξλεη ηηκέο απφ -

1 κέρξη 1. Ο ζπληειεζηήο  δείρλεη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν πςεινί ή ρακεινί βαζκνί 

γηα κία κεηαβιεηή ηείλνπλ λα πεγαίλνπλ ζε πςεινχο ή ρακεινχο βαζκνχο γηα κία 

άιιε κεηαβιεηή. Θεηηθέο ηηκέο ηνπ r δελ ππνδειψλνπλ, απαξαίηεηα κεγαιχηεξν 

βαζκφ γξακκηθήο ζπζρέηηζεο απφ ην βαζκφ γξακκηθήο ζπζρέηηζεο πνπ ππνδειψλνπλ 

νη αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ r . Ο βαζκφο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
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απφιπηε ηηκή ηνπ r. Σν πξφζεκν ηνπ r θαζνξίδεη ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο (ζεηηθή ή 

αξλεηηθή) (Samuel & Neil, 2003). 

Δπίζεο κία ζεκαληηθή επηζήκαλζε αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ε νπνία δελ νδεγεί 

απεπζείαο ζε αηηηφηεηα. ηαλ ζε κηα κε πεηξακαηηθή έξεπλα (δεηγκαηνιεςία) δχν 

κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζπζρεηηζκέλεο απηφ ζεκαίλεη κφλν φηη νη κεηαβιεηέο απηέο 

ζπλδένληαη κε θάπνηα ζρέζε.  Πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη ε αηηηψδε ζρέζε 

(αιιειεμάξηεζε) κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ κπνξεί λα είλαη απνδεθηή κφλνλ φηαλ 

ππάξρεη επηζηεκνληθή ή ινγηθή βάζε πνπ ηελ ππαγνξεχεη. 

 

3.6   Γείγκα Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

3.6.1   πκκεηέρνληεο  

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 39 άηνκα, ηα νπνία ήηαλ 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζην Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο.  

Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘ 

ηνπ έθηνπ εμακήλνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθπνλήζεθε έλα εξγαζηήξην 

πινπνίεζεο ελφο e-portfolio. Οη ζπκκεηέρνληεο εγγξάθεζαλ νηθεηνζειψο ζην 

εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. Οη 39 ζπκκεηέρνληεο 

απνηεινχλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (experimental group), ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 20 άλδξεο θαη 19 γπλαίθεο. Δπίζεο 36 άηνκα 

έρνπλ ειιεληθή εζληθφηεηα, ελψ 3 άηνκα έρνπλ θππξηαθή, αιβαληθή θαη πνισληθή 

εζληθφηεηα, αληίζηνηρα. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

παξαθνινχζεζε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρήκαηνο 18. Παξαηεξνχκε φηη 10 άηνκα 

παξαθνινχζεζαλ απφ 0 εσο 4 δηαιέμεηο, 16 άηνκα ζπκκεηείραλ ζε 4 έσο 8 καζήκαηα 

θαη 13 άηνκα παξαθνινχζεζαλ απφ 8 έσο 12 δηαιέμεηο. Καηαλννχκε φηη ην δείγκα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί κία νκάδα πνπ παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο ηνπ 

καζήκαηνο.  
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ρήκα 18: Καηαλνκή πκκεηερόλησλ κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα 'πκβνπιεπηηθέο 

Τπεξεζίεο' 

 

Γηα λα ζθηαγξαθεζεί ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην e-portfolio θαη λα δνκεζεί 

ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αλαπηχρζεθαλ 10 

εξσηήκαηα. Σα 9 εξσηήκαηα ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ (κε απάληεζε ηχπνπ: Ναη/ρη) θαη 

1 εξψηεκα ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ. ηνλ Πίλαθα 37 (βιέπε Παξάξηεκα Β) 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά  ηα εξσηήκαηα 1 εσο 9 θαη νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο επίζεο ζην ρήκα 19 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή απεηθφληζεο 

ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην e-portfolio, πξηλ ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ δηακφξθσζακε ηξία θξηηήξηα γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ. Σν πξψην θξηηήξην απνηειεί ηελ ‗εκπεηξία‘. 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ (N=40)  δελ είρε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα e-portfolios, κφιηο ην 30% ησλ αηφκσλ είρε αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα e-portfolios ελψ ην 27.5% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη έρεη 

επαξθή ελεκέξσζε θαη γλψζε γηα ηα e-portfolios. 

Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη ε ‗ζεηηθή απηνεηθφλα‘ φπνπ δηακνξθψλνληαη νη 

πεπνηζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πνξεία ηνπο ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο 

‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘, έηζη ε πνζνζηηαία αλάιπζε θαηαδεηθλχεη φηη κφιηο ην 

20% ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη φηη ζα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

e-Portfolio, θαη ην 95% ζεσξεί φηη ε πξψηε επαθή κε ην e-portfolio άθεζε ζεηηθή 
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άπνςε θαζψο επίζεο ην ίδην πνζνζηφ αηφκσλ ληψζεη φηη ζα ηα θαηαθέξεη ζηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Σν ηξίην θξηηήξην είλαη νη ‗Χθέιεηεο‘, φπνπ ην 95% ησλ αηφκσλ πηζηεχεη φηη ζα έρεη 

πιενλεθηήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπ e-portfolio, ην 97,5% ζπκκεηέρεη ζηελ 

δηαδηθαζία γηα λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαηηέινο ην 77,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη φηη ε ζπκκεηνρή ζην εξγαζηήξην ζα επλνήζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 
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ρήκα 19: θαηαλνκή απεηθόληζεο ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ην e-portfolio 

πξηλ ηε δηαδηθαζία 

 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κία εξψηεζε αλνηθηνχ 

ηχπνπ ‗Γηα πνην ιφγν ζπκκεηέρεηο ζην εξγαζηήξην;‘. Οη απαληήζεηο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: εκπινπηηζκφο γλψζεσλ, απφθηεζε 

βαζκνινγίαο, επηηπρή νινθιήξσζε καζήκαηνο θαη ρξήζε λένπ εξγαιείνπ (βιέπε 

Πίλαθα 38 ζην Παξάξηεκα Β) θαη ηαπηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

Φαίλεηαη φηη ην 47.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνζηεξίδεη φηη ζπκκεηέρεη ζην 

εξγαζηήξην γηα ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ  θαη ην 32.5% είλαη ζεηηθφ ζηε ρξήζε 

ελφο λένπ εξγαιείνπ κάζεζεο (βι. ρήκα 20). 
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ρήκα 20: Καηαλνκή απεηθόληζεο ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην ιόγν ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην εξγαζηήξην 

 

Γηακνξθψλνληαο ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα κπνξνχζακε λα 

ραξαθηεξίζνπκε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αξράξην σο πξνο ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε, 

ελεκέξσζε θαη ρξήζε ησλ e-portfolios εξγαιείσλ, σζηφζν ε ζηάζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεζηψλ ζεσξείηαη ζεηηθή αθνχ ην 95% ληψζεη φηη ζα θαηαθέξεη λα νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα άηνκα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθή απηνεηθφλα θαη πάλσ απφ ην 90% πηζηεχεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζα ηνπ πξνζθέξεη γλψζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηεο αθαδεκατθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ.  

 

3.6.2   Πεξηνξηζκνί 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο..  

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο νη νπνίνη 

παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

εθπνλήζεθε ην εξγαζηήξην πινπνίεζεο ελφο e-portfolio. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

εγγξάθεζαλ αξρηθά ζην εξγαζηήξην ήηαλ 41 ζπλνιηθά. Χζηφζν έλαο ζπκκεηέρνληαο 

δεκηνχξγεζε κφλν ην πξνθίι ηνπ ζην e-portfolio θαη δε ζπκκεηείρε ζε θακία 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ έλαο άιινο νινθιήξσζε κφλν 4 δξαζηεξηφηεηεο. Σα άηνκα απφ 
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ηα νπνία απαξηηδφηαλ ην δείγκα ζπκκεηείραλ νηθεηνζειψο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη εθηθηή ε ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε φιν ην δείγκα ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

πνπ παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα.  

 Οξφζεκν ζε κία εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο. Γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ν πιεζπζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ 

θνηηεηψλ (Ν=225) πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα ‗πκβνπιεπηηθέο 

Τπεξεζίεο‘ γηα ην εαξηλφ εμάκελν (2008-2009). Χζηφζν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

είλαη  39 άηνκα. χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν (1993) αλαθέξεηαη φηη φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην δείγκα ηφζν πην αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη, κε απνηέιεζκα λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ζθάικαηα. Δληνχηνηο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φπσο ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ε 

εγθπξφηεηα θαη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο. Με άιια ιφγηα ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ινγηθέο 

εθηηκήζεηο αιιά φρη γεληθεχζεηο. ε έλα κεγαιχηεξν ζηαηηζηηθφ δείγκα ζα ππήξρε θαη  

ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ ζε νκνεηδή ζχλνια (Παξαζθεπφπνπινο, 

1993). 

 

3.7   Τιηθό 

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πινπνηήζεθε έλα e-portfolio εξγαιείν, ην 

νπνίν βαζηδφηαλ ζηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη πεξηιάκβαλε 

κεζνδνινγηθά δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

Ο ζθνπφο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ δηηηφο: πξψηνλ λα εθπαηδεπηνχλ 

νη ρξήζηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο θαη δεχηεξνλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ελφο e-

portfolio κε ζηφρν ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο θαηαζθεπάζηεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιειν 

γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπφλεζαλ νη ρξήζηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ελνξρεζηξψζεθε βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη 

κεηαθνξηψζεθε ζην e-portfolio εξγαιείν. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ 

ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ πφξνπο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ. Οη πφξνη πεξηιάκβαλαλ επεμεξγαζκέλν θείκελν, ηζηνζειίδεο, 
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πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, βίληεν θαη πξφηππα ζρέδηα γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ην παξάξηεκα Β  ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην ζελάξην κε  ηελ ξνή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.   

 

3.7.1   Δξεπλεηηθά Δξγαιεία/Πεξηβάιινληα 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαθαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ e-portfolios είλαη εθηελήο 

ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, σζηφζν γηα  λα είλαη 

έλα e-portfolio εξγαιείν επηηπρεκέλν πξέπεη λα πιεξνί έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ. Οη 

Barrett θαη Knezek (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα e-portfolios πξέπεη λα βξνπλ κία 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα ιεπηνκεξή δνκεκέλα ζρεδηαγξάκκαηα, ηα νπνία λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ e-portfolios γηα 

αξράξηνπο ρξήζηεο θαη ζηα αλνηθηά ή απην-θαζνδεγνχκελα e-portfolios ηα νπνία 

ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψλνπλ ηε κάζεζε ηνπο ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζε 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Σν θιείδη γηα ηελ επηηπρία είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ (Ahn, 2004).  

 ηελ παξνχζα εξγαζία ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ e-portfolios είλαη ε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, νη δηδάζθνληεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε 

θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ e-portfolios ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηέινο νη εθπαηδεπφκελνη 

ρξεηάδνληαη έλα εχξνο πξνζφλησλ γηα λα αλαπηχμνπλ ην e-portfolio ηνπο θαη ζε 

επφκελν επίπεδν λα κεηαβνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη λα αλαπηχμνπλ κία θαξηέξα 

(Stefani, Mason &Pegler, 2007). 

Δίλαη γεγνλφο φηη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο e-portfolio πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Δίλαη αλαγθαία ε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ e-portfolios κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Δπίζεο ε πινπνίεζε ησλ e-portfolios πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεηεκάησλ σο 

πξνο ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Ζ εμέιημε ηεο 

επφκελεο γεληάο e-portfolio δίλεη έκθαζε ζηε θηινζνθία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο θαζψο δνκνχληαη λέεο εκπεηξίεο ζην πεδίν ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Web 2.0. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο πξνζδίδνπλ ην πξφζζεην πιενλέθηεκα ζε ζεκαληηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο φπσο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο απην-αμηνιφγεζεο, νη 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θαη έλαο αηνκηθφο ρψξνο γηα δηα-βίνπ κάζεζε  

(Batson & Chen, 2008). Οη δπλαηφηεηεο ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ φπσο είλαη ηα wikis, 

ηα blogs θαη ηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δεκηνπξγνχλ λένπο δξφκνπο γηα 

ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο, πξφζβαζεο, δηαλνκήο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ e-portfolios 

(Waters, 2007). Σα πξνζδνθψκελα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ απιψλ, επέιηθησλ θαη 

αλνηθηψλ εξγαιείσλ ελδπλακψλνπλ ηα e-portfolios κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

εξγαζηψλ, ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θηινζνθίαο ησλ e-portfolios θαη ηεο παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηα e-portfolios σο κία δηδαθηηθή κέζνδν γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο (Chen and Mazow, 2002).  

Μέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

πξνθχπηεη ε αλάγθε κίαο γεληθεπκέλεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ελφο e-portfolio θαη 

ε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ.  

 

3.7.2   Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε ζην 

πιαίζην ελόο καζήκαηνο 

 

ην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε κία 

πξνηεηλφκελε ‗Μεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην 

πιαίζην ελφο καζήκαηνο‘. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεζνδνινγίαο δηακνξθψζακε ηνλ εμήο 

γεληθεπκέλν νξηζκφ κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζην άηνκν: ‗Σν e-portfolio απνηειεί 

κία ςεθηαθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φπνπ ην άηνκν ζπιιέγεη , δεκηνπξγεί, επηιέγεη, 

αλαζηνράδεηαη, εξκελεχεη, αμηνινγεί θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ 

θαη πεξηιακβάλεη δηαπηζηεπκέλεο απνδείμεηο γηα ηελ δηα-βίνπ κάζεζε θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία’.  

Βαζηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία φπσο έρεη παξνπζηαζζεί ζηελ ελφηεηα 

‗Καηαζθεπή e-portfolios‘ θαη θαηαλνψληαο ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

έρνπλ πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο δηακνξθψλνπκε έλα γεληθφ ζρέδην 

πινπνίεζεο ησλ e-portfolios κάζεζεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ελφο καζήκαηνο ζηελ 

βαζκίδα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. Σα βήκαηα πνπ επηιέγνληαη βαζίδνληαη ζηελ 

κέιεηε ησλ Stefani, Mason θαη Pegler (2007) θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 
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 Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ εξγαιείνπ θαη απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο 

ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 3: χλδεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο 

 Βήκα 4: Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio 

 

Βήκα 1: Καζνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ ηνπ e-portfolio 

Σν πεδίν ησλ e-portfolios είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζηνλ 

εηαηξηθφ θφζκν. Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ηα e-portfolios είλαη δπλαηφ λα 

αλαπηπρζνχλ ζαλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο, γηα λα θαηαγξάςνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κέρξη ην παλεπηζηήκην 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο εχξεζεο εξγαζίαο ή 

παξνπζίαζεο ησλ αηφκσλ.  

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί θαηά ηελ αξρηθνπνίεζε ελφο έξγνπ 

είλαη  ην ‗Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ e-portfolio;‘, θαζψο φπσο αλαθέξεη ε Helen 

Barrett (2005) νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ e-portfolio. Βαζηδφκελνη ζε απηή ηε ζέζε θαηαλννχκε φηη είλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ ησλ e-portfolios γηα λα εληζρπζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Οη Stefani, Mason θαη Pegler (2007)  αλαθέξνπλ φηη ηα e-portfolios ηεο 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ρξήζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο: 

 E-portfolio Μαζήκαηνο (Course e-portfolio)  

 E-portfolio Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Programme e-portfolio) 

 E-portfolio ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Institutional e-portfolio) 

Ζ επηινγή ελφο είδνπο e-portfolio αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αθφκα κία ζεκαληηθή απφθαζε, ε νπνία αθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο πινπνίεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαζνξίδνληαη πνιιαπινί ζθνπνί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο e-portfolio. Σν IMS Global Learning Consortium, έρεη αλαγλσξίζεη 6 

βαζηθνχο ηχπνπο e-portfolios (IMS,2005): 
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 E-portfolio Αμηνιφγεζεο (Assessment e-portfolio) 

 E-portfolio Παξνπζίαζεο(Presentation e-portfolio) 

 E-portfolio Μάζεζεο (Learning e-portfolio) 

 E-portfolio Αηνκηθήο Αλάπηπμεο (Personal Development e-portfolio) 

 E-portfolio Πνιιαπιψλ Ηδηνθηεηψλ (Multiple-Owner e-portfolio) 

 E-portfolio Δξγαζίαο (Working e-portfolio) 

Ζ θηλεηήξηνο δχλακε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο είλαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ e-portfolios σο εξγαιεία ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηε κεηαγλψζε, 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο νξγάλσζεο, λα αλαγλσξίζνπλ πψο 

νη ηθαλφηεηεο ηνπο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, λα παξνπζηάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ηνπο, λα πάξνπλ επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη λα 

πξνσζήζνπλ θαηάιιεια ηνπο εαπηνχο ηνπο. Σα ζέκαηα απηά δίλνπλ έκθαζε ζηε 

θχζε ησλ e-portfolios σο εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Γη’απηνχο ηνπο 

ιφγνπο επηιέγνπκε ηνλ ηχπν ησλ  ‘E-portfolios Μάζεζεο (Learning e-portfolios)’ ηα 

νπνία ζα απνηειέζνπλ ην φρεκα γηα: ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαζηνραζηηθήο κάζεζεο, ηελ εθκάζεζε ηνπνζέηεζεο ζηφρσλ, ηελ απην-αμηφινγεζε 

θαη ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

ην ρήκα 21 απεηθνλίδεηαη ην Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ e-portfolio 
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ρήκα 21: Πξνηεηλόκελε Μεζνδνινγία: Βήκα 1- θαζνξηζκόο θνπνύ e-portfolio 
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Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνύ εξγαιείνπ θαη απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο 

ηνπ e-portfolio 

 

Ζ επηινγή ελφο ινγηζκηθνχ είλαη κία ζεκαληηθή απφθαζε ε νπνία απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηελ αξρηθνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ e-portfolio. Σν πεδίν 

δξάζεο ζα θαζνξηζηεί κέζσ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ, ησλ ζηφρσλ πνπ ζα 

ηεζνχλ θαη ησλ ξφισλ πνπ ζα αιιειεπηδξάζνπλ. Δηδηθφηεξα ε επηινγή ηνπ e-

portfolio ζπζηήκαηνο θαζνδεγείηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο 

ζεσξήζεηο. Οη απαηηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ επηινγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο επρξεζηίαο νδεγνχλ ηηο επηινγέο ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ θνξέσλ. 

Ζ πινπνίεζε ησλ e-portfolios ζην πιαίζην ελφο νπνηνπδήπνηε αθαδεκατθνχ 

ηδξχκαηνο (παλεπηζηήκην, θνιιέγην, ηλζηηηνχην) αθνινπζεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ηχπσλ e-portfolios πνπ θαζφξηζαλ νη Stefani, Mason θαη Pegler (2007), ηα ινγηζκηθά 

εξγαιεία κπνξεί λα είλαη (ePortConsortium, 2003): 

 Έλα e-portfolio ζχζηεκα ζε έλα ηκήκα  

 Έλα e-portfolio ζχζηεκα ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

καζήκαηνο (Course Management System) 

 Έλα e-portfolio ζχζηεκα ελζσκαησκέλν ζηε δνκή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ηδξχκαηνο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε επηινγή ηνπ e-portfolio ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζην αθαδεκατθφ ίδξπκα, φπσο είλαη: 

 ε αγνξά ελφο ζπζηήκαηνο  

 ε θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο 

 ε παξακεηξνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο αλνηθηνχ θψδηθα 

 ε πινπνίεζε ζε έλα hosted ή κε hosted ζχζηεκα 

      Σα παξαπάλσ δεηήκαηα θαιείηαη λα  απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

ην αθαδεκατθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 

ηελ παξνχζα κειέηε έρεη επηιερζεί ην είδνο ηνπ ‗E-portfolios Μάζεζεο (Learning e-

portfolios)‘ ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο φκσο θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε πνην ζα 

είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Ward θαη Richardson (2005) γηα ηα ηξέρνληα e-

portfolio ζπζηήκαηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

επηηξνπή Joint Information Systems Committee (JISC) αλαθέξνπκε ζεκαληηθά 
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δεηήκαηα θαη εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio 

κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε: 

1-  ηφρνο – Κνηλφ θαη θνπφο ηνπ e-portfolio 

2-  Πνηα είλαη ε απαξαίηεηε Καζνδεγεηηθή Τπνζηήξημε; 

3-  Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ 

4- Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ: Πψο κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη πνηά δηθαηψκαηα ζπγγξαθήο θαη ππεξεζηψλ έρνπλ αλάγθε; 

5-  Ηδηνθηεζία θαη Ηδησηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

6-  Πξνζβαζηκφηεηα/Δπρξεζηία 

7-  Υσξεηηθφηεηα θαη δηάξθεηα δσήο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

8- Πνηα είλαη ηα e-learning πξφηππα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην αθαδεκατθφ 

ίδξπκα; 

9- Πνηνη είλαη νη άιινη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππφζηεξημε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

10- Αμηνιφγεζε 

Έλα άξηηα θαζνξηζκέλν e-portfolio έξγν ζα πξέπεη λα απαληά ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα νξηζηεί πνην εξγαιείν κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη. Σα ζπζηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ e-portfolios είλαη: 

 Γεληθά εξγαιεία πινπνίεζεο e-portfolios 

- Δθαξκνγέο γξαθείνπ 

- ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ   

- Πνιπκεζηθφ ινγηζκηθφ ζπγγξαθήο  

- Ηζηνζειίδεο 

- Έγγξαθα PDF 

 Πξνζαξκνδόκελα ζπζηήκαηα πινπνίεζεο e-portfolios 

- Δκπνξηθφ Παθέην Λνγηζκηθνχ (Commercial Software) 

- Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (Open Source e-portfolio software) 

- Κνηλά εξγαιεία Αλνηθηνχ Κψδηθα (Open Source Common Tools) 

- Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ην παλεπηζηήκην (university-designed software) 

Γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο επηινγήο ηνπ ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πξνηείλεη ν Ali Jafari (2004). Σα θξηηήξηα 
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ζπληίζεληαη ζε έλαλ αιγφξηζκν, ν νπνίνο θαζνξίδεη ην βαζκφ ηεο επηηπρίαο ηνπ e-

portfolio έξγνπ. Σα θξηηήξηα είλαη: 

Η = Δπθνιία ρξήζεο 

J = Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

K = Δμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

L = Δχξσζηε ελζσκαησκέλε αξρηηεθηνληθή 

M = Γηα-βίνπ ππνζηήξημε 

N = Πξφηππα θαη κεηαθεξζηκφηεηα 

O = Παξάγνληαο Χ 

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ν αιγφξηζκνο ηνπ επηηπρεκέλνπ e-portfolio έξγνπ είλαη 

[I+J+K+L+M+N+O]. 

πλνςίδνληαο θαηαιήγνπκε ζηε ζέζε φηη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα 

ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη λα πξνσζεζεί κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ εξγαιείσλ Web 2.0. Οη δπλαηφηεηεο ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ φπσο είλαη ηα wikis, 

ηα blogs, ηα podcasts θαη ηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δεκηνπξγνχλ λένπο 

δξφκνπο γηα ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο, πξφζβαζεο, δηαλνκήο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ e-

portfolios (Waters, 2007). Σα πξνζδνθψκελα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ απιψλ, 

επέιηθησλ θαη αλνηθηψλ εξγαιείσλ ελδπλακψλνπλ ηα e-portfolios κέζσ ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θηινζνθίαο ησλ e-portfolios θαη 

ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηα e-portfolios σο κία δηδαθηηθή 

κέζνδν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο (Chen and Mazow, 2002). 

Αθνινπζψληαο ηα θξηηήξηα ηνπ Jafari (2004), ηα e-portfolios κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ κε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη εηδηθφηεξα κε ηηο ηερλνινγίεο Web 

2.0: 

 Δπθνιία ρξήζεο 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ e-portfolios ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 

δεκηνπξγνχλ έλα λέν πεδίν ην νπνίν δελ απνηειεί ‗αθφκα έλα εξγαιείν‘, θαζψο ηα e-

portfolios είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηελ θηινζνθία ηεο θνηλφηεηαο 

πξαθηηθήο. ε αληίζεζε κε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, δελ δηαρεηξίδεηαη 

απιά ηηο πιεξνθνξίεο αιιά θαζνδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε έλα ζχλνιν εξγαιείσλ, 

εθαξκνγψλ θαη πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηε ζεκεξηλή δπλακηθή ηεο 

κάζεζεο (Batson & Chen, 2008). 

 Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 
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Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αληηιακβάλνληαη φηη κία e-portfolio πιαηθφξκα δελ ζα 

ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο. ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε ηδέα κίαο πιαηθφξκαο 

θάληαδε ζαλ ην άγην δηζθνπφηεξν ηεο θίλεζεο ησλ e-portfolios. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

φκσο ηα κνλνιηζηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εμαζζελήζεη ιφγσ ηεο αγνξάο ηεο ηερλνινγίαο, 

έηζη ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα εηζάγνπλ 

έλα ζχλνιν εξγαιείσλ ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πνιιαπινχο ζθνπνχο ησλ e-

portfolios. Σα ηδξχκαηα πξέπεη λα νξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη χζηεξα λα 

απνθαζίζνπλ ηη είδνπο ηερλνινγία είλαη θαηάιιειε ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο θαη 

ηηο κεηαβιεηέο (Batson & Chen, 2008). 

 Δμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

Σν θχκα ηνπ Web 2.0  πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα 

ηνλ πινχην ηνπο, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο θαη ηηο πνιιαπιέο 

ζπλεηζθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξνζθέξεηαη ρσξίο θακία ρξέσζε (Hoeren & Vossen, 2009). Μία πξννπηηθή ησλ e-

portfolios ζε ζρέζε κε ηηο Web 2.0 ηερλνινγίεο, είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ αλνίγνληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο 

απζεληηθήο ζπκκεηνρήο ζε θαηαλεκεκέλεο θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ  (Dysthe & 

Engelson, 2004; Attwell,2007). Με απηφ ηνλ ηξφπν ε πινπνίεζε ησλ e-portfolios 

βαζίδεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη έηζη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί (Roder & Hunt, 2008). 

 Δχξσζηε ελζσκαησκέλε αξρηηεθηνληθή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί, θηιηθά πξνο ην ρξήζηε εξγαιεία ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία. Σα 

εξγαιεία θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ (social software) φπσο είλαη ηα blogs, wikis, 

podcasts, tags, νκάδεο ζπδεηήζεσλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, 

εκπεξηέρνπλ ηε γεληθεπκέλε έλλνηα ηνπ Web 2.0. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιεηψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ησλ θνηλνηήησλ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απνηεινχλ web ηερλνινγίεο 

‗Κάλην κφλνο ζνπ‘ (do-it-yourself-DIY) θαη ππφθεηληαη ζε άδεηεο ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ, έηζη ψζηε λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεχζεξα ή λα 

θηινμελνχληαη απφ θάπνην παξνρέα ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ρξήζε ή ηελ 

δηαθήκηζε ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ην θφζηνο γηα ην ρξήζηε πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ 
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πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη δηαζπλδεδεκέλνο ζην Internet, ελψ 

ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ζεκαληηθά (Peña-López, 2007). 

 Γηα βίνπ ππνζηήξημε 

Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ εκπιέθνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο Web 2.0, αλαπηχζζνπλ έλα 

ηζρπξφ αίζζεκα απηνλνκίαο ην νπνίν είλαη πξναπαηηνχκελν αιιά θαη επηδίσμε. Οη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη απηνξξπζκηδφκελνη ζε έλα κεγάιν βαζκφ, θαζψο ε κάζεζε 

ζπλίζηαηαη παληνχ, αλαπηχζζεη δηα βίνπ δηάξθεηα, απνηειείηαη απφ κηθξά επηζφδηα, 

εκθαλίδεηαη ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη θνηλσληθά δίθηπα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ινγηζκηθφ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αηνκηθά πξνζαξκφζηκν ινγηζκηθφ (Ulf-Daniel 

Ehlers, 2008). Οη Web 2.0 ηερλνινγίεο πξνζδίδνπλ ην πξφζζεην πιενλέθηεκα ζε 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο φπσο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο απην-

αμηνιφγεζεο, νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θαη έλαο αηνκηθφο ρψξνο γηα 

δηα βίνπ κάζεζε  (Batson & Chen, 2008). 

 Πξφηππα θαη κεηαθεξζηκφηεηα 

Σν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ηδηαίηεξα νξαηφ ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη 

εκπιαηζηψλεη ηα εξγαιεία Web 2.0. Δπηηξέπεηαη ζε θάζε πξνγξακκαηηζηή λα πξνβεί 

ζε βειηηψζεηο θαη κεηαηξνπέο ηνπ θψδηθα. Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη ηα αλνηθηά 

πξφηππα φπσο είλαη ην SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ην 

νπνίν θαηεπζχλεηαη απφ νξγαληζκνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα νξίζνπλ πξσηφθνιια γηα 

ηελ αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. Οη νξγαληζκνί πνπ 

αζρνινχληαη είλαη ην IMS Global Learning Consortium, ην Advanced Distributed 

Learning (ADL) network, θαη ην  IEEE Learning Technology Standards Committee. 

Ζ ρξήζε θαη ε πινπνίεζε ησλ e-portfolios πξνσζεί ηελ αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ 

(specifications) ζηνλ κεηαβαιιφκελν ηνκέα ησλ πξνηχπσλ (standards). Σα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα πνπ πινπνηνχλ εθαξκνγέο, ζεσξνχλ ηελ πξνδηαγξαθή IMS 

(IMS specification) κία κεγάιε ππφζρεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

(interoperability) θαη ηεο δηαρείξηζεο.  

 Παξάγνληαο Χ 

Ζ εμέιημε ηεο επφκελεο γεληάο e-portfolio δίλεη έκθαζε ζηελ απαξαίηεηε επηζηξνθή 

ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπο σο πξνο ηελ θηινζνθία ηεο δηδαζθαιίαο θα 

ηεο κάζεζεο θαζψο δνκνχληαη λέεο εκπεηξίεο ζην πεδίν ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Web 

2.0. πσο αλαθέξνπλ νη  King, Duke-Williams θαη Mottershead (2009) ε θνηλσληθά 

δηθηπσκέλε κάζεζε είλαη έλαο ρξήζηκνο φξνο γηα ηε κάζεζε πνπ επηηειείηαη κέζσ 
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ησλ ινγηζκηθψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ εξγαιείσλ Web 2.0. Ζ κάζεζε κέζσ 

ησλ Web 2.0 ηερλνινγηψλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη 

δεκνθξαηηθή, ακνηβαία, εζεινληηθή θαη δπλακηθή. Οη ηεξαξρίεο ησλ αηφκσλ-εηδηθψλ 

πνπ θαηέρνπλ ηε γλψζε γίλνληαη πην επίπεδεο (King, Duke-Williams & Mottershead, 

2009). Οη θνηλφηεηεο κάζεζεο ηνπ Web 2.0 ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπιινγηθήο επθπΐαο θαη ζρεδηάδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, 

ζπλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο ησλ εηδηθψλ. 

ηελ παξνχζα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Elgg, ην νπνίν αλαιχνπκε ζε 

επφκελε ελφηεηα. 

ηνλ ρήκα 22 απεηθνλίδεηαη ην Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ εξγαιείνπ θαη 

απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο ηνπ e-portfolio 

 
ρήκα 22: Πξνηεηλόκελε Μεζνδνινγία: Βήκα 2- Δπηινγή Λνγηζκηθνύ 
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Βήκα 3: ύλδεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ e-portfolio κε ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο 

ηνπ καζήκαηνο 

 

χκθσλα κε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην ‗Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ e-portfolio‘, είλαη γεγνλφο φηη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο e-portfolio 

αλαδεηθλχνληαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα θαιπθζνχλ. 

Βαζηδφκελνη ζε κία νξγαλσκέλε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηνπ e-portfolio φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαηαιήγνπκε ζηελ επηινγή ηνπ 

ηχπνπ ηνπ ‗E-portfolio Μάζεζεο (Learning e-portfolios)‘. Σν e-portfolio κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάθεη, λα θαζνδεγεί θαη λα πξνσζεί ηε κάζεζε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εκπεξηέρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλαζηνραζκνχ, πξνσζεί ηε 

κεηαγλψζε, θαη ππνζηεξίδεη κε έλα θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ην ζρεδηαζκφ ηεο κάζεζεο. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ e-portfolios κάζεζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη 

αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζχλδεζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν αθνξνχλ. 

χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2001) ε δηαδηθαζία ηνπ βαζκηαίνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ζε αλαιπηηθνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο απνηειεί ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα νξγάλσζεο, πινπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο.  Δηδηθφηεξα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios ε 

ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ e-portfolio κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ηνπ e-portfolio.  

Σα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε 

θαηαγξαθήο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην  Carnegie 

Mellon (The Eberly Center for Teaching Excellence θαη Office of Technology for 

Education) πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο 

πιηθφ γηα ηηο ηδηαίηεξεο επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ελφο 

καζήκαηνο. Αλαθέξεηαη φηη ν θαζνξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη κία 

δπλακηθή εζσηεξηθή δνκή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ πνξεία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Σα ζπζηαηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δπλακηθή δνκή είλαη: νη 

ζηφρνη, ε αμηνιφγεζε θαη νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκίδνληαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο. Ζ 

δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηινγή θαη νξγάλσζε ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο θαζψο ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

θαηεπζχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα κάζεζε θαη λα ειέγμνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο είλαη:  

 νη ζηφρνη πξέπεη λα  είλαη καζεηνθεληξηθνί, 

 νη ζηφρνη πξέπεη λα αλαιχνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζε επηκέξνπο δίλνληαο έκθαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, 

 νη ζηφρνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ξήκαηα ελέξγεηαο, 

 νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνη. 

   Ζ ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ απαζρφιεζε αξρηθά ηνλ 

Benjamin Bloom (1956), ν νπνίνο ζπλέηαμε 2 ζηνρνηαμηλνκίεο ηε γλσζηηθή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ελψ αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ςπρνθηλεηηθφ 

ηνκέα. Χζηφζν νη Anderson θαη Krathwohl (2001) αλαζεψξεζαλ ηελ αξρηθή 

ηαμηλνκία ηνπ Bloom (A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A 

revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives) ζπλδπάδνληαο ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο γλψζεο. Ζ αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κάζεζε, έηζη νη 

καζεηέο θαηεπζχλνληαη ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο ζθέςεο ηνπο (επνηθνδνκεηηζκφο, 

κεηαγλψζε, απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε) (Amer, 2006). Ζ βαζηθή αιιαγή ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο είλαη ε κεηάβαζε ζε 2 δηάζηαζεηο  αλαγλσξίδνληαο ην 

είδνο ηεο γλψζεο πνπ ζα θαηαλνεζεί θαη ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ αλακέλεηαη απφ 

ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ, έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε επζπγξάκκηζε ησλ 

ζηφρσλ.  

Δπηιέγνπκε απηή ηελ ηαμηλνκία δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξέζνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο  ελψ νη ζηφρνη ησλ καζεκάησλ ζα επζπγξακκηζηνχλ 

κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε. Σα καζήκαηα ζα είλαη γλσζηηθά 

πινπζηφηεξα ελψ δε ζα ράλνληαη νη δηδαθηηθέο επθαηξίεο. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη 

δειψλνληαη κέζσ κίαο ζρέζεο ξήκαηνο-νπζηαζηηθνχ. ε επφκελν επίπεδν ν Andrew 

Churches, έλαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηε Νέα Εειαλδία πξνηείλεη ηελ ςεθηαθή ηαμηλνκία 

ηνπ Bloom, δίλνληαο έκθαζε ζε κία ζεκαληηθή επηξξνή ζηε κάζεζε ηελ επίδξαζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη κέζσ ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ηα νπνία 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο ηάμεο. χκθσλα κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία νη δεμηφηεηεο θαηαηάζζνληαη απφ ηηο ρακεινχ επηπέδνπ 

ζθέςεηο (Lower Order Thinking Skills- LOTS)  ζηηο αλψηεξεο επηπέδνπ ζθέςεηο 
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(Higher Order Thinking Skills - HOTS) θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Θπκάκαη, Καηαλνψ, Δθαξκφδσ, Αλαιχσ, Αμηνινγψ θαη Γεκηνπξγψ.  

ε πξψην επίπεδν εθηειείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. 

Πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ηνπ Bloom 

θαη λα εκπινπηηζηνχλ κε ηελ ςεθηαθή δηάζηαζε ηεο. ε δεχηεξν επίπεδν ζα νξηζηνχλ 

κε ζαθή θαη μεθάζαξν ηξφπν νη ζηφρνη ηνπ e-portfolios κάζεζεο έηζη ψζηε λα 

αληηζηνηρηζηνχλ κε ηνπο γεληθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

Οη ζηφρνη ηνπ e-portfolio κάζεζεο αθνξνχλ ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλαζηνραζηηθήο κάζεζεο, ηελ εθκάζεζε ηνπνζέηεζεο ζηφρσλ, ηελ 

απην-αμηφινγεζε θαη ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε, ηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

ην ρήκα 23 απεηθνλίδεηαη ην Βήκα 3: χλδεζε ηνπ θνπνχ ηνπ e-portfolio 

κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 
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ρήκα 23: Πξνηεηλνκέλε Μεζνδνινγία: Βήκα 3- ύλδεζε ηνπ θνπνύ ηνπ e-portfolio κε ηνπο 

ζηόρνπο ηνπο καζήκαηνο 
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Βήκα 4: Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ e-portfolio 

 

ε κία πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπκε ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios, παξαζέηνπκε έλα ζχλνιν 

εξεπλψλ. 

χκθσλα κε ην επξσπατθφ έξγν MOSEP (More Self-Esteem with my E-portfolio) 

(2007)  ε αλάπηπμε ησλ e-portfolios  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απάληεζε ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε 

πινπνίεζε ησλ e-portfolios επεξεάδεη ηελ νξγαλσζηαθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Εεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζσ απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο κάζεζεο, ε θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ε αλεπίζεκε κάζεζε, ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ε 

αμηνιφγεζε. 

ε κία ζπλέληεπμε ηεο Ellen Roger (εξεπλήηξηα ζην πεδίν ησλ e-portfolios) 

αλαθέξεηαη φηη ηα e-portfolios ζεσξνχληαη κία πξνζέγγηζε γηα ηνπο καζεηέο θαη κία 

πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ 

βαζηά ζηε κάζεζε ηνπο. χκθσλα κε ην e-Portfolios infoKit  (JISC infoNet, 2008) 

θαη ηελ Ellen Roger ηα e-portfolios αληαλαθινχλ ηα 4P‘s , (Product, Process, 

Progression, Pedagogy), δειαδή ην Πξντφλ,  ηε Γηαδηθαζία, ηελ Πξφνδν θαη ηελ 

Παηδαγσγηθή. Δίλαη ρξήζηκν ηα e-portfolios λα απεηθνληζηνχλ σο κία παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία, δειαδή σο κία πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Σα e-portfolios ζεσξνχληαη θάηη παξαπάλσ απφ εξγαιεία παξνπζίαζεο θαη 

δηαζέηνπλ έλα ξφιν θιεηδί, εθφζνλ εκπεξηέρνπλ πινχζηεο θαη πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ, ζρεδηαζκνχ, ζχλζεζεο, δηακνηξαζκνχ, ζπδήηεζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο. χκθσλα κε ην  e-Portfolios infoKit  (JISC infoNet, 2008) απηέο 

νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη σο κάζεζε βαζηζκέλε ζην e-portfolio (e-

portfolio-based learning) θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ε νπνία 

είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ην ηειηθφ πξντφλ. Σν e-portfolio επηηξέπεη ηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ αμηψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ καζεηή. Μία νπηηθή 

απεηθφληζε απηήο ηεο δηάζηαζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν ηεο 

δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA  (McGettrick, 2002). 

Ζ ζεκεξηλή ηάζε νδεγεί ζηε κεηάβαζε ζε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεδίν φπνπ νη 

καζεηέο θαζνδεγνχληαη απφ λέεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο κε απνηέιεζκα λα 

απαηηνχληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο  ζπκκεηνρήο, ε δηα βίνπ 
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κάζεζε, ε απαζρνιεζηκφηεηα, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε επίδνζε, ε πξνζδνθία, ε 

ζπγθξάηεζε θαη ε εμαηνκίθεπζε (JISC infoNet, 2008).  

- Ζ δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο (widening participation) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζσ ησλ e-portfolios φπσο θαηαδεηθλχεηαη κέζσ ησλ 

JISC έξγσλ αθνχ ππνζηεξίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επηδηψμεηο 

ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαγξαθή ησλ απνδείμεσλ ηεο 

κάζεζεο ηνπο.  

 Ζ δηα βίνπ κάζεζε (lifelong learning) κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κέζσ ησλ e-

portfolios θαζψο ελέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηα-βίνπ e-portfolio 

ην νπνίν δνκείηαη κε ηα επίζεκα αξρεία θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ επηδφζεσλ 

θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αηνκηθή αλάπηπμεο αθνινπζψληαο ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε 

φιε ηελ πνξεία ηνπ. 

 Ζ απαζρνιεζηκφηεηα (employability)κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ηζρπξφ νδεγφ 

γηα λα εκπιέμεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο κε ηα e-portfolios θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία 

ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξνπζίαζεο ζηνπο κειινληηθνχο εξγνδφηεο. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε (internationalization) ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

θαζψο είλαη απμεκέλε ε ηάζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. 

 Ζ επίδνζε θαη ε πξνζδνθία (achievement & attainment) κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ 

θαη λα βειηησζνχλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios, θαζψο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κάζεζεο γίλνληαη πην ζαθή θαη βαζίδνληαη ζε αθαδεκατθά πξφηππα. 

 Ζ ζπγθξάηεζε (retention) απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ζέκα ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν παξαίηεζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα e-portfolios κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα αληηζηνηρίζνπλ ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο 

αλαζηνραζκνχο ηνπο, λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο κε ηνπο νκφηηκνπο εθπαηδεπνκέλνπο, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε 

φηη αλήθνπλ ζε έλα δηακνηξαδφκελν ρψξν, ζηνλ νπνίν δελ είλαη απνκνλσκέλνη.  

 Ζ εμαηνκίθεπζε (personalisation) απνηειεί κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο ηνπο, έηζη κέζσ 

ησλ e-portfolios θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηθαλνπνηείηαη 

απηή ε απαίηεζε.  

Ο ζπλεξγαηηθφο νξγαληζκφο SURF γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη ηελ 

έξεπλα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο θαηλνηνκίεο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη 
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επηθνηλσλίαο ζηελ Οιιαλδία φπνπ παξνπζίαζε δηάθνξεο έξεπλεο. ε κία κειέηε 

εμεηάζζεθε ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ e-portfolios ζηα εξεπλεηηθά παλεπηζηήκηα ζηελ 

Οιιαλδία (SURF, 2007). χκθσλα κε ηε κειέηε ν θεληξηθφο ιφγνο ρξήζεο ησλ e-

portfolios ζεσξείηαη ε ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα θαζνδεγνχλ ηελ 

αηνκηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηνπο. Απηφ θαηνξζψλεηαη πεξηζζφηεξν φηαλ ν 

ζηφρνο είλαη ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά παξά φηαλ είλαη ε αθαδεκατθή επίδνζε ή 

ε αθαδεκατθή δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο. Ζ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ελδηαθέξεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαη ζε εκπεηξίεο απφ 

απζεληηθέο θαηαζηάζεηο γηα παξάδεηγκα πψο ρεηξίδνληαη αγρψδεηο αζζελείο ζε έλα 

νδνληηαηξείν, πψο δηδάζθνπλ κία ζεηξά καζεκάησλ, πψο εξεπλνχλ κία αξραηνινγηθή 

αλαζθαθή. Απφ ηελ άιιε φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη αλαζηνράδνληαη ηελ αθαδεκατθή 

ηνπο επίδνζε ζθέθηνληαη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα φπσο ε εξεπλεηηθή κειέηε, ε 

ζπγγξαθή εξγαζηψλ ή νη παξνπζηάζεηο, ηα νπνία αθνξνχλ ζην πιαίζην ελφο 

πξνζηαηεπκέλνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη φηη εάλ επηζπκνχκε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο αηνκηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο πξέπεη 

λα ζρεδηαζζνχλ επαξθείο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξφηππα γηα ηελ απνηίκεζε, κε απνηειέζκα νη εθπαηδεπφκελνη λα ππνρξεψλνληαη λα 

πεξλνχλ απφ ηε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ θαη λα βειηηψλνληαη (SURF, 2007). 

Οη κειέηεο πνπ αλαθέξακε αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ e-portfolios. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο 

καζήκαηνο βαζηδφκαζηε ζηα εμήο: 

 Σα e-portfolios ζεσξνχληαη έλα εξγαιείν ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηελ δηα-βίνπ 

κάζεζε κέζα απφ ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (CPD) θαη ηνλ αηνκηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο (PDP) (Mason et al., 2004). 

 Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο e-portfolio νπζηαζηηθά δηδάζθεη ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε 

(Love and Cooper, 2004; Jafari, 2004, Richardson & Ward, 2005, Mason et al., 2004). 

Δπηπιένλ ν νξγαληζκφο JISC αλαθέξεη φηη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα παξνπζηάδνπλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπο, ηε γλψζε ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Σν e-

portfolio έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη απηφ ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (JISC, 

2006). 
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 Σα e-portfolios παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ 

ηερλνπξγήκαηα θαη λα αμηνινγνχλ ηελ αηνκηθή κάζεζε ηνπο κε ηελ εζηίαζε ζηελ 

δηαδηθαζία (Strudler & Wetzel, 2005). Ζ Barrett (2006) αλαθέξεη φηη ηα 

ηερλνπξγήκαηα (artifacts) απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ e-portfolio. Καζψο 

απνηεινχλ ηνπο αλαζηνραζκνχο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε αηνκηθά θνκκάηηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ζηε γεληθή ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ην e-portfolio (Barrett, 

2006). 

 εκαληηθφ ζέκα πνπ πξέπεη λα επηιχεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ε ζρέζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο  ζε ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ (Love & Cooper, 

2004). Γηφηη είλαη πνιχ πην εχθνιν ε δηεπηθάλεηα (interface) ηνπ e-portfolio λα 

πξνζειθχζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  παξά ε ίδηα ε εξγαζία ηνπο (Zeichner & Wray, 

2001). 

 Ο αγψλαο πινπνίεζεο ησλ e-portfolios ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε έρεη 

απνηειέζεη έλαλ απηνζθνπφ έηζη ψζηε λα απνπξνζαλαηνιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαζψο δελ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν αιιά ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ (Ayala, 2006). Ζ αλάπηπμε ελφο επηηπρεκέλνπ e-portfolio απαηηεί ηελ 

νκφηηκε απφθαζε θαη ζχλεζε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα ζπκθσλνχλ 

ζηνπο ζηφρνπο πξηλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε (Johnson & DiBiase, 2004, Tosh 

et al., 2005). 

 Ζ επηηπρία ηεο πινπνίεζεο ησλ e-portfolios πεξηνξίδεηαη ζην πψο νη 

εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη γηα ηε δηαδηθαζία, θαζψο είλαη αλάγθε λα αλαγλσξίδνπλ 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αμία ηεο αλάπηπμεο ησλ e-portfolios γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο 

θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο (Siemens, 2004). Έηζη είλαη ζεκαληηθφο ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

(Hall et al, 2005). Γηα λα ελζσκαησζνχλ κε επηηπρία  ηα e-portfolios ζην κάζεκα 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (Challis, 2005). 

Καηαλνψληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνρσξνχκε ζηελ θαηαζθεπή ησλ e-portfolios θαη επηιέγνπκε έλα απιφ θαη 

πεξηεθηηθφ κνληέιν ησλ Di Biase et al. (2002) κε ηα εμήο βήκαηα: 

1. πιινγή πιηθνχ 

2. Δπηινγή πιηθνχ 

3. Αλαζηνραζκφο 

4. Πξνβνιή ή Καηεχζπλζε 
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5. Παξνπζίαζε 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα βήκαηα πινπνίεζεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο 

καζήκαηνο. ηφρνο καο είλαη ε αλάδεημε ηεο παηδαγσγηθήο ππνδνκήο ηνπ κνληέινπ 

πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio κάζεζεο κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο απηνξξχζκηζεο. 

ην βηβιίν 'Handbook of Self-regulation‘ αλαθέξεηαη φηη ε απηνξξχζκηζε 

πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε, ην 

ζπλαίζζεκα, ηε ζπκπεξηθνξά, ην θίλεηξν θαη παξέρνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψζεη ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε 

ζρέζε κε ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000). Ζ 

έλλνηα ηεο απηνξξχζκηζεο πηνζεηείηαη ζην πεδίν ηεο κάζεζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο απνηειεί φξν ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

πεξηιακβάλεη πνηθίιεο δηαδηθαζίεο: ζρεδηαζκφο, ελεξγνπνίεζε ηεο γλψζεο, 

κεηαγλσζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε, εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαη 

αλαζηνραζκφο (Azevedo, 2007). Αθφκε ε αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζεο ελεξγνπνηεί 

ηα θίλεηξα θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη νπζηαζηηθνπνηεί ηε κάζεζε. 

ε έξεπλα ηνπ Kaleidoscope αλαθέξεηαη φηη ηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο (Technology Enhanced Learning Environments - TELE) 

κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε ελψ κπνξνχλ λα 

πιαηζηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Carneiro, Lefrere 

& Steffens, 2007). 

Ζ έξεπλα ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε έρεη θαηαδείμεη φηη κπνξεί λα 

επηθέξεη βειηίσζε ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ζηελ θαηάξηηζε, απμάλνληαο 

ηελ αθαδεκατθή επίδνζε (Zimmerman & Schunk, 1998). Δίλαη αλαγθαία ε 

επηπξφζζεηε έξεπλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα βειηησζεί ε 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε κε ηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, εηδηθφηεξα ζε πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε ζε κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ε απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ e-portfolios, ελψ ε επθπήο ρξήζε ησλ e-portfolios απαηηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Carneiro, Lefrere & Steffens, 

2007). Σα e-portfolios ζεσξνχληαη δπλακηθά εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

εηδηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο αγγίδνπλ ηνκείο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο νη 
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νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαγλψζεο φπσο 

‗καζαίλσ πψο λα καζαίλσ‘. 

Πνιινί εξεπλεηέο κνξθνπνηψληαο ηα εξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά δεδνκέλα 

έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξα κνληέια γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Σα πεξηζζφηεξα κνληέια αθνινπζνχλ κία ρξνληθή αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζχκθσλα κε κία ηεξαξρηθή ή γξακκηθή 

δνκή. Έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηνπ Zimmerman 

(2000), ην  νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: 

- Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (Forethought Phase) 

Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε πξνεγείηαη ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη 

γλσζηηθν-ζπκηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη ζηφρνη, ν ζρεδηαζκφο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα 

θίλεηξα. Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη δεκηνπξγνχλ θίλεηξν ζηνπο καζεηέο ψζηε λα 

θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή, λα εζηηάζνπλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα κάζνπλ θαιχηεξα (Schunk & Zimmerman, 1996, p. 18). 

- Δθηειεζηηθή θάζε (Performance Phase) 

H εθηειεζηηθή θάζε αλαθέξεηαη ζηελ επζπλείδεηε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

ελαζρφιεζε κε ην καζεζηαθφ έξγν θαη πεξηιακβάλεη ηξία είδε δηεξγαζηψλ: ηελ 

επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ εθαξκνγή καζεζηαθψλ ηερληθψλ θαη ηελ απηφ-

θαζνδήγεζε. 

- Αλαζηνραζηηθή  θάζε (Self-reflection Phase) 

Ζ αλαζηνραζηηθή θάζε θιείλεη ηνλ θχθιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε, ηηο αηηηαθέο επεμεγήζεηο ηεο επίδνζεο, ηηο 

αληηδξάζεηο πξνο ηνλ εαπηφ θαη ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζχκθσλα κε 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ . 

ηφρνο ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην 

πιαίζην ελφο καζήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ e-portfolio κέζσ κίαο παηδαγσγηθήο 

θηινζνθίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. 

χκθσλα κε ηελ Joanne Carney (2004) ζην εζσηεξηθφ ησλ δνκψλ ηνπ e-portfolio 

ελππάξρεη κία ζεσξία δηδαζθαιίαο θαη έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο. Οη 

ζπγγξαθείο e-portfolios θαζνδεγνχληαη απφ ηηο νδεγίεο θαη ηα πξναπαηηνχκελα ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηππηθά δειψλνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο ζέζε γηα ην ηη ζεζκνζεηεί κία 

θαιή δηδαζθαιία ζηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο θαη χζηεξα επηιέγνπλ ηα 
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ηερλνπξγήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζπλεπή κε απηήλ. ε κία πξνζπάζεηα 

αλεχξεζεο ηεο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο εζηηάδνπκε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχκε λα παξνπζηάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ e-portfolios κάζεζεο: 

 Να γίλνπλ δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη 

 Να επηιέγνπλ απηφλνκα θαη θξηηηθά ηα ηερλνπξγήκαηα ηνπο 

 Να ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο πινπνηνχλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αμία αλάπηπμεο ηνπ e-portfolio  

 Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο πξφνδν 

  ε επφκελν επίπεδν παξαηεξνχκε φηη νη πςειά απηνξξπζκηδφκελνη 

εθπαηδεπφκελνη πξνζεγγίδνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πξνζεθηηθφ θαη 

ζίγνπξν ηξφπν, ζέηνπλ ζηφρνπο, αλαπηχζζνπλ ζρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

(Cleary & Zimmerman, 2004). Δπίζεο νη απηνξξπζκηδφκελνη εθπαηδεπφκελνη είλαη 

ελεξγά άηνκα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο απηνξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ ηνπνζέηεζε 

ζηφρσλ, απην-παξαηήξεζε, απηφ-αμηνιφγεζε) κε ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ 

κειέηε, δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη νξγαλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο) θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

απην-θηλήηξσλ (π.ρ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, εζσηεξηθφ ελδηαθέξνλ)(Cleary & 

Zimmerman, 2004). Σα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά εληζρχνπλ ηελ άπνςε καο 

φηη ην θπθιηθφ κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000) 

είλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία. Δθφζνλ νη 

απηνξξπζκηδφκελνη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηελ αθαδεκατθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην θπθιηθφ κνληέιν θάζεσλ 

ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Γηα ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην 

ελφο καζήκαηνο πξνηείλνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο δνκήο κε ην κνληέιν ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000) κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλαζηνραζκνχ γηα ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπλερηδφκελεο αηνκηθήο αλάππμεο.  Ο εθπαηδεπφκελνο ζα αθνινπζήζεη ηελ εμήο ξνή 

εξγαζηψλ: 

- Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (Forethought Phase) 
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Ο εθπαηδεπφκελνο εηζέξρεηαη ζην e-portfolio κάζεζεο κέζσ ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, φπνπ νη δηαδηθαζίεο πξνεγνχληαη ησλ πξνζπαζεηψλ 

δξάζεο. Ο εθπαηδεπφκελνο κειεηά ηνπο ζηφρνπο ηνπ e-portfolio ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη πινπνηεί ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην άηνκν θαη ηελ αηνκηθή ηνπ εμέιημε:  

 Γξαζηεξηφηεηα:   Γεκηνπξγία αηνκηθνχ πξνθηι, ελδηαθεξφλησλ θαη δεμηνηήησλ 

 Γξαζηεξηφηεηα: ηνρνζεζία ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ζε αθαδεκατθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

 Γξαζηεξηφηεηα:  ρεδηαζκφο Δπίηεπμεο ηφρσλ 

 

- Δθηειεζηηθή θάζε (Performance Phase) 

ηελ ζπλέρεηα ηεο ξνήο ν εθπαηδεπφκελνο πεξλάεη  ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθηειεζηηθήο 

θάζεο, φπνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη  ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεζηαθψλ πξνζπαζεηψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεχεηαη ζηελ 

ζεσξία ηεο απηνξξχζκηζεο θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη θαηάξηηζε: 

 Γξαζηεξηφηεηα: Άζθεζε Απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζε κηθξν-επίπεδν 

 Γξαζηεξηφηεηα: Γεκηνπξγία Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο  

 Γξαζηεξηφηεηα: ελάξην-Βησκαηηθέο Αζθήζεηο  

 

- Αλαζηνραζηηθή  θάζε (Self-reflection Phase) 

Σέινο αθνινπζεί ε αλαζηνραζηηθή θάζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηε κάζεζε ή ηελ επίδνζε. Ο εθπαηδεπφκελνο 

θαιείηαη λα απην-αμηνινγήζεη ηελ πνξεία ηνπ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ξνπκπξηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε, ηελ εκπινθή θαη ην e-portfolio ηνπ.  

 Γξαζηεξηφηεηα: Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιφγεζεο ηνπ e-portfolio σο εξγαιείν 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απην-Ρπζκηδφκελεο Μάζεζεο 

 Γξαζηεξηφηεηα: Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην e-portfolio 

 Γξαζηεξηφηεηα: Ρνπκπξίθα Απην-Παξαθνινχζεζεο ηνπ e-portfolio 

Έλαο θχθινο νινθιεξψλεηαη φηαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο αλαζηνραζηηθήο θάζεο 

επεξεάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζε κειινληηθέο 

καζεζηαθέο πξνζπάζεηεο. Ζ δηαδηθαζία αθνινπζεί κία θπθιηθή πνξεία θαζψο ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ θάζε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ζηηο επφκελεο θάζεηο 

γηα ηελ δηεμαγσγή ξπζκίζεσλ γηα ηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο (Zimmerman, 2000). 
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Ζ ξνή ησλ εξγαζηψλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηελ πξψηε 

νινθιεξσκέλε ζπκπιήξσζε ελφο βξφγρνπ, ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέηνληαη κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ ηα ζηάδηα ηεο 

απηνξξχζκηζεο κε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. ην ρήκα 24 απεηθνλίδεηαη ην Βήκα 4: 

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio. 

 

 
ρήκα 24: Πξνηεηλόκελε Μεζνδνινγία: Βήκα 4- Γξαζηεξηόηεηεο e-portfolios 
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Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηώλ ηνπ e-portfolio 

 

Οη Buzzetto-More θαη Alade (2006) αλαθέξνπλ φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ ρξεζηψλ 

απνηειεί έλα θνκκάηη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο e-

portfolio. Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ πεγψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ e-portfolio ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη ιεθζνχλ δηάθνξεο απνθάζεηο φπσο:  

 Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο θαη εηζαγσγήο ησλ ρξεζηψλ ζην 

ζχζηεκα, πψο ζα αλαπαξαζηαζνχλ νη έλλνηεο;  

 Πψο ζα δνκεζεί ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

 Πνηα ζα είλαη ε αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ; 

ηελ δηεζλή πξαθηηθή παξνπζηάδνληαη πνιιά έξγα πινπνίεζεο e-portfolios ζηα 

νπνία δηαθαίλεηαη ε αλάγθε χπαξμεο ελνηήησλ εθκάζεζεο ησλ εξγαιεηψλ. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ελδεηθηηθά θάπνηα έξγα e-portfolios ζηα νπνία 

εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεζηψλ. 

Σν ζχζηεκα e-portfolio ‗Mahara‘ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη παξέρεη έλα επέιηθην 

πιαίζην κε πνιιαπιέο φςεηο ελψ είλαη ρξεζηνθεληξηθφ. Δλψ αλαθέξεηαη φηη ε ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ είλαη απιή απαηηείηαη κία πεξίνδνο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη 

ησλ ρξεζηψλ. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio έξγνπ ( eCDF 

ePortfolio Project Implementation Guidelines, πξνηείλεηαη ε ρξήζε νδεγψλ ρξήζεσο 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε παξνρή βνήζεηαο, ε  αλάπηπμε ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, ε 

εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ζεκηλαξίσλ δηάξθεηαο 1-2 σξψλ, ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε ησλ tutors θαη έλα ζχζηεκα απνηίκεζεο ησλ tutors πνπ ζπκκεηέρνπλ.   

Σν ‗LaGuardia Community College‘ ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα έρεη αλαπηχμεη 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν ησλ e-portfolios, φπνπ παξέρεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ησλ εξγαζηψλ, ησλ αλαζηνραζκψλ ηεο 

κάζεζεο ηνπο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ ηνπ e-portfolio ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ e-portfolio ηνπ ‗LaGuardia Community College‘ είλαη δηαζέζηκε 

κία ελφηεηα κε tutorials πνπ παξέρνληαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

e-portfolios. 

ην παλεπηζηήκην Penn State ρξεζηκνπνηνχλ ηα e-portfolios σο δπλακηθνχο 

ρψξνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ‗εαπηνχ‘ ησλ ρξεζηψλ 

ζην δηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα ‗Blogs @ Penn State‘ γηα ηελ 
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πινπνίεζε ησλ e-portfolios εθφζνλ είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο πνπ επηηξέπεη ηελ 

απιή αλαλέσζε θαη ζπλεηζθνξά ηνπ ρξήζηε. ην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ Penn State νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ δηαζέζηκν πιηθφ γηα ην ηξφπν πινπνίεζεο θαη 

ρξήζεο ησλ e-portfolios. 

Σν παλεπηζηήκην Florida State αλέπηπμε ην 'Career Portfolio‘ ην νπνίν είλαη έλα 

on-line εξγαιείν ην νπνίν βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα παξνπζηάζνπλ 

απνδεηθηηθά ηεο κάζεζεο ηνπο ζηνπο δηδάζθνληεο θαη λα θαηαδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο. εκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο 

απνηειεί ε παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ε παξνρή πφξσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

ην θνιιέγην Alverno έρεη αλαπηπρζεί θαη πινπνηείηαη έλα web-based ζχζηεκα e-

portfolio (Diagnostic Digital Portfolio- DDP) ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ηνπο κεηαηξέπνληαο ηε δηαδηθαζία 

απνηίκεζεο πην δηαθαλή, εθφζνλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ εξγαιείνπ δίλεηαη ε 

έκθαζε ζηε ρξήζε εξγαιείνπ επίδεημεο ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ e-portfolio. 

Σν επξσπατθφ έξγν MOSEP (More Self-Esteem with my E-portfolio) είρε σο 

ζηφρν ηε ρξήζε ησλ e-portfolios ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απην-

εθηίκεζεο ησλ λέσλ καζεηψλ. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ έξγνπ ππάξρεη ελφηεηα 

ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ κέζσ tutorials. Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ 

αθνινπζεί ηελ κνξθή ηνπ αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ αλνηθηψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφζσπν-κε-πξφζσπν, ηε κεηθηή θαη ηελ δηαδηθηπαθή 

δηαλνκή. Δπίζεο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα tutorials είλαη πνηθίινη: 

δξαζηεξηφηεηεο ζην δηαδίθηπν, παξνπζηάζεηο, podcasts, νκαδηθέο εξγαζίεο, 

ζπδεηήζεηο, δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία θαη δηθηχσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αηνκηθή 

κειέηε ηνπο. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ e-portfolios πνπ πξνεγήζεθαλ θαηαδεηθλχεη 

ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρξεζηψλ. Ζ δνκεκέλε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεζηψλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θηινζνθία 

θαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ελφο e-portfolio γηα ηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο ηνπο. Σν e-portfolio 

αληηκεησπίδεηαη σο πξντφλ παξέρνληαο έλαλ αηνκηθφ ρψξν φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ ηα ςεθηαθά ηερλνπξγήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηηο 

απνδείμεηο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ησλ επηδφζεσλ κε ηελ πηζαλφηεηα δηακφξθσζεο 
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καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην e-portfolio σο δηαδηθαζία 

επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα θηλεζνχλ πέξα απφ ην ‗Ση έρσ κάζεη‘ θαη λα 

ζθεθηνχλ ην ‗Πψο ην έρσ κάζεη‘ έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ελλνηνινγηθέο 

ζπλδέζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Σν e-portfolio παξέρεη ηελ 

επθαηξία γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Δλψ 

κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εληζρχνπλ ην θίλεηξν θαη 

ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ φςεσλ ηεο πξνφδνπ 

θαη ηεο απφδνζεο ζε αληίζεζε κε ηελ απνηπρία. 

Ζ δνκεκέλε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεζηψλ 

απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα γλσξίζνπλ έλα λέν εξγαιείν κάζεζεο, ην e-portfolio 

ελψ παξάιιεια πξέπεη λα κπεζνχλ ζηελ θηινζνθία ηνπ e-portfolio θαη λα δνκήζνπλ 

κία θνπιηνχξα κάζεζεο ε νπνία ζα αληαλαθιά ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ε καθξν-επίπεδν ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεζηψλ είλαη ηα αθφινπζα. 

Ζ  δηαδηθαζία ηνπ e-portfolio ππνζηεξίδεη ηελ αλαζηνραζηηθή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν πξνθιήζεσλ θαη αλαγθψλ 

θαηάξηηζεο γηα ηνλ ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ησλ e-portfolios. Δίλαη απαξαίηεηε ε 

πξνεηνηκαζία ησλ δηδαζθφλησλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εηζάγνπλ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ζηνλ ηξφπν ρξήζεο  ησλ  e-portfolios (MOSEP, 2006). Ζ 

πινπνίεζε  ησλ e-portfolios ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή εαλ απνηειεί ελζσκαησκέλν θνκκάηη ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο αμηνιφγεζεο  θαη εαλ αθνινπζεί έλαλ αθξηβή θαη ζαθή ζθνπφ. 

Ζ εηζαγσγή ησλ e-portfolios ζαλ κία δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ή αμηνιφγεζεο απαηηεί 

απφ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηελ απνζαθήληζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ γηα ην 

αληηθείκελν ηνπ e-portfolio θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ππάξρεη 

ηαχηηζε κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Australian ePortfolio Project, 2008).  

Δλδηαθέξνληα ζεκεία ζηα νπνία δίλνπκε έκθαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ρξεζηψλ είλαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ e-portfolio. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ έξγνπ MOSEP φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ζηελ ελφηεηα ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ κέζσ tutorials, πεξηιακβάλνληαη πφξνη θαη 

πιηθφ φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη δηδάζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ e-

portfolios ζηα καζήκαηα ηνπο. εκαληηθέο ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη είλαη ε ρξήζε ησλ 
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tutorials ζαλ έλα ζεκείν εθθίλεζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ e-

portfolio, ε νπνία πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη λα θαζνδεγείηαη απφ ηελ ζεσξία. 

Δπίζεο ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πξέπεη λα απνηειεί κία δνκεκέλε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη δελ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζαλ κία 

νκνγελή νκάδα, δηφηη απαξηίδνπλ κία επξεία θιίκαθα αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε ειηθία, ε θνπιηνχξα, ην επίπεδν επίδνζεο 

θαη ε εμνηθείσζε κε ην on-line πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ 

ηα νπνία θάζε άηνκν ζπλίζηαηαη είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νη ζηάζεηο, νη εκπεηξίεο 

θαη νη δηαζέζεηο ηνπ  (Australian ePortfolio Project, 2008). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έξεπλα ησλ Ward θαη 

Richardson (2005) γηα ηα ηξέρνληα e-portfolio ζπζηήκαηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

θαηαιήγνπκε ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ρξεζηψλ ησλ e-portfolios: 

 Καζνδήγεζε ζηνλ ρξήζηε γηα ην ζθνπφ ηνπ e-portfolio 

 Καζνδήγεζε ζηνλ ρξήζηε γηα ηε  ρξήζε ηνπ e-portfolio 

 Τινπνίεζε  εηζαγσγηθνχ δνκεκέλνπ ζεκηλαξίνπ, κε ‗νδεγίεο ρξήζεσο‘ γηα ηελ 

πινήγεζε ζην ζχζηεκα, κε ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη  κε ππνδείμεηο θαηά ηελ 

πινήγεζε ζην ζχζηεκα 

 Παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή/κέληνξα θαη ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Δηδηθφηεξα ε πξνεηνηκαζία ησλ ρξεζηψλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε ζρεηηθφηεηα, ν αλαζηνραζκφο, ε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε αμηνιφγεζε, νη ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Παξαθάησ εξκελεχνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην e-portfolio φπσο 

απνδίδνληαη ζην έξγν ‗Australian ePortfolio Project‘(2008): 

 ρεηηθφηεηα (Relevance) 

Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη αλαγθαίν λα ζεσξνχλ ην e-portfolio ηνπο ζρεηηθφ θαη 

ρξήζηκν ψζηε λα παξσζνχληαη γηα λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Σν θίλεηξν κπνξεί λα είλαη 

εζσηεξηθφ, εαλ νη εθπαηδεπφκελνη αλαθαιχπηνπλ ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ e-portfolio ηνπο 

κε ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ηνπο ή ηελ θαξηέξα ηνπο, ή  κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθφ 

θίλεηξν, εαλ ην e-portfolio είλαη έλα θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Αλαθέξεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αξρηθά ην θίλεηξν ήηαλ εζσηεξηθφ, νη 

εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ζην e-portfolio κε βαζχηεξν ηξφπν θαη κεγαιχηεξν 
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ελζνπζηαζκφ ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε εμσηεξηθφ θίλεηξν (Harper et 

al., 2007). 

 Αλαζηνραζκφο (Reflection) 

Ζ πξαθηηθή ηνπ αλαζηνραζκνχ αλαπαξηζηά κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο 

φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη δνκνχλ ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ηνπο ελψ αλαζηνράδνληαη 

ζπλέρεηα σο πξνο απηέο. Ο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπφκελσλ πνπ 

εκπιέθνληαη θαζψο ε κάζεζε έρεη κία ηδηαίηεξε αμία (Andresen, Boud, & Cohen, 

2000). Ο εκπιεθφκελνο εθπαηδεπφκελνο είλαη εθείλνο πνπ θαηαγξάθεη, κεηαθξάδεη 

θαη αμηνινγεί ηελ αηνκηθή ηνπ κάζεζε, είλαη ν θαιχηεξνο καζεηήο(Yancey, 2001)  

Σν e-portfolio κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ξπζκίζνπλ ηνπο 

αηνκηθνχο  θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ηνπο, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ πξφνδν ηνπο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη λα θαζνδεγήζνπλ 

αλάινγα ηα ζρέδηα ηνπο. 

 πιινγή Απνδεηθηηθψλ ηνηρείσλ (Collection of evidence) 

Ζ ζπιινγή ησλ απνδεηθηηθψλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφδνζεο κπνξεί λα απνηειεί κία 

απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία φκσο γηα ην e-portfolio είλαη κία νπζηαζηηθή θαηάζηαζε-

ζθνπφο. Ο εθπαηδεπφκελνο ζπιιέγεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φρη κφλν γηα ην αηνκηθφ 

κάζεκα ή αληηθείκελν ηνπ e-portfolio αιιά γηα φιν ην εχξνο ηεο θαξηέξαο ηνπ, 

δηακνξθψλνληαο κία ιίζηα ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη 

πξνζηηά ζηνπο άιινπο, φπσο ζε πηζαλνχλ εξγνδφηεο.  

 Αμηνιφγεζε (Assessment)  

Έρεη αλαθεξζεί φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλαο εμσηεξηθφο 

παξσζεηήο γηα ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηα e-portfolios. κσο είλαη 

αλαγθαίνο ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα κελ 

απνηειεί κία αθαδεκατθή αλαγθαηφηεηα πνπ ζα νδεγεί κνλάρα ζηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθή ε ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο δηα-βίνπ κάζεζεο 

κέζσ κε ηεο αλάπηπμεο ραξαθηεξηζηηθψλ αλαζηνραζκνχ θαη αμηνιφγεζεο. 

 Web 2.0 θαη Κνηλσληθή Γηθηχσζε (Social Networking) 

Ζ ςεθηαθή γεληά (Digital Natives ή Net Generation) ζεσξείηαη φηη πξνηηκά λα 

ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο γξήγνξα, λα απνθηάεη πείξα ζηελ γξήγνξε επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ, λα πξνηηκά ηελ ελαζρφιεζε κε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

έρεη ρακειή αλεθηηθφηεηα ζηηο δηαιέθεηο, λα πξνηηκά ηελ ελεξγφ κάζεζε έλαληη ηεο 

παζεηηθήο θαη λα βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία θαη βαζίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο(Kennedy, Judd, 
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Churchward, Gray, & Krause, 2008). Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ελφο e-

portfolio κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ηεο ςεθηαθήο γεληάο (Attwell,2007). Οη ηερλνινγίεο Web 2.0  

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κέζσ ηνπ e-portfolio  ελψ κπνξνχλ λα αλνίμνπλ λένπο 

δξφκνπο γηα ηα e-portfolios ηεο επφκελεο γεληάο, γηα ην πψο ζα ζρεδηαζζνχλ, πψο ζα 

δίλνπλ πξφζβαζε, πψο ζα δηακνηξάδνληαη θαη ζα παξνπζηάδνληαη (Waters, 2007). 

πλνςίδνληαο, ε δνκεκέλε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ρξεζηψλ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηελ θηινζνθία ηνπ e-portfolio θαη λα δεκηνπξγεί ην 

θαηάιιειν ζεηηθφ πιαίζην ρξήζεο γηα ηνπο ρξήζηεο. εκαληηθφ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη 

λα πξνθαινχληαη θαη λα επηζπκνχλ λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-

portfolio γηα ηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηελ πηνζέηεζεο κία θνηλήο θνπιηνχξαο κάζεζεο. ην ρήκα 25 

απεηθνλίδεηαη ην Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio. 
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ρήκα 25: Πξνηεηλόκελε Μεζνδνινγία: Bήκα 5 - Πξνεηνηκαζία Υξεζηώλ 

 

 

Βήκα 6: Αμηνιόγεζε ηνπ e-portfolio 

 

Σν ηειηθφ βήκα ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio. 

Θεσξνχκε φηη ε πινπνίεζε ησλ e-portfolios έρεη δηηηή ζθνπηκφηεηα, πξέπεη λα είλαη 
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κία επράξηζηε καζεηνθεληξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνηειεί κία καζεζηαθή 

εκπεηξία. Ζ Helen Barrett ζεσξεί φηη έλα e-portfolio πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε κάζεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βαζίδεηαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ 

κνληέιν κάζεζεο (constructivism) (Carney & Barrett, 2005). Ζ δηακνξθσηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ή ε θξηηηθή πξνθαιεί ηηο αξρηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

έηζη ην e-portfolio απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε θαη 

θαηαδεηθλχεη ηελ αμηνιφγεζε σο κία δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σν e-portfolio 

γίλεηαη κία ‗ηζηνξία‘ ηεο κάζεζεο, ην νπνίν αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ εηζάγνπλ ηελ πξννπηηθή 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη λα δνκεί λέεο γλψζεηο θαη φρη λα πξέπεη λα δείμεη πφζε γλψζε έρεη 

απνθηήζεη.  

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο αλαζηνραζκνχο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ γηα ηε κάζεζε θαη κε ηηο απφςεηο ηνπ δηδάζθνληα γηα ηα πεξηερφκελα 

θαη ηε δνκή ηνπ e-portfolio. Απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ 

αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο σο πξνο ηε κάζεζε ηνπ, ππεξαζπίδεηαη ηελ αλεμαξηεζία θαη 

κεηαηξέπεη ην e-portfolio ζε έλα φρεκα ηεο κάζεζεο. Έλαο ζεκαληηθφο ηζρπξηζκφο  

γηα ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ e-portfolios είλαη φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηε κάζεζε κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ηεο νκφηηκεο ζπλεξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηελ Helen Barrett (2003) ε απνηίκεζε ησλ e-portfolios κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηε ρξήζε ησλ ξνπκπξηθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Οη Buzzetto-More θαη Alade (2006) 

ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη νη ξνπκπξίθεο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο e-portfolios. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ απνηειεζκαηηθψλ ξνπκπξηθψλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ portfolios (Johnson, 2006) είλαη: 

 Τπνζηήξημε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ζηηο αμηνινγήζεηο 

 Γηεπθξίλεζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα ζχκθσλα κε 

παξαδείγκαηα 

 Δπίδεημε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πψο ζα απνηηκεζεί ε εξγαζία ηνπο θαη ηη 

αλακέλεηαη απφ απηνχο. 

 Παξνρή ζαθψλ ζηφρσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο φξνπο. 

 Βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα γίλνληαη απηφ-θαζνδεγνχκελνη θαη 

αλαζηνραζηηθνί 



 227 

 Πξνψζεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηελ επίδνζε  

 Παξνρή ρξήζηκεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

 Οξηνζέηεζε αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ 

 Αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Παξνρή επθαηξίαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ  

Οη ξνπκπξίθεο  (rubrics) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο κέζα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο 

ζηα e-portfolios αμηνιφγεζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio 

θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ ζέηνληαη ππφ αμηνιφγεζε. Οη Veugelers et al. (2004)  

θαη ν Elton (2003) ζεσξνχλ φηη ηα e-portfolios πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηδέα ηεο 

απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη κάζεζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη δπλαηφ λα 

αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ επίδνζε ηνπο, φπσο επίζεο θαηά ηελ πινπνίεζε  ησλ e-

portfolios κπνξνχλ λα απηφ-αμηνινγνχλ ηελ αηνκηθή ηνπο εξγαζία. 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Helen Barrett (2003) δίλνληαο 

έκθαζε ζηε δχλακε ησλ e-portfolios σο έλα καζεηνθεληξηθφ εξγαιείν γηα ηε δηα-βίνπ 

κάζεζε θαη αμηνιφγεζε. Σν κνληέιν αλαπηχζζεη ηξεηο δνκέο: 

 πκβαηόηεηα κε ην ελλνηνινγηθό πιαίζην 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδεη ηελ παηδαγσγηθή θηινζνθία ηεο 

κεζνδνινγίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δπλακηθή ηεο αμηνιφγεζεο επζπγξακκίδεηαη κε ην 

επηιεγκέλν κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Zimmerman, 2000). Ζ 

αμηνιφγεζε δελ πξέπεη λα απνηειεί έλα μερσξηζηφ θνκκάηη αιιά κία νπζηαζηηθή 

δνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ e-portfolio. 

 

 Γξαζηεξηόηεηεο, Ρνπκπξίθεο, Αξρεία επίδνζεο 

Δίλαη ζεκαληηθή ε αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ηεο επίδνζεο. Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί ην βαζηθφ 

θνκκάηη ηνπ κνληέινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. χκθσλα κε ην κνληέιν, 

ζηελ αλαζηνραζηηθή θάζε επηηειείηαη ε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Ζ αλαζηνραζηηθή θάζε νινθιεξψλεη 
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ηνλ θχθιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο e-

portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ξνπκπξηθψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Χζηφζν ε αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο  επθαηξίεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ζαλ κνξθή κάζεζεο. Γηφηη 

αλαπηχζζνληαη ξνπκπξίθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απην-αμηνιφγεζε θαη απην-αλαθνξά 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Ο ρξήζηεο ηνπ e-portfolio θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηελ αηνκηθή ηνπ πνξεία σο πξνο 

ηξεηο άμνλεο: ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, ηελ εκπινθή θαη ην e-portfolio. ε 

πεξίπησζε πνπ πινπνηείηαη ην κνληέιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο είλαη πηζαλφ 

λα πξνζζέηνληαη λέεο αμηνινγήζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

 

 ύζηεκα Αλαθνξάο θαη Αλαηξνθνδόηεζε 

Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο αλαπηχζζεη έλα ζχλνιν 

απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ην κνληέιν απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κίαο αλαθνξάο γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα εληνπηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ e-portfolio έξγνπ.  

Ο εθπαηδεπφκελνο ζπκπιεξψλνληαο ηηο ξνπκπξίθεο ηεο αμηνιφγεζεο παξαζέηεη έλα 

ζχλνιν ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο 

καζήκαηνο. 

ην ρήκα 26 απεηθνλίδεηαη ην Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio 
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ρήκα 26: Πξνηεηλόκελε Μεζνδνινγία: Βήκα 6- Αμηνιόγεζε ηνπ e-portfolio 
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3.7.3   Σν εξγαιείν Elgg 

 

Σν Elgg απνηειεί ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη 

εληζρχεηαη ζπλερψο κέζσ κίαο ελεξγήο θνηλφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ νξγαληζκνχο, 

εηαηξείεο, πξνγξακκαηηζηέο θαη ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο φξνο Elgg ζεκαίλεη ζε 

θάπνηεο θαλδηλαβηθέο ρψξεο Moose ή Elk, δειαδή κεγάιν ειάθη. Σν ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγήζεθε ην 2004 θαη απνηειεί κηα θνηλσληθή πιαηθφξκα, ε νπνία παξέρεη ηα 

εξγαιεία θαη ηνπο πφξνπο επηηξέπνληαο ζηα άηνκα, ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο. 

Ζ εηαηξεία Curverider Limited αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη ην Elgg γηα ηελ 

δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ, δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη θνηλνηήησλ.  

Σν 2008 ην Elgg ςεθίζηεθε απφ ην InfoWorld σο ε ‗Καιχηεξε Πιαηθφξκα αλνηθηνχ 

θψδηθα γηα θνηλσληθή δηθηχσζε‘.  

 

3.7.3.1   Elgg Κνηλόηεηα 

Σν Elgg ππνζηεξίδεηαη απφ κία παγθφζκηα θνηλφηεηα ε νπνία ζπλεηζθέξεη 

ζηελ θαηαζθεπή θψδηθα, ζηελ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ θαη ζηε δηφξζσζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ θψδηθα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ηνπ Elgg ινγηζκηθνχ 

βαζίδεηαη ζηελ αλνηθηή θνηλφηεηα, σζηφζν νη πξσηεξγάηεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Elgg 

ήηαλ νη Dave Tosh, Brett Profitt, Nick Whitt, Pete Harris θαη Cash Costello.  

 Ζ θνηλφηεηα έρεη δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 800 πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο 

(Elgg plugins). Σν Elgg έρεη αλαπηπρζεί απφ ρξήζηεο πξνο φθεινο άιισλ ρξεζηψλ κε 

απνηέιεζκα λα παξέρεη φιεο ηηο επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο θαη λα είλαη απιφ θαη 

δηαηζζεηηθφ ζηε ρξήζε ηνπ. Σν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ηνπ Elgg θαηεβάδεηαη 700 

θνξέο θάζε κέξα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν Elgg θάζε 2 ιεπηά.  

 

3.7.3.2   Τινπνίεζε θαη Αλάπηπμε ηνπ Elgg 

Ζ πινπνίεζε ηνπ Elgg αθνξά ζηε δεκηνπξγία κίαο θνηλσληθήο εθαξκνγήο, 

ζηελ θαηαζθεπή ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα έλαλ νξγαληζκφ ή ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο ζηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή κίαο εηαηξείαο φπνπ δίλνληαη δπν 

επηινγέο ζηνπο ρξήζηεο. 
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Ζ πξψηε επηινγή αθνξά ζην νινθιεξσκέλν παθέην ηνπ Elgg ην νπνίν είλαη 

δηαζεζηκφ εληειψο δσξεάλ κε ηε γεληθή δεκφζηα άδεηα (GNU General Public 

License) GPL v2.. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Elgg βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ ελφο Apache εμππεξεηεηή 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, κίαο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL θαη ηεο PHP γιψζζαο ζπγγξαθήο 

ζελαξίσλ, ην νπνίν απνηειεί έλα δεκνθηιέο πεξηβάιινλ εμππεξεηεηή. Λφγσ ηεο 

πξνεγκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Elgg ππάξρνπλ θαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηνπ θψδηθα.  

Σν ινγηζκηθφ Elgg παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο 

παξαζέηνληαη παξαθάησ. Χζηφζν ην πιαίζην ηνπ Elgg ελέρεη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη ρξήζηεο ζπληζηνχλ κία θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ κία πξφζζεηε ιεηηνπξγία 

(plugin) γηα ηελ επηκήθπλζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο 

βαζηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Elgg. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφεηα λα πινεγεζνχλ 

ζηε ζπιινγή ησλ πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ  ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο θνηλφηεηαο Elgg. Δίλαη δπλαηή ε πινήγεζε  ζε δηαζέζηκεο πξφζζεηεο 

ιεηηνπξγίεο ή ε αλαδήηεζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο, ην αλέβαζκα κίαο λέαο 

ιεηηνπξγίαο, ε ηνπνζέηεζε ζρνιίσλ θαη βαζκψλ ζε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (plugins) πνπ παξέρεη ην Elgg είλαη: 

 Πξνθίι (Profiles) 

Ζ δηεπηθάλεηα ηνπ Elgg ππνζηεξίδεη πξνεπηιεγκέλα πεδία Πξνθίι ηα νπνία 

κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πνξεία δξαζηεξηνηήησλ (Activity Streams) 

Ζ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελεκεξψλεη ζπλέρεηα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Ηζηνιφγην (Blogging/Microblogging) 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη δπλακηθή θαη απιή ζηε ρξήζε. 

 ειίδεο (Pages) 

Γεκηνπξγία αξρείσλ ζπλεξγαηηθά κε ζπλερή έιεγρν θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

επίπεδν αλάγλσζεο θαη ζπγγξαθήο. 

 RSS/JSOΝ 

ιν ην πιηθφ,φπσο ηα ηζηνιφγηα, ηα κελχκαηα, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ζπδεηήζεηο 

είλαη δηαζέζηκα ζε κνξθέο αληαιιαγήο πεξηερνκέλσλ . 

 Widgets 
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Δηζαγσγή πεπεξαζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ θνκκαηηψλ ζηα πξνθηι. 

 Video 

Αλαδήηεζε video θαη εηζαγσγή ζε ζπιινγή ηνπ Elgg. 

 Τπεξεζία Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο (Social Bookmarking) 

Μνίξαζκα ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ κε άιια άηνκα ζηελ εηαηξεία, ηελ νκάδα, ή ην 

κάζεκα 

 Οκάδεο (Groups) 

πλεξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κέζσ ηδησηηθψλ, δεκνζίσλ θαη θξπκκέλσλ 

νκάδσλ 

 Έιεγρνο πξφζβαζεο (access controls) 

Παξνρή ειέγρνπ πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν 

 Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ API  

Έθζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο δφκεζεο πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ (plugin) ή 

θαη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ API άιισλ ρξεζηψλ γηα ηελ δφκεζε πειαηψλ. 

 Έγγξαθα (Documents) 

Δηζαγσγή θαη δηαλνκή εγγξάθσλ κε ηα ππφινηπα άηνκα ηνπ δηθηχνπ 

 πιινγή Φσηνγξαθηψλ (Photo Gallery) 

Γεκηνπξγία αηνκηθψλ ζπιινγψλ κε θσηνγξαθίεο κέζσ ηνπ plugin Tidypics.  

Ζ δεχηεξε επηινγή πξνέθπςε απφ ηελ αδπλακία πνιιψλ ρξεζηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ έλαλ εμππεξεηεηή, κία βάζε δεδνκέλσλ θαη άιια ζηνηρεία ηεο 

ππνδνκήο. Γη‘ απηφ ην ιφγν θαηαζθεπάζζεθε ην Elgg.com ψζηε λα κπνξεί θάζε 

άηνκν λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ Elgg δίθηπν ζε ιίγα ιεπηά θαη ρσξίο ηερληθή γλψζε. 

Ζ επηινγή απηή πξνηείλεηαη ζε εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο επεηδή πξνζθέξεη ζχλνιν 

ππεξεζηψλ ζε ρξήζηεο πνπ δνκνχλ ή ήδε ηξέρνπλ κεζαία ή κεγάια δίθηπα. 

Παξέρεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα θαζψο θαη δίλνληαη εηδηθέο ζπκβνπιέο 

θαη ππνζηήξημε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζε φζν θαη θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία. Γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή δξάζε θαη ηελ ππνζηήξημε δηαηίζεληαη δπν 

παθέηα κε θαζνξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 

 

3.7.3.3   Πινήγεζε ζην εξγαιείν Elgg γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πινπνηήζεθε έλα e-portfolio 

ηξνθνδνηνχκελν απφ ην ινγηζκηθφ Elgg, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο θχζεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ ελφο εξγαιείνπ 

αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.  
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Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαζψο θαη γηα 

λα αλαδείμνπκε ηελ ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κε ηελ νπνία 

ελνξρεζηξψζακε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio επηιέμακε ην φλνκα  

‗MySelf e-Portfolio
18

‘(βι. Δηθφλα 1). 

 

Δηθόλα 1: Δηζαγσγή ζην MySelf e-Portfolio 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην πεξηβάιινλ ηνπ Elgg φπσο δηακνξθψζεθε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ e-portfolio. Σν Elgg βαζίδεηαη ζε κία απιή, εχρξεζηε θαη θηιηθή πξνο 

ην ρξήζηε δηεπηθάλεηα, ε νπνία παξέρεη έλα νξηδφληην κελνχ πινήγεζεο κε πέληε 

πεδία: Πξνθίι (Profile) (Βι. Δηθφλα 3), Σακπιφ (Dashboard) (Βι. Δηθφλα 2), 

Δξγαιεία (Tools), Μελχκαηα (Messages), Ρπζκίζεηο (Settings) θαη ηελ επηινγή ηνπ 

κελνχ Γηαρείξηζε (Administration) πνπ αθνξά κφλν ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο (βι. Πίλαθα 21). 

 

 
Δηθόλα 2: Απεηθόληζε ηνπ Dashboard 

 

                                                
18 Ζ νλνκαζία MySelf e-Portfolio δφζεθε ζην εξγαιείν Elgg γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη 

πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε. 
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Δηθόλα 3: Απεηθόληζε ηνπ Profile 

 

 
Δηθόλα 4: Απεηθόληζε ηεο δνκήο ησλ  Pages 

 

 

Παξνπζίαζε ηνπ Μελνύ Πινήγεζεο ηνπ Elgg 

 

 

Σν πεδίν [elgg] θαηεπζχλεη ηνπο ρξήζηεο ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ εξγαιείνπ: http://www.elgg.org/  

 

 

Σν πεδίν [Πξνθίι (Profile)] απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα 

ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθηι θαη ηα widgets. Κάζε ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη ηα 2 ηκήκαηα.  

     Σν ηκήκα ηνπ Πξνθηι πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ελφηεηεο: ηνηρεία γηα ηνλ εαπηφ κνπ (About me), 

ζχληνκε πεξηγξαθή (Brief description),ηνπνζεζία 

(Location), ελδηαθέξνληα (Interests), δεμηφηεηεο 

(Skills), Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο(Contact 

email), αξηζκφο ηειεθψλνπ (Telephone), αξηζκφο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ (Mobile phone), δηθηπαθφο ηφπνο 

(Website) θαη εηθφλα πξνθηι (profile icon). Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη πνηεο επηινγέο ζα ζπκπιεξψζεη 

http://www.elgg.org/
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ελψ ζε θάζε επηινγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη 

ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο [ηδησηηθή πξφζβαζε 

(private),θίινη (friends), ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ (logged 

in users), δεκφζηα πξφζβαζε (public)]. 

    Σν ηκήκα ησλ Widgets πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαιείσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν ρξήζηεο (ηα 

widgets επηιέγνληαη αξρηθά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο). Κάζε ρξήζηεο έρεη 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηα widgets πνπ επηζπκεί θαη λα 

ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ δηεπηθάλεηα ε νπνία δηαρσξίδεηαη 

ζε 3 κέξε (Γεμί ηκήκα-Right widgets, Μεζαίν ηκήκα-

Middle widgets, Αξηζηεξφ ηκήκα-Left widgets). Γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio νη ρξήζηεο είραλ ζηελ 

δηάζεζε ηνπο ηα εμήο εξγαιεία: Αξρεία-Files, ειίδεο- 

Pages, Πίλαθα Μελπκάησλ-Message Board, Φίινη-

Friends θαη Twitter. 

ινη νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα πινεγνχληαη 

ζηα πξνθηι ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ εθφζνλ ηνπο 

έρνπλ πξνζζέζεη σο θίινπο (Friends). 

 

Σν πεδίν [Σακπιφ (Dashboard)] πεξηιακβάλεη ηα 

Widgets, δειαδή ηα εξγαιεία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο 

ρξήζηεο έρεη  ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηα widgets 

πνπ επηζπκεί θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ δηεπηθάλεηα 

(φπσο ζην πεδίν: Πξνθίι). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ e-

portfolio νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ ηα 

αθφινπζα εξγαιεία: Αξρεία-Files, ειίδεο- Pages, 

Πίλαθα, Φίινη-Friends θαη Twitter. 

Σν πεδίν Dashboard είλαη νξαηφ κφλν ζε αηνκηθφ 

επίπεδν ζηνπο ρξήζηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Σν πεδίν ησλ [Δξγαιείσλ (Tools)] παξέρεη ζηνλ ρξήζηε 

ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. 

 

 

ηα εξγαιεία αλήθεη ην ηζηνιφγην (blog), 

φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαγξάθεη φηη 

επηζπκεί θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

ππφινηπνπο ρξήζηεο. ηελ παξνχζα 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν, σζηφζν 

ήηαλ ζηελ δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

ηα εξγαιεία αλήθνπλ ηα Αξρεία (Files) 

φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξηζηεί ηα αξρεία ηνπ θαη λα 

ελεκεξσζεί γηα ηα αξρεία ησλ ππφινηπσλ 

ρξεζηψλ. Δπίζεο ηα αξρεία κπνξνχλ λα 
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θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο, ζε εηθφλεο θαη 

ζε έγγξαθα.   

  

 
ηα εξγαιεία αλήθνπλ νη Φίινη (Friends), 

φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο δηθηχνπ, λα 

δεκηνπξγήζεη ζπιινγέο θίισλ θαη λα 

πξνζθαιέζεη ρξήζηεο ζην δίθηπν. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθή δηαδηθαζίαο 

ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζθάιεζε ηνπο ρξήζηεο, ελψ ζηελ 

ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ 

δηθαίσκα λα πξνζθαιέζνπλ θαλέλαλ άιιν 

ρξήζηε. 

 

 
ηα εξγαιεία αλήθνπλ ηα Μέιε 

(Members), φπνπ εκθαλίδνληαη νη ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πεδίν ησλ κειψλ, 

ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, 

αλάινγα: κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή εηζαγσγήο 

θαη ρξήζεο ζην ζχζηεκα (Newest), κε ην 

πνζνζηφ επηζθεςηκφηεηαο ηνπ πξνθηι απφ 

ηνπο άιινπο ρξήζηεο (Popular) θαη απφ ηελ 

ελεξγή παξνπζία ζην ζχζηεκα (Active). 

 

 

ηα εξγαιεία αλήθνπλ νη ειίδεο (Pages), 

νη νπνίεο απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν (Βι. 

Δηθφλα 4).  

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηεί ηελ αξρηθή ζειίδα, λα 

θαηαζθεπάζεη λέεο ζειίδεο, λα πξνζζέζεη 

πεξηέρνκελν ζηηο ζειίδεο, λα πξνζζέζεη 

ππνζειίδεο, λα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο ζειίδεο 

πνπ έρεη δνκήζεη θαη λα πινεγεζεί ζηηο 

ζειίδεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη φινη νη 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε θάζε ζειίδα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

πξφζβαζεο [ηδησηηθή πξφζβαζε 

(private),θίινη (friends), ρξήζηεο ηνπ 

δηθηχνπ (logged in users), δεκφζηα 

πξφζβαζε (public)]. 

 ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ην 

εξγαιείν ‗ειίδεο‘ δνκήζεθε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

 Σν πεδίν [Μελχκαηα(Messages)] δίλεη δπλαηφηεηα 
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ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

πινεγνχληαη ζηα εηζεξρφκελα κελχκαηα, ηα 

εμεξρφκελα κελχκαηα θαη λα απνζηέιινπλ λέα 

κελχκαηα. 

 

Σν πεδίν [Ρπζκίζεηο (Settings)] δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ 

ρξήζηε λα κεηαβάιιεη θαη λα απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαη λα ειέγρεη ηα ζηαηηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σν πεδίν [Αλαδήηεζε (Search)] παξέρεη ζηνλ ρξήζηε 

κία κεραλή αλαδήηεζεο. 

 

Σν πεδίν [Γηαρείξηζε(Administration)] είλαη νξαηφ 

κφλν ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη 

δπλαηφηεηεο γηα δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ, γηα έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ αξρείσλ 

ησλ ηζηνξηθψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Πίλαθαο 21: Παξνπζίαζε ηνπ Μελνύ Πινήγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ Elgg 

 

3.8   Μέζα πιινγήο Γεδνκέλσλ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα πινπνηήζεθε έλα e-portfolio  θαη ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα κέζσ 

ησλ δξαζηεξηφηεησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη κέζσ  εξσηεκαηνινγίσλ  πνπ 

δφζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Σα εξσηεκαηνιφγηα βαζίδνληαη ζε 

εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο κειέηεο θαη ζα ηα 

αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

3.8.1   Δξσηεκαηνιόγην γηα ηηο ηξαηεγηθέο Μάζεζεο 

  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο  νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ 

έλα εξσηεκαηνιφγην (ζε έληππε κνξθή) γηα ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζε έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν (The Learning Strategies 

Questionnaire) πνπ θαηαζθεχαζαλ νη Abrami θαη Aslan (2007) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

ePEARL (Electronic Portfolio Encouraging Active Reflective Learning Software) ζην 

θέληξν κειέηεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο επίδνζεο (Centre for the Study of Learning and 

Performance- CSLP), ηνπ παλεπηζηεκίνπ Concordia ζηνλ Καλαδά. Σν έξγν ePEARL 

ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

βαζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ (Abrami et al., 2008). Οη  Abrami and Aslan (2007) 
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ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα λα επηθπξψζνπλ ηελ χπαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ e-portfolio ζηελ ηάμε.  

Γηα ηελ παξνχζα κειέηε δηακνξθψζεθαλ 20 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ ηα νπνία 

αθνξνχζαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε 

ην e-portfolio. Γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε κία 5βαζκε θιίκαθα Likert 

(ςπρνκεηξηθή θιίκαθα κέηξεζεο), φπνπ  ε ζεηξά είλαη απφ (1) απφιπηε δηαθσλία ζε 

(5) πνιχ πςειφ επίπεδν ζπκθσλίαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο δηακνξθψζεθε ζε 7 θξηηήξηα γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ:  

1- ηφρνη 

2- ηξαηεγηθέο  

3- Κίλεηξν 

4- Αλαζηνραζκφο 

5- Μεηαγλψζε 

6- πλεξγαζία 

7- Γηαρείξηζε Πξνζπάζεηαο 

ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε θαη 10 εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα 

ζθηαγξαθεζεί ε άπνςε ηνπο γηα ην εξγαιείν έηζη ψζηε λα δνκεζεί ην πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

3.8.2   Ρνπκπξίθεο Απην-αμηνιόγεζεο  

 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο: Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε 

(Forethought Phase), Δθηειεζηηθή Φάζε (Performance Control Phase) θαη Φάζε 

Απην-αλαζηνραζκνχ (Self-reflection Phase). ηελ θάζε ηνπ απην-αλαζηνραζκνχ νη 

ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα απηναμηνινγήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο γηα λα 

νινθιεξψζνπλ έλαλ θχθιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Γηα ηελ δηαδηθαζία 

απηή ζπκπιήξσζαλ ηξεηο ξνπκπξίθεο (ζε κνξθή εγγξάθνπ), ηηο νπνίεο αλέβαζαλ ζην 

e-portfolio ηνπο.  

 Ζ πξψηε ξνπκπξίθα βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ S. Alvino, M. Delfino, F. 

Pozzi θαη S. Torsani ζην παλεπηζηήκην ηεο Genoa νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Telepeers. ηφρνο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο Telepeers (2003) ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο ππνζηήξημεο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα παξέρνπλ ηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο.  

Ζ ξνπκπξίθα νλνκάζηεθε ‗Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιφγεζεο ηνπ Myself e-

Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο‘, πεξηείρε 

40 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηα νπνία ήηαλ θαηεγνξηνπνηήκελα ζηηο ηξεηο 

θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε κία 

4βαζκε θιίκαθα Likert (ςπρνκεηξηθή θιίκαθα κέηξεζεο), φπνπ  ε ζεηξά είλαη 4:πάξα 

πνιχ, 3:πνιχ,  2:αξθεηά θαη 1:ειάρηζηα. ηφρνο ήηαλ ε κέηξεζε ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαηά ηηο θάζεηο πνπ εμειίζζεηαη αλαθνξηθά κε 4 

παξάγνληεο: γλσζηηθνί (cognitive aspects), θηλήηξσλ (motivational aspects), 

ζπλαηζζεκαηηθνί (affective aspects) θαη θνηλσληθνί (social aspects).  

 Ζ δεχηεξε ξνπκπξίθα βαζίδεηαη  ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δνκήζεθαλ απφ ην 

θέληξν εξεπλψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηληηάλα (2006), ην νπνίν εθηέιεζε κία εζληθή 

έξεπλα γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ  (National Survey of Student Engagement), θαη 

έλαλ θαηάινγν ηεο καζεηηθήο εκπινθήο απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα 

(Langley, 2006). χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Valerie Ruhe απφ ην παλεπηζηήκην ηεο 

Μηλεζφηα είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο έξεπλεο γηα ηελ εκπινθή, αιιά είλαη 

δχζθνιε ε εχξεζε ηνπο θαη ππάξρνπλ ζέκαηα πνηφηεηαο θαη πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν βαζηζηήθακε ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο γηα ηε δφκεζε 

ηεο ‗Ρνπκπξίθαο Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην Myself e-Portfolio‘.  

Ζ ξνπκπξίθα απνηειείηαη απφ 35 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηα νπνία  

αθνξνχλ ζε ηξεηο παξάγνληεο: ην Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο (The Level of 

Academic Challenge), ηελ Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα (Student/Faculty 

Interactions) θαη ηελ Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε (Active and Collaborative 

Learning). Γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε κία 4βαζκε θιίκαθα Likert 

(ςπρνκεηξηθή θιίκαθα κέηξεζεο), φπνπ  ε ζεηξά είλαη 4:πάξα πνιχ, 3:πνιχ,  

2:αξθεηά θαη 1:ειάρηζηα. ηφρνο ήηαλ ε κέηξεζε ηεο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην e-portfolio  κέζσ ησλ 3 παξαγφλησλ φπνπ αλαδεηθλχνληαλ εηδηθφηεξα θξηηήξηα: 

Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο [Πξνζπάζεηα, Υξφλνο θαη Πξνζδνθηέο Φνηηεηή / 

Γηδάζθνληα], Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα [Πξφζβαζε: Δπηθνηλσλία κε ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-portfolio θαη ηνλ δηδάζθνληα, Πνηφηεηα ηεο 

Αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-Portfolio, ρέζεηο Γηαρεηξηζηή ηνπ 

MySelf e-Portfolio/Φνηηεηή, Δλζάξξπλζε/Τπνρξέσζε/Δλδηαθέξνλ, Τπνζηεξηθηηθφ 
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Πεξηβάιινλ ηάμεο  θαη Οξγάλσζε] Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε [Δλεξγή 

Μάζεζε θαη πλεξγαηηθή/Αηνκηθή Μάζεζε]. 

 Ζ ηξίηε ξνπκπξίθα  βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα απνηίκεζεο πνπ έρεη θαζνξίζεη ην 

Penn State University (Pennsylvania State University, 2008). Ζ πξσηνβνπιία 

πινπνίεζεο e-portfolios ζην παλεπηζηήκην Penn State μεθίλεζε ην 2002, φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλνηθηά ζπζηήκαηα θαη θνηλά εξγαιεία δεκνζίεπζεο ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ θαζψο θαη εκπνξηθά εξγαιεία (ANGEL ePortfolio θαη ην PebblePad) 

ελψ ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη ην MovableType θαη παξαηεξείηαη ζπλερήο ελαζρφιεζε 

θαη πξνζήισζε ζηελ θηινζνθία ησλ e-portfolios. 

Ζ ξνπκπξίθα νλνκάζηεθε ‗Ρνπκπξίθα Απην-παξαθνινχζεζεο ηνπ Myself e-

Portfolio‘ θαη απνηειείηαη απφ 17 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηα νπνία 

δηαρσξίδνληαη 3 ππνφκαδεο: ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά [Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην e-portfolio, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά], ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία [αθαδεκατθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο] θαη ηνλ αλαζηνραζκφ [ζχλδεζε αηνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ e-portfolio]. ηφρνο ηεο ξνπκπξίθαο απην-παξαθνινχζεζεο είλαη λα 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα ειέγμεη ηελ πξφνδν ηνπ ελψ ζπκκεηέρεη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, παξέρνληαο κηα ζεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία. Γηα ηηο 

απαληήζεηο δηακνξθψζεθαλ 3 επίπεδα επίδνζεο αλάινγα κε κία 3βαζκε θιίκαθα 

Likert. Γηα ηηο 3 θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο θιίκαθεο 

κέηξεζεο: γηα ηα Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά κεγάιε εκπινθή, κεξηθή εκπινθή θαη 

θαζφινπ εκπινθή ελψ γηα ηα Απνδεηθηηθά ηνηρεία θαη ηνλ Αλαζηνραζκφ 

αθνινπζήζεθε ε θιίκαθα ειιεηκαηηθφ επίπεδν, ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη 

ππνδεηγκαηηθφ επίπεδν.  

ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη θαη νη ηξεηο ξνπκπξίθεο.  

 

3.9   Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο Έξεπλαο 

 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2008-09 ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζην κάζεκα 

επηινγήο ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘, ηεο θαηεχζπλζεο ‗Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο‘ 

ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Ζ πινπνίεζε 

ηνπ e-portfolio εθηειέζηεθε σο αληηθείκελν ηνπ  εξγαζηεξίνπ ηερλνινγηψλ 
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πιεξνθνξίαο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Information Technology – Professional 

Development Lab) ηνπ καζήκαηνο ‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘, ην νπνίν 

νλνκάζηεθε ‗MySelf e-Portfolio‘. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζπλνιηθά 39, εγγξάθεζαλ 

νηθεηνζειψο ζην εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη 

απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (experimental group). 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ 7 εβδνκάδεο θαη 

νινθιεξψζεθε κε ηελ ιήμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ηνπλίνπ.  Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαζηεξίνπ αθνινχζεζε 2 

ηχπνπο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηε δηα δψζεο (face to face)  θαη ηε δηαδηθηπαθή 

(web-based) κέζσ ηνπ e-portfolio. Αλαιπηηθφηεξα, ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα 

θαηαλεκήζεθε ζε 2 ζπλαληήζεηο δηα δψζεο  (νη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινπζνχζαλ έλα 

εβδνκαδηαίν κάζεκα, δηάξθεηαο 2 σξψλ), θαη ζε 5 δηαδηθηπαθέο δξάζεηο κέζσ ηνπ 

εξγαιείνπ, φπνπ νη θνηηεηέο γηα 5 εβδνκάδεο δηακφξθσλαλ ην e-portfolio ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζνληαλ. 

 

3.9.1   Μεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε ζην 

πιαίζην ελόο καζήκαηνο θαη Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηε ‗Μεζνδνινγία πινπνίεζεο e-

portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο‘ ε νπνία 

αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 3.7.2. Βαζηδφκελνη ζηελ κειέηε ησλ Stefani, Mason θαη 

Pegler (2007)  γηα ηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio αθνινπζνχκε 6 βήκαηα:  

 Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ εξγαιείνπ θαη απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο 

ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 3: χλδεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο 

 Βήκα 4: Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio 

 Θα αλαιχζνπκε ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο. ηφρνο καο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

ελφο e-portfolio.  
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Αθνινπζψληαο ην ‗Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio‘ ζέηνπκε έλα 

θαίξην εξψηεκα ‗Πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ e-portfolio;‘, φπσο αλαθέξεη ε Helen 

Barrett (2005) ‗νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ e-portfolio‘. Καηαλνψληαο ηηο δηαθνξέο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ e-portfolios 

θαηαιήγνπκε ζηνλ ηχπν ησλ ‗E-portfolios Μάζεζεο (Learning e-portfolios)‘ ηα νπνία 

ζα απνηειέζνπλ ην φρεκα  γηα: ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαζηνραζηηθήο κάζεζεο, ηελ εθκάζεζε ηνπνζέηεζεο ζηφρσλ, ηελ απην-αμηφινγεζε 

θαη ηελ εηεξν-αμηνιφγεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. ηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πινπνηείηαη έλα e-portfolio κάζεζεο  γηα ηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε.   

πλερίδνληαο ζην ‗Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ εξγαιείνπ θαη απνζαθήληζε ηνπ 

Πεδίνπ δξάζεο ηνπ e-portfolio‘ δίλνπκε έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ Web 2.0 

ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ηα wikis, ηα blogs θαη ηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηα νπνία δεκηνπξγνχλ λένπο δξφκνπο γηα ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο, 

πξφζβαζεο, δηαλνκήο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ e-portfolios (Waters, 2007). πσο 

αλαθέξνπλ νη Chen θαη Mazow (2002) ηα πξνζδνθψκελα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ 

απιψλ, επέιηθησλ θαη αλνηθηψλ εξγαιείσλ ελδπλακψλνπλ ηα e-portfolios κέζσ ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θηινζνθίαο ησλ e-portfolios θαη 

ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηα e-portfolios σο κία δηδαθηηθή 

κέζνδν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο. 

Χζηφζν ηα εξγαιεία Web 2.0 δελ είλαη δπλαηφ λα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα εθφζνλ δελ ζπλδεζνχλ κε ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

χκθσλα κε ην ‗Βήκα 3: χλδεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο‘ θαη ην ‗Βήκα 4: Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-

portfolio‘ απαηηείηαη ε ππνζηήξημε ηνπ e-portfolio κέζσ κίαο παηδαγσγηθήο 

θηινζνθίαο θαη ε αλάδεημε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

πλερίδνληαο θαη νινθιεξψλνληαο ηελ πινπνίεζε κε ην ‗Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία 

Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio‘ θαη ην ‗ Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio‘ βαζηθή καο 

επηδίσμε είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα παξνπζηάζνπλ ηα  αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά 

θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ηνπ e-portfolio κάζεζεο είλαη : 

 Να γίλνπλ δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη 

 Να επηιέγνπλ απηφλνκα θαη θξηηηθά ηα ηερλνπξγήκαηα ηνπο 

 Να ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο πινπνηνχλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αμία αλάπηπμεο ηνπ e-portfolio  
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 Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο πξφνδν 

θνπφο καο είλαη ε αλάδεημε ηεο αλάγθεο γηα ελνξρεζηξσκέλε ρξήζε ηνπ e-portfolio 

κε κία ζεσξία ε νπνία λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα πξνζαλαηνιίδνπκε ην ζηφρν ηεο 

εξεπλεηηθήο καο πξνζέγγηζεο ζηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio ην νπνίν λα 

ππνζηεξίδεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κέζσ ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζηφρσλ, 

θίλεηξν, δηαρείξηζε ηεο πξνζπάζεηαο, απην-αλαζηνραζκφο) θαη λα ππνζηεξίδεη 

κειινληηθά θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.  

 

3.9.2   Πεηξακαηηθή  Γηαδηθαζία 

 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εθηειέζηεθε ζε 2 άληζα θαηαλεκεκέλεο θάζεηο νη 

νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

‗Φάζε Α‘ απνηέιεζε ηε δηα δψζεο (face to face)  παξέκβαζε θαη ε ‗Φάζε Β‘ ηε 

δηαδηθηπαθή (web-based) παξέκβαζε κέζσ ηνπ e-portfolio. ην ρήκα 27 

παξνπζηάδεηαη ε ξνή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ησλ θάζεσλ Α θαη Β. ην 

Παξάξηεκα Γ παξαζέηνπκε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε 

πινπνίεζε ηνπ e-portfolio.  

 

Φάζε Α 

 Ζ ‗Φάζε Α‘ είρε δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ φπνπ δηελεξγήζεθαλ 2 εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα κε ζπλαληήζεηο δηα δψζεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ‗Φάζεο Α‘ ήηαλ  ε 

δηακφξθσζε κίαο δνκεκέλεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ρξεζηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

γλσξίζνπλ έλα λέν εξγαιείν κάζεζεο ,ην e-portfolio, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα 

κπεζνχλ ζηελ θηινζνθία ηνπ e-portfolio θαη λα δνκήζνπλ κία θνπιηνχξα κάζεζεο ε 

νπνία ζα αληαλαθιά ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γη‘ 

απηφ ην ιφγν εθηειέζηεθε έλα εξγαζηεξηαθφ κάζεκα [Φάζε Α.1] φπνπ 

παξνπζηάζζεθαλ νη εηζαγσγηθέο έλλνηεο. Ζ εηζαγσγηθή παξνπζίαζε πεξηιάκβαλε ηα 

εμήο ζέκαηα: 

 Ση είλαη ην Portfolio (ραξηνθπιάθην) ; 

 Οξηζκφο : e-portfolio (Ζιεθηξνληθφο θάθεινο) 
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 Παξαδείγκαηα : e-portfolio (Ζιεθηξνληθφο θάθεινο) 

 Γηαηί λα επηιέμσ έλα εξγαιείν  e-portfolio; 

 e-portfolio : Πνηά είλαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε - ηερλνπξγήκαηα (artifacts);  

 Πνηφ είδνο e-Portfolio λα επηιέμσ; 

 Πεξηγξαθή Βεκάησλ θαηαζθεπήο e-Portfolio  

 Καηαζθεπή e-Portfolio: Πνηά ηερλνινγία λα επηιέμσ; 

 Καηαζθεπή e-Portfolio: Έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο Web 2.0 

 Δξγαιείν e-Portfolio θαη Παηδαγσγηθή Τπνδνκή 

 Δ-portfolio θαη Απηνξξπζκηδφκελε Μάζεζε 

 Υξνλνδηάγξακκα Πεηξακαηηθήο Γηαδηθαζίαο  

 Καηαζθεπή MySelf e-Portfolio - Γξαζηεξηφηεηεο  

 Πεξηβάιινλ MySelf e-Portfolio 

ην δεχηεξν  εξγαζηεξηαθφ κάζεκα [Φάζε Α.2] νη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε κε ηα βήκαηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ Elgg κε ην νπνίν 

πινπνίεζαλ ην e-portfolio ηνπο. Καηαλφεζαλ ηνπο ηξφπνπο δηακφξθσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εξγαιείνπ. Δπίζεο ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ κεξηθά 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα e-portfolios.  

ηελ ‗Φάζε Α‘ δφζεθε έκθαζε ζην e-portfolio σο δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα θηλεζνχλ πέξα απφ ην ‗Ση έρσ κάζεη‘ θαη λα ζθεθηνχλ ην 

‗Πψο ην έρσ κάζεη‘ έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Έγηλε κία πξνζπάζεηα ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα αληηιεθζνχλ φηη ην e-portfolio παξέρεη ηελ επθαηξία γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Δλψ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 

ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εληζρχνπλ ην θίλεηξν θαη ηελ εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ φςεσλ ηεο πξνφδνπ θαη ηεο απφδνζεο 

ζε αληίζεζε κε ηελ απνηπρία. 

 

Φάζε Β 

Ζ ‗Φάζε Β‘ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθηπαθή (web-based) παξέκβαζε κέζσ ηνπ e-

portfolio ε νπνία θαηαλέκεηαη ζε 5 εβδνκαδηαίεο ελφηεηεο (sessions). Ο ζηφρνο ηεο 

‗Φάζεο Β‘ είλαη ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio γηα ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε ησλ 

αηφκσλ, έηζη πξνηείλνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο δνκήο κε ην κνληέιν ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ηνπ Zimmerman (2000) κε ζπγθεθξηκέλεο 
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δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλαζηνραζκνχ γηα ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπλερηδφκελεο αηνκηθήο αλάππμεο.   

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία νη απηνξξπζκηδφκελνη εθπαηδεπφκελνη είλαη 

ελεξγά άηνκα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο απηνξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ ηνπνζέηεζε 

ζηφρσλ, απην-παξαηήξεζε, απηφ-αμηνιφγεζε) κε ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ 

κειέηε, δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη νξγαλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο) θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

απην-θηλήηξσλ (π.ρ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, εζσηεξηθφ ελδηαθέξνλ)(Cleary & 

Zimmerman, 2004). Σα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά εληζρχνπλ ηελ άπνςε καο 

φηη ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε 

λα ξπζκίδνπλ ηελ αθαδεκατθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζχκθσλα 

κε ην θπθιηθφ κνληέιν θάζεσλ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

ηελ ‗Φάζε Β‘ ε ξνή εξγαζηψλ βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 3 θάζεηο. ε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο 

πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio.  

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε ζηε ‗Φάζε Β‘: 

Βήκα 1
ν
: Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ MySelf e-Portfolio απνζηέιιεη πξφζθιεζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην e-portfolio. 

Bήκα 2
ν
: Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο ηνπ εξγαζηεξίνπ απνδέρεηαη ηελ πξφζθιεζε θαη 

επεμεξγάδεηαη ην Πξνθηι ηνπ, δηαρεηξίδεηαη ηα Widgets, δνκεί ην Σακπιφ 

(Dashboard) θαη εμνηθεηψλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. 

Βήκα 3
ν
:  Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνζζέηνπλ Φίινπο (Friends) ζην 

Πξνθίι ηνπο (ηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη ηνλ δηαρεηξηζηή). Σν Πξνθηι ηνπ 

δηαρεηξηζηή απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην Πξνθηι ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εξγαιείν [ειίδεο 

(Pages)] ηνπνζεηνχληαη νη εθθσλήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην αληίζηνηρν 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Με απνηειέζκα θάζε ρξήζηεο λα είλαη αλαγθαίν λα πινεγεζεί 

ζην Πξνθηι ηνπ δηαρεηξηζηή γηα λα ζπιιέγεη πιηθφ θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Βήκα 4
ν
: Κάζε ζπκκεηέρνληαο κειεηάεη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ελαζρφιεζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
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ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ 

είρε δηάξθεηα κία  εβδνκάδα.  

Βήκα 5
ν
: Κάζε νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ζην e-portfolio 

θαη λα δνκεζεί ζην εξγαιείν [ειίδεο (Pages)]. Ο ρξήζηεο έπξεπε λα δνκήζεη ηηο 

ζειίδεο θαη λα αλεβάζεη ηα αξρεία. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ πεξηιακβάλεη ην 

ηίηιν ηεο ζειίδαο (Pages Title), ηα αξρεία (Your page entry, embed/upload media), 

ηνπο ζεκαληήξεο (Tags), ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο (Access /Write access). Σν Πξνθηι 

ηνπ δηαρεηξηζηή απνηεινχζε βαζηθφ νδεγφ θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

Βήκα 6
ν
: Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ηνλ δηαρεηξηζηή κέζσ αζχγρξνλσλ κελπκάησλ θαη ηνπ πίλαθα κελπκάησλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην πξνθηι ηνπο. 

Βήκα 7
ν
: Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ζειίδεο θαη πξνζζήθε ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, ηα νπνία αλέξηεζαλ ζηα Πξνθηι ηνπο ζηνλ Πίλαθα 

Μελπκάησλ (Message Board). 

 

 

ρήκα 27: Παξνπζίαζε ηεο ξνήο ηεο Πεηξακαηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

3.9.3   Γξαζηεξηόηεηεο MySelf e-Portfolio 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio εμειίζζνληαη ζηελ ‗Φάζε Β‘ 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ δηαδηθηπαθή παξέκβαζε. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε ξνή 

εξγαζηψλ βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ 3 θάζεηο.  

Ζ εθθψλεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο αθνινπζεί ηελ ίδηα δνκή: 

 Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο 

 Γξαζηεξηφηεηα 

 ηφρνο 

 Γηαδηθαζία 

 Δξσηήκαηα Αλαζηνραζκνχ 

 Παξαδνηέα 

 Artifacs 

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio αξρηθνπνηείηαη κε ηελ είζνδν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζηελ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο                 

[Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε (Forethought Phase)]: 

- Πξνεηνηκαζία θαη ρεδηαζκφο (Forethought Phase) 

Ο εθπαηδεπφκελνο εηζέξρεηαη ζην MySelf e-Portfolio κέζσ ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο 

θαη ζρεδηαζκνχ φπνπ κειεηά ηνπο ζηφρνπο ηνπ e-portfolio ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη πινπνηεί 4 δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ζην άηνκν θαη ηελ αηνκηθή ηνπ εμέιημε:  

 Γξαζηεξηφηεηα 1 - Γεκηνπξγία αηνκηθνχ πξνθηι, ελδηαθεξφλησλ θαη δεμηνηήησλ. 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ κία παξνπζίαζε  ε νπνία λα 

απνηειεί ην πνξηξέην ηνπ εαπηνχ ηνπο. ηφρνο είλαη ε εμσηεξίθεπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε άηνκν κέζσ κία δηαδηθαζίαο εμεξεχλεζεο ηεο 

αηνκηθφηεηαο ηνπο.  

 Γξαζηεξηφηεηα 2: Personal Style Inventory  

Οη εθπαηδεπφκελνη πινεγνχληαη ζηελ ‗Τπεξεζία Αλάπηπμεο ηεο Καξηέξαο‘ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Minnesota Duluth (University of Minnesota, 2006) φπνπ θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζε 32  εξσηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ην ‗Personal Style 

Inventory‘(Champagne & Hogan, 1979). ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνζαθελίζνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηελ θαξηέξα πνπ ζα επηιέμνπλ. 
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  Γξαζηεξηφηεηα 3.1: ηνρνζεζία ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε αθαδεκατθφ θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν.   

Οη εθπαηδεπφκελνη  θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα ζέηνπλ 

βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ λα αθφξνπλ ζην κάζεκα 

‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘ θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνζαθελίζνπλ  ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο επηδηψμεηο απφ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο. 

 Γξαζηεξηφηεηα 3.2: ρεδηαζκφο Δπίηεπμεο ηφρσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

ζρέδην δξάζεο. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ψζηε λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δπλαηψλ θαη 

εθαξκφζηκσλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

 ηελ ζπλέρεηα ν εθπαηδεπφκελνο πεξλάεη ζηελ επφκελε θάζε ηνπ θχθινπ ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζε, ηελ Δθηειεζηηθή θάζε(Performance Phase). 

- Τινπνίεζε (Performance Phase) 

Ο εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεχεηαη ζηελ ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ελψ 

παξάιιεια δνκεί ην e-portfolio νινθιεξψλνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη θαηάξηηζε: 

 Γξαζηεξηφηεηα 4: Άζθεζε Απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζε κηθξν-επίπεδν 

Οη εθπαηδεπφκελνη εκβαζχλνπλ ζηηο 3 θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κε ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ θαζνδήγεζεο. ηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κέζσ κίαο άζθεζεο απηναλαθνξάο. 

 Γξαζηεξηφηεηα 5: Γεκηνπξγία Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπληάζζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα-Curriculum Vitae 

(CV) ζχκθσλα κε ην πξφηππν Europass Βηνγξαθηθφ εκείσκα (CV). ηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα ελεκεξψζεη γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ελφο βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο θαη γηα ην πψο πξέπεη λα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ φςεσλ ηεο 

αηνκηθήο πνξείαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 Γξαζηεξηφηεηα 6: ελάξην-Βησκαηηθέο Αζθήζεηο [πλεξγαηηθή Γξαζηεξηφηεηα] 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε κία δξαζηεξηφηεηα ρεηξηζκνχ κίαο ζχγθξνπζεο. Γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηιέγνπλ έλα ζελάξην, απαληνχλ ζε 
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εξσηήκαηα, θαηαγξάθνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν επίιπζεο ηεο θαηάζηαζεο, 

επηιέγνπλ έλαλ ζπκκεηέρνληα θαη αληαιιάζνπλ ζρφιηα γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, φπσο είλαη: θίλεηξα, αμίεο, 

ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε, πξνζέζεηο, ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία έηζη ψζηε 

λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο πνιχπινθσλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ – 

ζχγθξνπζεο. 

Οινθιεξψλνληαο ν εθπαηδεπφκελνο ηνλ θχθινο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

πεξλάεη ζηελ θάζε ηνπ Αλαζηνραζκνχ (Self-reflection Phase) 

- Αλαζηνραζηηθή  θάζε (Self-reflection Phase) 

Ο εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα απηναμηνινγήζεη ηελ πνξεία ηνπ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ξνπκπξηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε, ηελ εκπινθή θαη ηελ πνξεία ηνπ e-

portfolio ηνπ.  

 Γξαζηεξηφηεηα 7.1: ‗Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιφγεζεο ηνπ Myself e-Portfolio σο 

εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο‘. 

ηφρνο ήηαλ ε κέηξεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαηά ηηο θάζεηο πνπ 

εμειίζζεηαη αλαθνξηθά κε 4 παξάγνληεο: γλσζηηθνί (cognitive aspects), θηλήηξσλ 

(motivational aspects), ζπλαηζζεκαηηθνί (affective aspects) θαη θνηλσληθνί (social 

aspects).  

 Γξαζηεξηφηεηα 7.2 : ‘Ρνπκπξίθα  Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην Myself e-

Portfolio’.  

ηφρνο ήηαλ ε κέηξεζε ηεο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην e-portfolio  κέζσ ησλ 

3 παξαγφλησλ: Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο, Αιιειεπίδξαζε 

θνηηεηή/δηδάζθνληα θαη Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε  

 Γξαζηεξηφηεηα 8: ‘Ρνπκπξίθα Απην-παξαθνινχζεζεο ηνπ Myself e-Portfolio’  

ηφρνο ηεο ξνπκπξίθαο απην-παξαθνινχζεζεο είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

άηνκν λα ειέγμεη ηελ πξφνδν ηνπ ελψ ζπκκεηέρεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

παξέρνληαο κηα ζεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία. 

Ζ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγνχζε απηφκαηα ζηελ νινθιήξσζε θαη ελφο 

θχθινπ ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέηνληαη ζα κπνξνχζαλ λα επαλαιεθζνχλ ηα ζηάδηα ηεο 

απηνξξχζκηζεο κε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 
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εκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξψηνλ, νη εθπαηδεπφκελνη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχζαλ λα δνκήζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αξρείσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξφηππα εγγξάθσλ (MS Word) θαη ινγηζηηθψλ θχιισλ 

(MS Excel) ελψ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθά 

εξγαιεία ηεο επηινγήο ηνπο.  

Γεχηεξνλ, ε δνκή ηεο ξνήο εξγαζηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνδεγνχζε ζε 

εβδνκαδηαία βάζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έπξεπε λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηηο έρνπλ δνκήζεη άξηηα ζην εξγαιείν 

γηα λα ζπλερίζνπλ ζηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σξίηνλ, ν δηαρεηξηζηήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ππνζηήξηδε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ θαζνδεγεηηθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ θαη αλαηξνθνδνηηθψλ 

κελπκάησλ (scaffolding). Κάζε εθπαηδεπφκελνο ιάκβαλε ελεκεξσηηθφ αζχγρξνλν 

κήλπκα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαηά ηελ νινθιήξσζε θαη ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ 

αξρείσλ  ζην e-portfolio ηνπ. ην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, θάζε 

εθπαηδεπφκελνο έιαβε ελεκεξσηηθφ πξνζσπηθφ αζχγρξνλν κήλπκα. 
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Κεθάιαην 4: ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.1   Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ψζηε λα εθπιεξσζεί ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί, ν νπνίνο αθνξά ζηε ζρεδίαζε κίαο 

κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ (e-portfolio) 

επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηφηεησλ κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο 

ζεψξεζεο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

Γηα ηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο κέζνδνπο, ηεο ηαηηζηηθήο Δπηζηήκεο 

γηα λα απνδφζνπκε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ.  

ε πξψην επίπεδν αζρνινχκαζηε κε ηελ Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή (descriptive 

statistics), ψζηε λα επεμεξγαζηνχκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ην δείγκα ηεο κέιεηεο, θαη λα ηα πεξηγξάςνπκε. Χζηφζν νη αλαιχζεηο 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο, δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

πιεζπζκφ. Υξεζηκνπνηνχκε ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο ζπρλφηεηαο (f), ηεο ζρεηηθήο 

ζπρλφηεηαο (%) θαη ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ (X). 

ε δεχηεξν επίπεδν πξνζεγγίδνπκε ηελ Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή (inferential 

statistics), ψζηε λα ππεξβνχκε ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ θαη λα πξνζδηνξίζνπκε 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

(correlation coefficient) Pearson r, ν νπνίνο απνηειεί ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ  2 

κεηαβιεηψλ. 

ε ηξίην επίπεδν αμηνπνηνχκε ην ηζηνξηθφ ησλ αξρείσλ (log files) ηνπ e-

portfolio εξγαιείνπ, ην νπνίν απνδίδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηή ε πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ηνπ e-

portfolio σο πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Ζ  ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κέζσ ηνπ ηαηηζηηθνχ 

Παθέηνπ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), ζηελ έθδνζε 17.0 (2008). 
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4.2   Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

 

4.2.1   Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαιείσλ 

 

Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζχλεπεηαο θαηαδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία σο κία 

ιεηηνπξγία ζχγθξηζεο απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ εξσηεκάησλ κίαο θιίκαθαο. ηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach a 

(coefficient a) γηα λα αμηνιoγήζεη ηελ αμηνπηζηία κεηαμχ ίζσλ ππνθεηκέλσλ (Roger, 

1996). Ο ζπληειεζηήο Cronbach alpha θπκαίλεηαη απφ 0 εσο 1. Γηα ηα εξεπλεηηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ ηξαηεγηθψλ κάζεζεο (Learning Strategies 

Questionnaire) πεξηιάκβαλε 20 εξσηήκαηα (ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο), ηα νπνία ειέρζεζαλ κε ηεζη αμηνπηζηίαο, ψζηε λα 

επηζεκαλζεί ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο. Ο δείθηεο Cronbach a = .683, 

ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο εθφζνλ δερζνχκε ην κηθξφ αξηζκφ εξσηεκάησλ πνπ 

πεξηιάκβαλε ε θιίκαθα. Δλψ νη George θαη Mallery (2003) καο δηεπθξηλίδνπλ φηη 

φηαλ ν ζπληειεζηήο  alpha>.6 ηφηε είλαη ακθηζβεηήζηκνο, σζηφζν ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη κφλν 20 εξσηήκαηα νπφηε επαιεζεχεηαη. 

Δίλαη γεγνλφο φηη θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή alpha εμαξηάηαη κεξηθψο 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ ηεο θιίκαθαο θαη έηζη κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηψζεηο 

(Gliem & Gliem, 2003). Άξα ν ζπληειεζηήο .683 είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ εξσηεκάησλ ηεο θιίκαθαο. 

Ζ ‗Ρνπκπξίθα Απην-αμηνιφγεζεο ηνπ MySelf e-Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ Απην-Ρπζκηδφκελεο Μάζεζεο‘ (ε ξνπκπξίθα ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο) πεξηιακβάλεη 40 εξσηήκαηα ηα νπνία 

ειέρζεζαλ κε ηεζη αμηνπηζηίαο, ψζηε λα επηζεκαλζεί ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach a = .970, o νπνίνο ζεσξείηαη εμαηξεηηθφο (George & Mallery, 2003).  

Ζ ‗Ρνπκπξίθα Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην MySelf e-Portfolio‘ (ε 

ξνπκπξίθα ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο) 

πεξηιακβάλεη 35 εξσηήκαηα ηα νπνία ειέρζεζαλ κε ηεζη αμηνπηζηίαο, ψζηε λα 
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επηζεκαλζεί ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach a = .886, o νπνίνο ζεσξείηαη 

θαιφο (George & Mallery, 2003).  

Ζ ‗Ρνπκπξίθα Απην-Παξαθνινχζεζεο ηνπ MySelf e-Portfolio‘(ε ξνπκπξίθα 

ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο) πεξηιακβάλεη 

17 εξσηήκαηα ηα νπνία ειέρζεζαλ κε ηεζη αμηνπηζηίαο, ψζηε λα επηζεκαλζεί ν 

δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach a = .754, o νπνίνο ζεσξείηαη απνδεθηφο 

(George & Mallery, 2003).  

 

4.2.2   Σα εξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ην αθφινπζν: Έλα άξηηα 

δνκεκέλν e-portfolio κπνξεί λα ελδπλακψζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή 

αλάπηπμε, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο;  

 

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 βαζηδφκαζηε ζηε ζεσξεηηθή δνκή 

ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη αλαδεηθλχνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ησλ θάζεσλ ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ‗Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιφγεζεο ηνπ Myself e-

Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο’ ε νπνία 

πεξηιάκβαλε 40 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηα νπνία ήηαλ 

θαηεγνξηνπνηήκελα ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. πσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζε θάζε θάζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

αλαδεηθλχνληαη δείθηεο. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο εξεπλεηηθήο κεηαβιεηήο –

Απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε εμεηάδνπκε ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 Γλσζηηθνί Παξάγνληεο (cognitive aspects) 

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: νξγάλσζε θαη πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, δφκεζε πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, ιήςε απνθάζεσλ, επηινγή 

ζηξαηεγηθήο κάζεζεο, αλαζηνραζκφο θαη απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ. 

 Παξάγνληεο Κηλήηξσλ (motivational aspects) 
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Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: ελεξγνπνίεζε ελδηαθέξνληνο, 

θαηαλφεζε ζηφρσλ, δηαηήξεζε θηλήηξνπ κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο, πεπνηζήζεηο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο (affective aspects)  

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: πξφθιεζε σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε. 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (social aspects).  

Οη παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: επηθνηλσλία, αληαιιαγή 

ζρνιίσλ,ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 ειέγμακε ην βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο ‘Ρνπκπξίθα Απην-αμηνιφγεζεο ηνπ MySelf 

e-Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο’ έηζη 

ψζηε λα ειέγμνπκε πψο ζρεηίδνληαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο 

(Zimmerman, 2000). Δηδηθφηεξα, νη 4 παξάγνληεο (γλσζηηθνί, θίλεηξα, 

ζπλαηζζεκαηηθνί θαη θνηλσληθνί) απνηεινχλ ηηο 4 κεηαβιεηέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε 

θάζε κία απφ ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ θχθινπ ηηο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κε ηηο 

νπνίεο δηακνξθψζακε ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Ζ0-1: Σα θξηηήξηα  (Γλσζηηθνί παξάγνληεο θαη  Παξάγνληεο 

θηλήηξσλ), ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο δελ παξνπζηάδνπλ 

γξακκηθή ζπζρέηηζε . 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Ζ1-1: Σα θξηηήξηα (Γλσζηηθνί παξάγνληεο θαη  

Παξάγνληεο θηλήηξσλ), ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Ζ0-2: Σα θξηηήξηα  (Γλσζηηθνί παξάγνληεο θαη 

πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο), ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

δελ παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε . 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Ζ1-2: Σα θξηηήξηα (Γλσζηηθνί παξάγνληεο θαη  

Παξάγνληεο θηλήηξσλ), ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε. 
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Μεδεληθή Τπόζεζε – Ζ0-3: Σα θξηηήξηα  (Γλσζηηθνί παξάγνληεο θαη Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο), ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο δελ 

παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε . 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Ζ1-3: Σα θξηηήξηα (Γλσζηηθνί παξάγνληεο θαη  Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο), ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο παξνπζηάδνπλ 

γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

Βαζηδφκελνη ζηνλ Πίλαθα πζρεηίζεσλ (Correlations) (Βι. Πίλαθα 22) παξαηεξνχκε 

φηη ζηελ πξψηε Φάζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε), 

πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε γηα ην δεχγνο κεηαβιεηψλ Γλσζηηθνί Παξάγνληεο – 

Παξάγνληεο Κηλήηξσλ. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson r (.654) θαη ηνπ p-value 

(.000) ππνδειψλνπλ φηη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) απνξξίπηεηαη κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δεχγνπο ησλ 

κεηαβιεηψλ.  

ηελ επφκελε Φάζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Δθηειεζηηθή Φάζε), 

εζηηάδνπκε ζην δεχγνο κεηαβιεηψλ Γλσζηηθνί Παξάγνληεο – πλαηζζεκαηηθνί 

Παξάγνληεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson r (.554) 

θαη ηνπ p-value (.000) ππνδειψλνπλ φηη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) απνξξίπηεηαη κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

δεχγνπο ησλ κεηαβιεηψλ.  

ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Φάζε Απην-αλαζηνραζκνχ), 

εζηηάδνπκε ζηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο γηα ην δεχγνο κεηαβιεηψλ Γλσζηηθνί 

Παξάγνληεο –Παξάγνληεο Κηλήηξσλ. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson r (.551) θαη 

ηνπ p-value (.000) ππνδειψλνπλ φηη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) απνξξίπηεηαη κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

δεχγνπο ησλ κεηαβιεηψλ.  ηε θάζε απηή ειέγρνπκε ηελ ππφζεζε θαη γηα ην δεχγνο 

κεηαβιεηψλ Γλσζηηθνί Παξάγνληεο – πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο, φπνπ νη ηηκέο 

ηνπ ζπληειεζηή Pearson r (.541) θαη ηνπ p-value (.000) ππνδειψλνπλ φηη ε κεδεληθή 

ππφζεζε (Ζ0) απνξξίπηεηαη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δεχγνπο ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Πίλαθαο πζρεηίζεσλ - Pearson Correlation 

Φάζε: Πξνπαξαζθεπαζηηθή 
Παξάγνληεο 

Κηλήηξσλ 

πλαηζζεκαηηθνί 

Παξάγνληεο  

Κνηλσληθνί 

Παξάγνληεο 
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Γλσζηηθνί 

Παξάγνληεο 
 .654**(38) .341*(38) .302(38) 

 Sig (2-tailed) .000 .036 .066 

Φάζε Δθηειεζηηθή     

Γλσζηηθνί 

Παξάγνληεο 
 .423**(38) .554**(38) .127(38) 

 Sig (2-tailed) .008 .000 .447 

Φάζε: Απην-Αλαζηνραζκφο    

Γλσζηηθνί 

Παξάγνληεο 
 .551**(38) .541**(38) .096(38) 

 Sig (2-tailed) .000 .000 .568 

Note: * Correlation is significant 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Numbers in parentheses are the sample size. 

Πίλαθαο 22: Απεηθόληζε ησλ πληειεζηώλ πζρέηηζεο γηα ηηο Φάζεηο ηεο Απηνξξπζκηδόκελεο 

Μάζεζεο 

 

Βαζηθή καο επηδίσμε είλαη κέζσ ηεο άξηηαο δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio (πεηξακαηηθή δηαδηθαζία) ε αλάδεημε θαη ελίζρπζε ησλ 

αθφινπζσλ δεμηφηεησλ απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο: 

 Γλσζηηθνί Παξάγνληεο :Τηνζέηεζε ζηφρσλ, ρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

δηαρείξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη αλαζηνραζκφο 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ :Αλάπηπμε θηλήηξσλ  

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο: Ηθαλνπνίεζε 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο: Απνηειεζκαηηθή Αιιειεπίδξαζε 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηα εξσηήκαηα ηεο ‗Ρνπκπξίθαο Απην-αμηνιφγεζεο ηνπ 

MySelf e-Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδφκελεο 

Μάζεζεο‘ κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, ηα νπνία 

είλαη θαηεγνξηνπνηήκελα ζηηο θάζεηο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα. 

ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηξήζεηο. ηνλ 

Πίλαθα 23 παξνπζηάδεηαη ε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, ζηνλ Πίλαθα 24 

απεηθνλίδεηαη ε εθηειεζηηθή θάζε θαη ηέινο ζηνλ Πίλαθα 25 παξνπζηάδεηαη ε θάζε 

ηνπ απην-αλαζηνραζκνχ (self-reflection). 

Δλδεηθηηθά Δξσηήκαηα ζηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε 

Γλσζηηθνί Παξάγνληεο 

Δξψηεκα 1, ‗To MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα δνκήζεηο ηα 

πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο‘ 

Πνιχ 55,3%   

Δξψηεκα 3, ‗To MySelf e-Portfolio δηαηεξεί αξρείν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξήζηε‘  

Πάξα πνιχ 71,1 %  
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Παξάγνληεο Κηλήηξσλ 

Δξψηεκα 7 ‗To MySelf e-Portfolio ελεξγνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ 

ζνπ‘ απάληεζε  

Πάξα πνιχ 47,4% 

Δξψηεκα 8 ‗To MySelf e-Portfolio ζνπ επέηξεςε λα 

εμαηνκηθεχζεηο κεξηθψο ηε δηεπηθάλεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη‘  

Πνιχ 57,9%  

ην Δξψηεκα 10, ‗To MySelf e-Portfolio ζνπ ππελζπκίδεη ηε 

γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο‘  

Πνιχ 63,2% 

ην Δξψηεκα 11, ‗To MySelf e-Portfolio ζε επαηζζεηνπνηεί ζε 

ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία‘. 

Πνιχ  36,8% 

πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο  

ην Δξψηεκα 14,‘To MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα θέξεηο 

εηο πέξαο ηηο πξνθιήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Με άιια ιφγηα 

ηα εξγαιεία ήηαλ επαξθή‘. 

Πάξα Πνιχ 55,3% 

ην Δξψηεκα 16, ‗To MySelf e-Portfolio ήηαλ νξγαλσκέλν κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε είλαη πηζαλφ λα ζε έθαλε λα απνιακβάλεηο 
ηελ εξγαζία ζνπ‘. 

Πάξα πνιχ 36,8% 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

ην Δξψηεκα 19, ‗To MySelf e-Portfolio ζνπ ππελζπκίδεη ηε 

γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο‘  

Πνιχ  44,7% 

Πίλαθαο 23: Απεηθόληζε Δλδεηθηηθώλ Δξσηεκάησλ από ηελ Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιόγεζεο ηνπ 

MySelf e-portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο 

 

Δλδεηθηηθά Δξσηήκαηα ζηελ  Δθηειεζηηθή Φάζε 

Γλσζηηθνί Παξάγνληεο 

Δξψηεκα 21, ‗To MySelf e-Portfolio ζε θαζνδήγεηζαη ψζηε λα 

αλαζηνράδεζαη ζηηο αηνκηθέο ζνπ δξαζηεξηφηεηεο‘  

Πνιχ 47,4%  

Παξάγνληεο  Κηλήηξσλ 

Δξψηεκα 24, ‗To MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα δηαηεξείο ην 

θίλεηξν ζνπ κέζσ ησλ αλαηξνθνδνηήζεσλ‘   

Πνιχ 39,5%  

πλαηζζεκαηηθνί  Παξάγνληεο 

Δξψηεκα 26, ‗Σν Myself e-Portfolio ζνπ παξέρεη δηακνξθσηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο‘ 

Πνιχ 47,4% 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

ην Δξψηεκα 28, ‗To MySelf e-Portfolio ζνπ επηηξέπεη λα 

επηθνηλσλείο θαη λα αληαιιάζεηο ζρφιηα κε ηελ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο‘  

Πάξα πνιχ 68,4% 

ην Δξψηεκα 29, ‗To MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα επηθνηλσλείο κε άιια άηνκα θαη λα αληαιιάζεηο 

ηδέεο ή λα δεηάο βνήζεηα‘  

Πάξα Πνιχ 63,2%  

ην Δξψηεκα 30, ‗To MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεζαη  κε ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο‘  

Πάξα Πνιχ 50%  

Πίλαθαο 24: Απεηθόληζε Δλδεηθηηθώλ εξσηεκάησλ από ηελ Ρνπκπξίθα  Απην-Αμηνιόγεζεο ηεο 

Δκπινθήο 

 

Δλδεηθηηθά Δξσηήκαηα ζηελ  Φάζε Απην-αλαζηνραζκνύ 

Γλσζηηθνί Παξάγνληεο 
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Δξψηεκα 32, ‗To MySelf e-Portfolio ζε ελζάξξπλε λα ζπγθξίλεηο 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζνπ κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζέιεηο λα 

βξεζείο ζην κέιινλ‘  

Πνιχ 44,7%  

Παξάγνληεο  Κηλήηξσλ 

ην Δξψηεκα 36, ‗To Myself e-Portfolio ζνπ έδσζε ηελ 

απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε πνπ νδεγεί ζε θαηάιιειεο 

πεπνηζήζεηο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο‘  

Πνιχ 50%  

πλαηζζεκαηηθνί  Παξάγνληεο 

ην Δξψηεκα 37, ‗To Myself e-Portfolio ζνπ παξείρε ηελ 

θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο επηδφζεηο ζνπ ζην πνζνζηφ 

εξγαζίαο πνπ νινθιήξσζεο‘  

Πάξα Πνιχ 42,1%  

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

ην Δξψηεκα 39,  ‗To Myself e-Portfolio ζνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεηο ηα απνηειέζκαηα ζνπ κε απηά ησλ 

ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ‘  

Αξθεηά 44,7%  

Πίλαθαο 25: Απεηθόληζε ελδεηθηηθώλ εξσηεκάησλ από ηελ Ρνπκπξίθα Απην-Παξαθνινύζεζεο 

ηνπ MySelf e-Portfolio 

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα; 

 

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 βαζηδφκαζηε ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο ξνήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε 

φηη πινπνίεζε ηνπ e-portfolio νδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε απνηειέζκαηα. Γη‘ 

απην ην ιφγν ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ελνξρεζηξψζεθε κέζσ ηεο ‗Ρνπκπξίθαο Απην-Παξαθνινχζεζεο ηνπ MySelf e-

Portfolio‘ νη νπνία πεξηιάκβαλε 17 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο. ηφρνο ηεο 

ξνπκπξίθαο απηνπαξαθνινχζεζεο είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα 

ειέγμεη ηελ πξφνδν ηνπ ελψ ζπκκεηέρεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, παξέρνληαο κηα 

ζεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία. Ζ ξνπκπξίθα αλαιχεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθά θξηηήξηα: 

 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά [ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην e-

portfolio, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά], 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία [αθαδεκατθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο]  
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 Αλαζηνραζκφο [ζχλδεζε αηνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ e-

portfolio].  

Αξρηθά, γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχκε ηα θξηηήξηα ηεο ‗Ρνπκπξίθαο Απην-

Παξαθνινχζεζεο ηνπ MySelf e-Portfolio‘ φπνπ παξνπζηάδνπκε ηηο αηνκηθέο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα  e-portfolios πνπ πινπνίεζαλ. 

Χο πξνο ην θξηηήξην ‗Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά‘ αλαθέξεηαη ‗Μεγάιε πλέπεηα‘ 

(71,8%) σο πξνο ηελ πινήγεζε ε νπνία είλαη ζαθήο θαη ζπλεπήο θαη σο πξνο ηελ 

δηεπηθάλεηα ε νπνία  είλαη θαηάιιειε (φρη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθή ή πνιχ έληνλε) 

(59%)‘. 

 Χο πξνο ην θξηηήξην ‗Απνδεηθηηθά ηνηρεία‘ ζεσξείηαη φηη ην ‗Σν νξγαλσηηθφ ζρήκα 

ηνπ MySelf e-Portfolio ζπλδέεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε κία ελνπνηεκέλε νιφηεηα‘  

ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν (56,4%) θαζψο επίζεο ην ‗Σν MySelf e-Portfolio 

παξνπζηάδεη ζε βάζνο ηηο θεληξηθέο θαη ζρεηηθέο εκπεηξίεο‘ (66,7%) θαη αθφκα ‗Σν 

MySelf e-Portfolio επηδεηθλχεη ηελ επξχηεηα ηεο γλψζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ‘(61,5%) 

ελψ ην ‗Σν MySelf e-Portfolio πεξηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ εαπηφ‘ ζε ππνδεηγκαηηθφ επίπεδν (53,8%). Δπίζεο ζεσξνχλ φηη ‗Σν 

MySelf e-Portfolio πεξηιακβάλεη πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ‘ ζε ‗Τπνδεηγκαηηθφ επίπεδν (53,8%).  

Σέινο γηα ην θξηηήξην ‗Αλαζηνραζκφο‘αλαθέξεηαη φηη ‗Σν θνηλφ απνδέθηεο θαη ν 

ζηφρνο ηνπ MySelf e-Portfolio πεξηγξάθεηαη ή είλαη πξνθαλή‘ νη εξσηεζέληεο 

ππνζηήξημαλ ζε ‗Ηθαλνπνηεηηθφ Δπίπεδν‘ (53,8%). Δπίζεο ‗Πεξηέρνληαη 

αλαζηνραζηηθά ζρφιηα γηα ηα ζηνηρεία ηνπ MySelf e-Portfolio θαζψο θαη γηα ην πψο 

παξνπζηάδεηαη ν εθπαηδεπφκελνο/ρξήζηεο‘ νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ 

‗Τπνδεηγκαηηθφ Δπίπεδν‘ (48,7%). Αθφκε ‗Πεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη 

(δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη λα πξνζηεζνχλ/βειηησζνχλ)‘ ζε Τπνδεηγκαηηθφ 

Δπίπεδν‘(53,8%).‗Πεξηιακβάλνληαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη (επαγγεικαηηθνί θαη/ή 

αηνκηθνί ζηφρνη)‘ ζε ‗Ηθαλνπνηεηηθφ Δπίπεδν(51,3%)‘ θαη ‗Ζ εξκελεία ηεο αηνκηθήο 

κάζεζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ MySelf e-Portfolio‘ ζεσξνχλ ζε 

‗Τπνδεηγκαηηθφ Δπίπεδν‘(48,7%).  

Σα ξαβδνγξάκκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα κέζσ ησλ 

νπνίσλ πξνέθπςαλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα E.  

 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ e-portfolio, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ην ινγηζκηθφ εξγαιείν Elgg (Βι.Πίλαθαο 26) 
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Βαζηθά 

ηνηρεία 

Γεληθή Υξήζε e-

portfolio 

Γηαρεηξηζηήο 

e-portfolio- ηαηηζηηθά 

ηνηρεία 

 

ηαηηζηηθά ηνηρεία 

κόλν γηα ηνπο Υξήζηεο 

Υξήζηεο 

 

43 1 41(39-ελεξγνί) 

Μελύκαηα 

 

900 415 485 

Αξρεία  

 

691 41 650 

Widgets 

 

284 6 278 

ειίδεο  

(Pages)  

 

237 27 210 

Πίλαθαο 26:Παξνπζίαζε ησλ ηαηηζηηθώλ ηνηρείσλ Υξήζεο ηνπ εξγαιείνπ Elgg  

 

H δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio είρε δηάξθεηα 5 εβδνκάδεο θαηά ηηο νπνίεο 

πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 26. Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 26 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη ρξήζηεο ήηαλ 43 απφ ηνπο νπνίνπο έλαο ρξήζηεο ήηαλ ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν δεχηεξνο ήηαλ ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο 

‗πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο‘. Οη ρξήζηεο –ζπκκεηέρνληεο  ηνπ e-portfolio είλαη 41, 

απφ ηνπο νπνίνπο νινθιήξσζαλ κε επηηπρία φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, νη 39. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηνπο 41 εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην e-

portfolio, έλα άηνκν θαηαζθεχαζε κφλν ην [Πξνθίι] ηνπ ελψ έλαο άιινο 

ζπκκεηέρνληαο νινθιήξσζε 4 δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλέβαζε ζην εξγαιείν κε-

επαξθψο δνκεκέλεο.  

Ο αξηζκφο ησλ αξρείσλ, ησλ widgets θαη ησλ ζειίδσλ (Pages) είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο θαη αηηηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηφηεησλ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ. Χζηφζν παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο αζχγρξνλσλ 

κελπκάησλ, ν νπνίνο δελ αηηηνινγείηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο. ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβαλφηαλ κία κφλν ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

ζπλεξγάδνληαλ νη ρξήζηεο αλά 2.  

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 
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κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο αθαδεκατθή αλάπηπμε θαη κειινληηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή; 

 

Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε απνηειεί δεηνχκελν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ην νπνίν 

νδεγεί ζηελ επεκεξία. Χζηφζν γηα λα είλαη θαλείο επηηπρεκέλνο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο απαηηείηαη ε θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ. 

Απηφ πξνυπνζέηεη βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηνηήηεο, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ε γισζζνκάζεηα, ηα καζεκαηηθά, νη επηζηεκνληθέο 

δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία αλαδεηθλχνπκε ηε 

ρξήζε ηνπ e-portfolio σο ην φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 3 ρξεζηκνπνηήζεθε ε ‗Ρνπκπξίθα 

Απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην Myself e-Portfolio‘(Langley, 2006). Οη 

εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ζηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε, θαη 

εηδηθφηεξα δίλεηαη έκθαζε ζην πψο είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ e-portfolio. Ζ Ρνπκπξίθα απνηειείηαη απφ 35 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο 

ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο παξάγνληεο, κε ηα θξηηήξηα ηνπο:  

 Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο (The Level of Academic Challenge) 

- Πξνζπάζεηα,  

- Υξφλνο θαη   

- Πξνζδνθίο Φνηηεηή / Γηδάζθνληα 

 Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα (Student/Faculty Interactions)  

- Δπηθνηλσλία κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-portfolio θαη ηνλ δηδάζθνληα,  

- Πνηφηεηα ηεο Αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-Portfolio,  

- ρέζεηο Γηαρεηξηζηή ηνπ MySelf e-Portfolio/Φνηηεηή, 

Δλζάξξπλζε/Τπνρξέσζε/Δλδηαθέξνλ,  

- Τπνζηεξηθηηθφ Πεξηβάιινλ ηάμεο  θαη Οξγάλσζε 

 Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε (Active and Collaborative Learning). 

- Δλεξγή Μάζεζε  

- πλεξγαηηθή/Αηνκηθή Μάζεζε 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεσξνχκε φηη ζπλδένληαη άκεζα ζε φιν ην 

θάζκα ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ e-
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portfolio. Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε απνηειεί άζξνηζκα δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη κέζσ θαηάιιεισλ ζπζρεηίζεσλ ζα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία.  

ε πξψην επίπεδν, δηακνξθψζακε ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο γηα λα ειέγμνπκε ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 3 βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο εκπινθήο.  

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Ζ0-1: Οη  παξάγνληεο Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο θαη 

Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα δελ παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε . 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Ζ1-1: Οη  παξάγνληεο Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο 

θαη Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Ζ0-2: Οη  παξάγνληεο Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο θαη 

Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε δελ παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε . 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Ζ1-2: Οη  παξάγνληεο Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο 

θαη Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Ζ0-3: Οη  παξάγνληεο Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα 

θαη Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε δελ παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε . 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Ζ1-3: Οη  παξάγνληεο Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα 

θαη Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε παξνπζηάδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

Βαζηδφκελνη ζηνλ Πίλαθα πζρεηίζεσλ (Correlations) (Πίλαθαο 27) παξαηεξνχκε φηη 

πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε γηα ην δεχγνο κεηαβιεηψλ Δπίπεδν Αθαδεκατθήο 

Πξφθιεζεο – Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson r 

(.589) θαη ηνπ p-value (.000) ππνδειψλνπλ φηη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) 

απνξξίπηεηαη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ δεχγνπο ησλ κεηαβιεηψλ.  

Δπίζεο γηα ην δεχγνο κεηαβιεηψλ Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα – Δλεξγή θαη 

πλεξγαηηθή Μάζεζε. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson r (.535) θαη ηνπ p-value 

(.000) ππνδειψλνπλ φηη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) απνξξίπηεηαη κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δεχγνπο ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

Πίλαθαο πζρεηίζεσλ - Pearson Correlation 
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Δπίπεδν 

Αθαδεκατθήο 

Πξφθιεζεο 

Αιιειεπίδξαζε 

Φνηηήηε/Γηδάζθνπ

ζαο/δηαρεηξίζηξηαο 

ηνπ MySelf e-

Portfolio 

Δλεξγή θαη 

πλεξγαηηθή 

Μάζεζε                                     

Δπίπεδν Αθαδεκατθήο 

Πξφθιεζεο 
 1.000(39) .412*(39) .589 ** (39) 

 Sig (2-tailed) . .009 .000 

Αιιειεπίδξαζε 

Φνηηήηε/Γηδάζθνπζαο

/δηαρεηξίζηξηαο ηνπ 

MySelf e-Portfolio 

 .412**(39) 1.000(39) .535 ** (39) 

 Sig (2-tailed) .009 . .000 

Δλεξγή θαη 

πλεξγαηηθή Μάζεζε                                     
 .589 ** (39) .535 ** (39) 1.000(39) 

 Sig (2-tailed) .000 .000 . 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Πίλαθαο 27: Απεηθόληζε ησλ πληειεζηώλ πζρέηηζεο γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο Ρνπκπξίθαο 

Απην-Αμηνιόγεζεο ηεο Δκπινθήο 

 

ε δεχηεξν επίπεδν, ρξεζηκνπνηήζακε ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (ζπρλφηεηα, 

πνζνζηά, αζξνηζηηθά πνζνζηά) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

εξσηεκάησλ ηεο ‗Ρνπκπξίθαο Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην MySelf e-

Portfolio‘ ηα νπνία παξαζέηνπκε έηζη ψζηε λα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζην MySelf e-Portfolio (παξαζέηνπκε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά). Δηδηθφηεξα θαηεγνξηνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο αλάινγα κε 

ηνπο παξάγνληεο. 

Γηα ηνλ παξάγνληα ‘Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο’ αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ‗Γηα λα θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεηαδφηαλ 

ειάρηζηα , λα θαηαβάιινπλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα‘ (66,7%). Δπίζεο ‗Σν πεξηερφκελν 

ηνπ MySelf e-Portfolio παξνπζηάζηεθε κε ηέηνην ξπζκφ ψζηε κπφξεζαλ λα ην 

θαηαλνήζνπλ πάξα πνιχ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο‘ (56,4%). Αθφκε 

‗Θέηνπλ πάξα πνιχ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε ηνπο‘ (53,8%) θαη ‗Νηψζνπλ 

φηη πξνθιήζεθαλ πάξα πνιχ ψζηε λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο δηδάζθνπζαο‘ (48,7%). 

Γηα ηνλ παξάγνληα ‘Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα’ αλαθέξνπκε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ‗Μπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πάξα πνιχ εξγαιεία επηθνηλσλίαο 

(email,messaging system,message  board) ψζηε λα είλαη ζπλερψο ζε επηθνηλσλία κε 

ηελ δηαρεηξίζηξηα ηνπ MySelf e-Portfolio θαη ηελ δηδάζθνπζα‘ (79,5%). Δπίζεο 

‗Μπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθά ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 
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δηαρεηξίζηξηαο ηνπ MySelf e-Portfolio ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο‘ 

(53,8%) αθφκε ‗Πηζηεχνπλ φηη ε δηαρεηξίζηξηα ηνπ MySelf e-Portfolio 

ζπκπεξηθέξζεθε πάξα πνιχ κε ζεβαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο‘ νη (82,1%) 

‗Πηζηεχνπλ φηη ε δηαρεηξίζηξηα ηνπ MySelf e-Portfolio έπαημε πάξα πνιχ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ‘ (51,3%). ‗Αλέπηπμαλ πάξα 

πνιχ ελζνπζηαζκφ θαη ελδηαθέξνλ ψζηε λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο‘ ( 41% ). ‗Παξαθηλήζεθαλ αξθεηά λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

ηδέεο θαη ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ MySelf e-Portfolio κε άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο, εθηφο ηεο ηάμεο‘ ( 33,3%). Αθφκε ζεσξνχλ ‗Ζ επίδνζε ηνπο ζην 

κάζεκα ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ζεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνχξγεζε ε δηδάζθνπζα 

θαη ηε ζπλερή ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ MySelf e-Portfolio‘ (51,3 % ) 

θαζψο θαη ‗Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζε ε δηδάζθνπζα ήηαλ αζθαιέο 

θαη ππνζηεξηθηηθφ‘ (53,8%). 

Σέινο γηα ηνλ παξάγνληα  ‘Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε’ αλαθέξνπκε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ‗Μπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ δηαρεηξίζηξηα ηνπ MySelf e-

Portfolio φηαλ ην ρξεηάδνληαλ θαη λα ιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθέο απαληήζεηο‘(82,1%). 

Δπίζεο ‗πκκεηείραλ ελεξγά ζε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε‘(33,3%). ‗Ήηαλ  

‗ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζην  MySelf e-Portfolio‘(66,7%). ‗Δλζαξξχλζεθαλ πάξα 

πνιχ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο γηα λα καζαίλνπλ θαη λα 

εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ  MySelf e-Portfolio‘ (48,7%) θαη ‗Ζ αηνκηθή κειέηε 

ηνπο πξνζέθεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ κάζεζε‘ (53,8%). 

Σα ξαβδνγξάκκαηα ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηεο 

‗Ρνπκπξίθαο Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην MySelf e-Portfolio‘ παξαηίζεληαη 

ζην Παξάξηεκα Δ. 
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Κεθάιαην 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1   Δπηζθόπεζε πκπεξαζκάησλ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 

φπσο είλαη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο (e-portfolio) ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαηάιιεια ελνξρεζηξσκέλα κε παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο φπσο είλαη ε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ζρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

δηαρείξηζε πξνζπάζεηαο, αλαηξνθνδφηεζε, αλάπηπμε θηλήηξσλ, αλαζηνραζκφο, 

απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηθαλνπνίεζε). Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

ζεκειηψζακε έλα  βαζηθφ εξψηεκα: Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα: 

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε  

έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο;  

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα; 

 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3 : Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε θαη κειινληηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή; 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχμακε 

ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio κέζσ ηεο νπνίαο δηακνξθψζεθαλ 

πνηνηηθνί δείθηεο νη νπνίνη αληηζηνηρίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

απαληψληαη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Οη πνηνηηθνί δείθηεο απνηεινχλ ηηο 
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παξακέηξνπο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδεηνχκε ηηο ζρέζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ζεκαληηθψλ επξεκάησλ. Οη δείθηεο αθνξνχλ: 

 ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio σο πξνο ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε,  

 ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε (εκπινθή) θαη  

 ηα καζεζηαθά απνηέιεζκαηα (ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio). 

 

5.2   πδήηεζε 

 

Αλαιχνληαο ηα επξήκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ πξνθχπηνπλ  ηα αθφινπζα δεηήκαηα.  

 

Ωο πξνο ην Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 1: Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο;  

Βαζηδφκελνη ζηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 22 ρξεζηκνπνηήζακε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Pearson r γηα ηελ αλεχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξηηεξηψλ, έηζη ζηελ 

‗Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε‘ πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ Γλσζηηθψλ 

Παξαγφλησλ θαη ησλ Κηλήηξσλ θαζψο, ζηελ ‗Δθηειεζηηθή Φάζε‘ ζπζρεηίζηεθαλ νη 

γλσζηηθνί Παξάγνληεο κε ηνπο πλαηζζεκαηηθνχ Παξάγνληεο θαη ηέινο ζηελ ‗Φάζε 

ηνπ Απην-αλαζηνραζκνχ‘ νη γλσζηηθνί παξάγνληεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο 

παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο. Χζηφζν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη νη Κνηλσληθνί Παξάγνληεο δελ παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο ελδείμεηο ην νπνίν απνηειεί 

έλα γεγνλφο ζην νπνίν ζα δψζνπκε έκθαζε, αθνχ ην ζχζηεκα δελ πεξηιάκβαλε 

κεγάιν πνζνζηφ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα λα κελ δίλεηαη 

θίλεηξν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Δπίζεο έλαο πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζπληειεζηή Pearson r 

είλαη ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ δηακνξθψλνληαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ σζηφζν δελ είλαη απνιχην φηη νη ζρέζεηο απηέο είλαη αηηηψδεηο, έηζη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή έξεπλα. Χζηφζν ρξεζηκνπνηψληαο ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα ηεο ‗Ρνπκπξίθα Απην-

Αμηνιφγεζεο ηνπ Myself e-Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 
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Απηνξξπζκηδφκελεο Μάζεζεο‘ πνπ αθνξνχζαλ θάζε θξηηήξην εληζρχεηαη ε άπνςε 

φηη νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο.  

Γεληθφηεξα, νη ζπζρεηίζεηο (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1) πνπ πξνθχπηνπλ 

επηζεκαίλνπλ φηη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio επλνεί, ππνζηεξίδεη θαη 

εληζρχεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο σζηφζν πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε θαη ηελ χπαξμε ηξίησλ κεηαβιεηψλ φπσο είλαη ν ελζνπζηαζκφο θαη ε 

πεξηέξγεηα.  

 

Ωο πξνο ην Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 2: Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα; 

Βαζηδφκελνη ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ‗Ρνπκπξίθα Απην-

Παξαθνινχζεζεο ηνπ MySelf e-Portfolio‘ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ εξγαιείνπ πξνέθπςαλ επξήκαηα ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2.  

Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηα 3 θξηηήξηα (Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία  θαη Αλαζηνραζκφο) ζπγθέληξσζαλ απαληήζεηο ζπκθσλίαο 

ζρεδφλ πάλσ απφ ην 50%. πνπ ζεσξνχζαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπ e-portfolio ήηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απφςεηο ησλ ρξεζηψλ παξαηεξνχκε θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ e-portfolio θαηαδεηθλχνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ αξρείσλ, ησλ 

widgets θαη ησλ ζειίδσλ (Pages) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη αηηηνινγείηαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηφηεησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ 41 εθπαηδεπφκελσλ πνπ εγγξάθεζαλ ζην e-portfolio, νη 39 νινθιήξσζαλ 

κε επηηπρία φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο ην νπνίν έρεη σο ζπλέπεηα λα ππάξρεη αδπλακία 

ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο φηη 

κέζσ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κπνξνχκε λα πάξνπκε ζεηηθέο ελδείμεηο γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο έξεπλαο θαη ηε δηεμαγσγή επφκελσλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζίσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάδεημε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

Σέινο, σο πξνο ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 3: Έλα άξηηα δνκεκέλν e-portfolio ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ελνξρεζηξσκέλν κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε θαη 

κειινληηθά ηελ επαγγεικαηηθή;  
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Ζ αθαδεκατθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν παξαγφλησλ νη νπνίνη 

αλαδεηθλχνληαη ζηελ ‗Ρνπκπξίθα Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην Myself e-

Portfolio‘. Βαζηδφκελνη ζηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 27 ρξεζηκνπνηήζακε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Pearson r γηα ηελ αλεχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξηηεξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηε ξνπκπξίθα. Παξαηεξήζεθε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

Δπηπέδνπ Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο θαη ηεο Δλεξγήο θαη πλεξγαηηθήο Μάζεζεο 

θαζψο επίζεο αλαδείρζεθε ζρέζε κεηαμχ ηεο Αιιειεπίδξαζεο θνηηεηή/δηδάζθνληα  

θαη ηεο Δλεξγήο θαη πλεξγαηηθήο Μάζεζεο. Οη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

επηζηεκνληθά θαηαλνεηέο σζηφζν πξέπεη λα κε ιεζκνλήζνπκε ην γεγνλφο φηη δελ 

είλαη απφιπην νη ζρέζεηο λα είλαη αηηηψδεηο. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

πξνσζεί ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε σζηφζν απαηηείηαη θαη ε εμέηαζε ηξίησλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Δλδπλακψλνληαο ηα παξαπάλσ επξήκαηα παξαζέηνπκε ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηεκάησλ ηεο ‗Ρνπκπξίθαο Απην-αμηνιφγεζεο ηεο Δκπινθήο ζην 

MySelf e-Portfolio‘. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα ‗Δπίπεδν 

Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο‘ φηη πξνθιήζεθαλ λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ, 

ελψ γηα λα θαηάιαβνπλ ην πεξηερφκελν δελ θαηέβαιαλ κεγάιε πξνζπάζεηα, θαζψο 

έζεηαλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε ηνπο. Χο πξνο ηνλ παξάγνληα  

‗Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα‘ αλαθέξεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ πάξα πνιχ 

ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, έηζη αλέπηπμαλ πάξα πνιχ 

ελζνπζηαζκφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε, ελψ παξαθηλήζεθαλ αξθεηά λα 

ζπδεηήζνπλ ηδέεο θαη ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, ηέινο ε επίδνζε ηνπο ζην κάζεκα 

ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ζεηηθφ θιίκα. Γηα ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα ‗Δλεξγή 

θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε‘ ζεσξνχζαλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε φιεο ηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ζην MySelf e-Portfolio, ελψ ελζαξξχλζεθαλ πάξα πνιχ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο γηα λα καζαίλνπλ θαη ε αηνκηθή κειέηε 

ηνπο πξνζέθεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ κάζεζε. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα εληζρχνπλ ηελ άπνςε καο φηη νη εθπαηδεπφκελνη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio αλέπηπμαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο 

εκπινθήο ζχκθσλα κε ηα νπνία ζπληειείηαη ε αθαδεκατθή αλάπηπμε. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζρφιηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

αθαδεκατθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ην κάζεκα. Σα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην Πίλαθα 
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Μελπκάησλ (Message Board) ζην Πξνθηι ηνπο, ζην εξγαιείν MySelf e-Portfolio. Ζ 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαδεηθλχεη ην ζηφρν ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεη πνηνηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ.Αλαιπηηθφηεξα: 

Έλαο ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη: ‘Η ζπκκεηνρή ζην e-portfolio πηζηεχσ ήηαλ κηα 

ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

κάζεκα θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηφ ήηαλ κηα επράξηζηε αιιά θαη πξσηφγλσξε δηαδηθαζία. 

Δπίζεο κε ηελ θαζνδήγεζε πνπ ππήξρε ε εθπιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ αθφκε 

πην εχθνιε.’, ζην ίδην πιαίζην ζπλερίδεη έλαο άιινο ζπκκεηέρνληαο ‗Η ζπκκεηνρή κνπ 

ζην e-porfolio ήηαλ κηα επράξηζηε δηαδηθαζία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ εχζηνρεο θαη 

είραλ ζπλνρή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνζσπηθά κελχκαηα θαζνδήγεζεο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο/ζπκθνηηεηέο νδήγεζε πξννδεπηηθά ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο.’ Έλαο 

ζπκκεηέρνληαο ζεσξεί: ‘νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ θχξην ζηφρν ηνλ εαπηφ καο θαη πσο 

κπνξνχκε λα βειηησζνχκε ζε θάπνηνπο ηνκείο αιιά θαη ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπκθνηηεηέο καο. Πηζηεχσ φηη φινη θέξδηζαλ θαηη απν απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα!’, 

έλαο άιινο ζπκκεηέρνληαο ζπλερίδεη: ‗Η φιε δηαδηθαζία ήηαλ θάηη πνπ δελ ην 

ζπλαληάκε ζπρλά ζε καζήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δίλνληαλ, 

ήηαλ απιέο θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο θαη πάληα ζπλνδεχνληαλ απφ θαηάιιειν 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ.’ 

Οη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο αλαθέξνπλ φηη  

‘Σν e- portfolio καο ελζάξξπλε ζην λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα επηθνηλσλήζνπκε κε 

άιινπο ζπκθνηηεηέο καο, γεγνλφο πνπ απνδείρζεθε ηφζν ρξήζηκν φζν θαη 

επράξηζην!Δίλαη βέβαην φηη απηή ε εκπεηξία καο ζα απνδεηρζεί πνιχ ρξήζηκε ζην 

κέιινλ’. 

Αθφκε, νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ έκθαζε ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ σο ηξφπνο 

πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα: ‘Σν e-portfolio 

ήηαλ έλαο πνιχ δεκηνπξγηθφο ηξφπνο γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην 

κάζεκα.’, ελψ άιινο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ‘Σν ΜySelf e-Portfolio ήηαλ αξθεηά 

ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα, καο παξαθίλεζε λα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν κε ην 

κάζεκα’. 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ ηελ παηδαγσγηθή ππνδνκή ηνπ εξγαιείνπ, αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη:’Χάξε ζην e-portfolio έθαλα έλαλ εζσηεξηθφ δηάινγν πνπ κε 

βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά,δηαδηθαζίεο θαη 
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πξνζεγγίζεηο. Μέρξη ηψξα δελ είρα θακία παξφκνηα επθαηξία ζε άιιν κάζεκα. 

Παξάιιεια έκνηαδε επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ, θάηη ζαλ έλα εβδνκαδηαίν θπλήγη 

ζεζαπξνχ’ επίζεο αλαθέξνπλ φηη ‘ Σν e-portfolio είλαη έλα εξγαιείν πνπ καο βνήζεζε 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο! Δπίζεο καο βνήζεζε λα νξγαλσζνχκε 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο! Σν e-portfolio απνηειεί έλαλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ν νπνίνο καο ελζάξξπλε ζην λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα επηθνηλσλήζνπκε 

κε ηνπο ζπκθνηηεηέο καο’.  

Οινθιεξψλνληαο ηηο αλαθνξέο ζηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξαζέηνπκε ηελ 

άπνςε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ έδσζε ην e-portfolio ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο: ‘Σν myself e-portfolio πηζηεχσ φηη καο έδσζε ηελ επθαηξία λα θαλνπκε 

έλα επαγγεικαηηθφ πξνθίι πνπ ίζσο αλ πξνζπαζνχζακε αηνκηθά λα κελ θαηαθέξλακε 

λα ην θάλνπκε ηφζν θαιά φζν ηψξα. Οη δξαζηεξηφηεηεο κνπ θάλεθαλ αξθεηά εχθνιεο 

θαη πξνζηηέο νη πεξηζζφηεξεο, φ,ηη απνξία είρακε ζε πνιχ ιίγν ρξφλν απηή ιπλφηαλ 

κέζσ ησλ κελπκάησλ ηα νπνία ήηαλ άκεζα θαη ζπρλά ψζηε λα καο ππελζπκίδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλφλ είρακε ακειήζεη.’ 

 

5.3   πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπφλεζε ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο καο νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ πινπνίεζε ελφο e-portfolio απνηειεί έλα έξγν κε πνιιέο απαηηήζεηο θαη ηελ 

αλάιεςε πνηθίισλ απνθάζεσλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη βήκαηα 

πινπνίεζεο ηα νπνία λα είλαη ζπλπθαζκέλα κε ην ζθνπφ ηνπ e-portfolio, ην ζηφρν-

θνηλφ θαζψο θαη ηνλ θνξέα πνπ ην πινπνηεί. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

πξνηείλνπκε ηε ‗Μεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο‘ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα βήκαηα ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηελ κέιεηε ησλ Stefani, Mason θαη Pegler (2007): 

 Βήκα 1: Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 2: Δπηινγή Λνγηζκηθνχ εξγαιείνπ θαη απνζαθήληζε ηνπ Πεδίνπ δξάζεο 

ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 3: χλδεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ e-portfolio κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο 
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 Βήκα 4: Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 5: Πξνεηνηκαζία Υξεζηψλ ηνπ e-portfolio 

 Βήκα 6: Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio 

Ζ ρξήζε ησλ βεκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γεληθεπκέλα είηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο e-portfolio ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο, ελφο αθαδεκατθνχ ηκήκαηνο 

ή ελφο νξγαληζκνχ. ην ζηνηρείν πνπ δίλνπκε έκθαζε είλαη ε κεζνδεπκέλε επηινγή 

ησλ δηαθξηηψλ κεξψλ πνπ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο e-portfolio κάζεζεο. Μέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο αλαδεηθλχνληαη φια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο, δηακφξθσζεο θαη 

ρξήζεο ηνπ e-portfolio ελψ απνδπλακψλεηαη ε ζηαηηθή δηάζηαζε ηνπ. Σν e-portfolio 

δελ απνηειεί κνλάρα κία ζηαηηθή απνζήθε ηερλνπξγεκάησλ αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαδεηρζεί ε ελεξγή δηάζηαζή ηνπ. Η πινπνίεζε ελφο e-portfolio είλαη κία δηαδηθαζία 

εμέιημεο θαη αλαλέσζεο γηα ηελ αηνκηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ ζε αθαδεκατθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

 Μία απφ ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio είλαη 

ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. πσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη 

δηαζέζηκα πνηθίια ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη απφ πνιινχο θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο. Ο Ali Jafari (2004), ζεσξεί φηη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ελφο e-portfolio 

έξγνπ, είλαη: Δπθνιία ρξήζεο, Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, Δμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

Δχξσζηε ελζσκαησκέλε αξρηηεθηνληθή, Γηα-βίνπ ππνζηήξημε, Πξφηππα θαη 

κεηαθεξζηκφηεηα θαη ν Παξάγνληαο Χ. Άξα ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ είλαη ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 φπσο είλαη ηα 

wikis, ηα blogs, ηα podcasts θαη ηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ λένπο δξφκνπο γηα ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο, πξφζβαζεο, δηαλνκήο θαη 

αλαπαξάζηαζεο ησλ e-portfolios (Waters, 2007). Δπίζεο ηα εξγαιεία Web 2.0, 

ππνζηεξίδνπλ  έλα κεγάιν ξεπεξηφξην ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ e-portfolio επηιέρζεθε ην εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο Elgg ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηε κειέηε ‗Αμηνιφγεζε ηνπ e-portfolio ινγηζκηθνχ‘(Evaluation e-

portfolio software) ησλ Himpsl θαη  Baumgartner (2008) ζεσξείηαη φηη κπνξεί κε 

επθνιία λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πινπνίεζε e-portfolios. Απαηηεί θάπνηα πξνζπάζεηα 

θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, έρεη ην πιενλέθηεκα φηη αλαπαξηζηά επηηπρεκέλα έξγα 

αλνηθηνχ θψδηθα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε κία επξεία θνηλφηεηα. Δίλαη ε θαιχηεξε 

δηαζέζηκε ηερλνινγία ε νπνία πξνζθέξεη αηνκηθά παξακεηξνπνηήζηκεο ιχζεηο κέζσ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ (plugins) πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ. Χζηφζν δελ 
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είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ αξράξηνπο  ρξήζηεο θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

εμνηθείσζε.  

Ζ εμέιημε ηεο επφκελεο γεληάο e-portfolio δίλεη έκθαζε ζηελ απαξαίηεηε 

επηζηξνθή ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο σο πξνο ηε θηινζνθία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαζψο δνκνχληαη λέεο εκπεηξίεο ζην πεδίν ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ Web 2.0. πσο αλαθέξνπλ νη  King, Duke-Williams θαη 

Mottershead (2009) ε θνηλσληθά δηθηπσκέλε κάζεζε είλαη έλαο ρξήζηκνο φξνο γηα ηε 

κάζεζε πνπ επηηειείηαη κέζσ ησλ ινγηζκηθψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ 

εξγαιείσλ Web 2.0. Ζ κάζεζε κέζσ ησλ Web 2.0 ηερλνινγηψλ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη δεκνθξαηηθή, ακνηβαία, εζεινληηθή 

θαη δπλακηθή. Οη ηεξαξρίεο ησλ αηφκσλ-εηδηθψλ πνπ θαηέρνπλ ηε γλψζε γίλνληαη πην 

επίπεδεο (King, Duke-Williams & Mottershead,2009).  

Ζ ρξήζε ησλ Web 2.0 ηερλνινγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio 

αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πεξηβάιινλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ην νπνίν ήηαλ νηθείν θαη 

απιφ ζηελ ρξήζε έλησζαλ πην ζίγνπξνη γηα ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο. Ωζηφζν 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ηα πξνζδνθψκελα πιενλεθηήκαηα ησλ Web 2.0 ηερλνινγηψλ ηα 

νπνία είλαη απιά, επέιηθηα θαη αλνηθηά ελδπλακψλνπλ ηα e-portfolios κέζσ ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θηινζνθίαο ησλ e-portfolios θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηα e-portfolios σο κία δηδαθηηθή 

κέζνδν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο (Chen and Mazow, 2002). ε απηφ 

ην ζεκείν θαηαιήγνπκε ζηελ επηινγή ηεο ζεσξίαο ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο κε 

ηελ νπνία ελνξρεζηξψζεθε ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio. Ζ άξηηα δνκεκέλε 

κεζνδνινγία θαη πινπνίεζε ηνπ e-portfolio αλαδεηθλχεη θαη εληζρχεη ηηο  δεμηφηεηεο 

ηεο  απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Alexiou & Paraskeva (2010). Οπζηαζηηθά 

απνηειεί ην φρεκα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αθφινπζσλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

αληηζηνηρίδνληαη κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα : 

 Γλσζηηθνί Παξάγνληεο :Τηνζέηεζε ζηφρσλ, ρεδηαζκφο επίηεπμεο ζηφρσλ, 

δηαρείξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη αλαζηνραζκφο 

 Παξάγνληεο θηλήηξσλ :Αλάπηπμε θηλήηξσλ  

 πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο: Ηθαλνπνίεζε 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο: Απνηειεζκαηηθή Αιιειεπίδξαζε 

Η ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο θαη ρξήζεο ηνπ e-portfolio απαηηεί ηελ 

επηινγή θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηελ ππνζηήξημε ηεο κέζσ θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο 
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ζεψξεζεο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο κε ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ e-portfolio απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ θαη 

ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ e-portfolio. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα φξακα γηα ην e-portfolio. Ζ θαηάιιειε θηινζνθία απνηειεί 

έλα βαζηθφ θνκκάηη ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθεη ε πινπνίεζε ηνπ e-portfolio.  

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νη δξαζηεξηφηεηεο επηιέρζεθαλ κε ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δηδηθφηεξα αλαδείμακε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio. Γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο παξνπζηάζηεθαλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά [ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην e-

portfolio, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά], 

  ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία [αθαδεκατθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο] θαη  

 ηνλ αλαζηνραζκφ [ζχλδεζε αηνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ e-

portfolio]. 

Σέινο, ε αθαδεκατθή αλάπηπμε ππνζηεξίρζεθε κέζσ ηνπ e-portfolio θαη 

δεκηνπξγήζεθε ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αλάδεημε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

αλαθνξψλ ηνπ e-portfolio. Δηδηθφηεξα, ε αθαδεκατθή αλάπηπμε αλαδείρζεθε κέζσ 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπινθή φπσο: 

 Δπίπεδν Αθαδεκατθήο Πξφθιεζεο  

 Αιιειεπίδξαζε θνηηεηή/δηδάζθνληα  

 Δλεξγή θαη πλεξγαηηθή Μάζεζε  
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5.4   Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

ε δηεζλέο εξεπλεηηθφ επίπεδν παξνπζηάδεηαη εθηελέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ρξήζε ησλ e-portfolios ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ πινπνίεζε ησλ e-portfolios πεξηιακβάλεη πνιιέο παξακέηξνπο 

αλάινγα κε ην θνξέα πνπ ηα πινπνηεί θαη αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ. ηελ παξνχζα 

εξεπλεηηθή κειέηε δηακνξθψζεθε ε ‗Μεζνδνινγία πινπνίεζεο e-portfolio γηα ηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο‘ κε βαζηθφ ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηελ ππνζηήξημε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη νη δεμηφηεηεο 

ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, ζρεδηαζκφο επίηεπμεο 

ζηφρσλ, δηαρείξηζε πξνζπάζεηαο, αλαηξνθνδφηεζε, αλάπηπμε θηλήηξσλ, 

αλαζηνραζκφο, απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηθαλνπνίεζε) κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο ελφο e-portfolio, ην νπνίν ελνξρεζηξψλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. ε απηφ ην πιαίζην παξαζέηνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ θαη ηελ αλάδεημε λέσλ 

επξεκάησλ. Οη πξνηάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πξνο ην πεδίν αλαθνξάο: 

 

 Πξνηάζεηο ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο 

Ζ πινπνίεζε ηνπ e-portfolio κέζσ ελφο εξγαιείνπ αλνηθηνχ θψδηθα ησλ Web 

2.0 πξνζέθεξε πνιιά πιενλεθηήκαηα, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε δπλακηθή 

ηνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο (Learning 

Management System). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην e-portfolio ζα κπνξνχζε λα 

ελζσκαησζεί κέζα ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο (φπσο ην Moodle) απηφ 

ζα είρε σο απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην e-portfolio ηνπο φπσο 

αθξηβψο δηαρεηξίδνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο. 

Απηφ ζα απνηεινχζε κία ζπλερή δηαδηθαζία φπνπ ζα κεηψλνληαλ ηα πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηνπο δηδάζθνληεο. Δπίζεο ε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ζα εμππεξεηνχζε, ζα ελίζρπε θαη ζα 

ηθαλνπνηνχζε ηελ αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Χο πξνο ηελ θνπιηνχξα ηνπ e-

portfolio, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ζα εηζήγαγε ην e-portfolio ζηελ 

αθαδεκατθή δσή ηνπ αηφκνπ κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε 

κάζεκα θαη λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. 
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 Πξνηάζεηο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο 

Ζ ελνξρήζηξσζε ηνπ e-portfolio κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί κε 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο λα αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Απηφ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ e-portfolio κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο απνηειεί ην δεηνχκελν ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσλίσλ. χκθσλα κε ηνλ OECD 

(2008) ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (tertiary education) είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηηο 

εζληθέο αηδέληεο. ε κία παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ νδεγείηαη κέζσ ηεο γλψζεο ε 

αλψηεξε εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, 

έηζη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο ρψξεο λα αλαπηχμνπλ πςεινχ επηπέδνπ ηθαλφηεηεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λα δηαηεξήζνπλ κία παγθφζκηα αληαγσληζηηθνχ ηχπνπ 

εξεπλεηηθή βάζε θαη λα βειηηψζνπλ ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

 Πξνηάζεηο εξεπλεηηθήο δηάζηαζεο 

Οινθιεξψλνληαο ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε ηηο κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο 

νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία. ε κία επφκελε έξεπλα ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν θαη λα ελαιιαρζνχλ νη  δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 

απνηηκεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο 2 εξεπλεηηθψλ νκάδσλ σο πξνο ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ.  

πλνςίδνληαο, ζεσξνχκε φηη ε ρξήζε ησλ e-portfolios απνηειεί κία δεκηνπξγηθή 

εξγαζία ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ. Ωζηφζν πξέπεη λα 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ζε κία ζχγρξνλε αλζξσπνθεληξηθή θνηλσλία φηη ε 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή ελνξρήζηξσζε είλαη ην κέζν πνπ αλαδεηθλχεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ. Η ινγηθή ησλ e-portfolios ζπκθσλεί κε ηηο επηηαγέο ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη αλαδεηθλχεη ηελ πνξεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ…. εμάιινπ 

‘εκαζία δελ έρεη κφλν ν πξννξηζκφο αιιά θαη ην ηαμίδη…’   
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EUCEN = European Association for University Lifelong Learning  

 EUCEN =  European Association for University Lifelong Learning  
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OSPI = Open Source Portfolio Initiative  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

Πίλαθαο 28: Πξνγξάκκαηα Τινπνίεζεο E-Portfolios ζε εθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο 

 

Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα e-portfolio 

Alverno Diagnostic Digital 

Portfolio 

http://ddp.alverno.edu/ 

California Lutheran University, 

School of Education Webfolio  

http://public.clunet.edu/%7Egatherco/eportfolio/index.htm 

Concordia University, Center 

for Learning and Performance 

http://grover.concordia.ca/eportfolio/promo/ 

E-Folio Minnesota  http://efoliominnesota.com/ 

Elon University Student 

Portfolios  

http://www.elon.edu/students/portfolio/ 

Illinois State University 

Portfolio  

http://portfolio.ilstu.edu/ 

Indiana University Purdue 

University at Indianapolis  

http://www.iport.iupui.edu/ 

John Hopkins Digital Portfolio  http://olms.cte.jhu.edu/olms/output/page.php?id=2845 

Kalamazoo College Portfolio  http://www.kzoo.edu/pfolio/ 

Kapi’olani Community College  http://www2.hawaii.edu/~kirkpatr/kite/kiteloa/ 

La Guardia Community College  http://eportfolio.lagcc.cuny.edu/ 

Louisiana State University 

Digital portfolios  

http://appl003.l  su.edu/acadaff/cxcweb.nsf/$Content/Portfoli

os?OpenDocument 

New York City College of 

technology ePortfolio  

http://eportfolio.citytech.cuny.edu/ 

Portland State University 

Portfolio Project  

http://portfolio.pdx.edu/Portfolio/Teaching_Learning/UnderG

rad_Learning_Goals/University_Studies/view?p=University_

Studies_Assessment 

Penn State ePortfolios  http://eportfolio.psu.edu/about/index.html 

St. Olaf College Web Portfolio  http://www.stolaf.edu/depts/cis/web_portfolios.htm 

University of British Columbia 

ePortfolio 

https://www.elearning.ubc.ca/home/index.cfm?menuClicked

=4%2F9%2F&p=main/dsp_eport_examples.cfm& 

http://ddp.alverno.edu/
http://public.clunet.edu/~gatherco/eportfolio/index.htm
http://grover.concordia.ca/eportfolio/promo/
http://efoliominnesota.com/
http://www.elon.edu/students/portfolio/
http://portfolio.ilstu.edu/
http://www.iport.iupui.edu/
http://olms.cte.jhu.edu/olms/output/page.php?id=2845
http://www.kzoo.edu/pfolio/
http://www2.hawaii.edu/~kirkpatr/kite/kiteloa/
http://eportfolio.lagcc.cuny.edu/
http://appl003.lsu.edu/acadaff/cxcweb.nsf/$Content/Portfolios?OpenDocument
http://appl003.lsu.edu/acadaff/cxcweb.nsf/$Content/Portfolios?OpenDocument
http://eportfolio.citytech.cuny.edu/
http://portfolio.pdx.edu/Portfolio/Teaching_Learning/UnderGrad_Learning_Goals/University_Studies/view?p=University_Studies_Assessment
http://portfolio.pdx.edu/Portfolio/Teaching_Learning/UnderGrad_Learning_Goals/University_Studies/view?p=University_Studies_Assessment
http://portfolio.pdx.edu/Portfolio/Teaching_Learning/UnderGrad_Learning_Goals/University_Studies/view?p=University_Studies_Assessment
http://eportfolio.psu.edu/about/index.html
http://www.stolaf.edu/depts/cis/web_portfolios.htm
https://www.elearning.ubc.ca/home/index.cfm?menuClicked=4%2F9%2F&p=main/dsp_eport_examples.cfm
https://www.elearning.ubc.ca/home/index.cfm?menuClicked=4%2F9%2F&p=main/dsp_eport_examples.cfm
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University of Denver Portfolio 

Community 

https://portfolio.du.edu/pc/index 

University of Washington, 

Catalyst Center 

http://catalyst.washington.edu/method/portfolio.html 

University of Wisconsin, Eau 

Claire, University Assessment  

http://www.uwec.edu/assess/faq/students.htm 

Virginia Tech ePortfolio https://eportfolio.vt.edu/ 

 
Πίλαθαο 29: Δκπνξηθά Λνγηζκηθά E-Portfolios 

 

Καηεγνξίεο e-portfolio software 

 

Δκπνξηθά Λνγηζκηθά Δξγαιεία 
 

 

LiveText  

http://www.livetext.com 

Σν LiveText παξέρεη κία ζνπίηα 

εξγαιείσλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιχζεσλ. 

TaskStream 

http://www.taskstream.com 

Σν TaskStream παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ζε νκάδεο ζπλδξνκεηψλ ζε έλα 

νξγαληζκφ λα πξνζζέηνπλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο θαη λα παξαηεξνχλ ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε. Δπίζεο παξέρνληαη 

πνιιαπινί ηχπνη e-portfolios. 

iWebfolio  - Nuventive  

http://www.nuventive.com/products_iwe

bfolio.html 

 

Σν iWebfolio είλαη έλα πξνεγκέλν e-

portfolio ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην νπνίν 

βνεζάεη ηα άηνκα λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο.  

FolioLive™ 

http://www.foliolive.com/ 

 

To FolioLive™ είλαη έλα ειεθηξνληθφ 

εξγαιείν e-portfolio θαη παξέρεηαη απφ 

ηνλ εθδνηηθφ νίθν McGraw-Hill  

ANGEL -  Blackboard   

http://www.blackboard.com/Teaching-

Learning/Learn-Resources/ANGEL-

Edition.aspx 

Ζ εηαηξεία Blackboard παξέρεη ηε ζνπίηα 

δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ANGEL, ε 

νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο e-portfolios.  

Pebble Pad  

http://www.pebblelearning.co.uk/ 

Σν Pebble Pad ππνζηεξίδεη ηελ αηνκηθή 

κάζεζε παξέρνληαο κία ζνπίηα 

εξγαιείσλ φπσο ην e-portfolio ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δπίζεο 

επηηξέπεη ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε. 

 

Epsilen 

http://www.epsilen.com/LandingSite/inde

x.aspx 

Σν πεξηβάιινλ Epsilen παξέρεη ην 

εξγαιείν e-portfolio κε δηα-βίνπ 

πξφζβαζε (ePortfolios with Lifelong 

Access), ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη θαη 

ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα 

παξαηεξεί ηελ επίδνζε θαη λα 

https://portfolio.du.edu/pc/index
http://catalyst.washington.edu/method/portfolio.html
http://www.uwec.edu/assess/faq/students.htm
https://eportfolio.vt.edu/
http://www.livetext.com/
http://www.taskstream.com/
http://www.nuventive.com/products_iwebfolio.html
http://www.nuventive.com/products_iwebfolio.html
http://www.foliolive.com/
http://www.blackboard.com/Teaching-Learning/Learn-Resources/ANGEL-Edition.aspx
http://www.blackboard.com/Teaching-Learning/Learn-Resources/ANGEL-Edition.aspx
http://www.blackboard.com/Teaching-Learning/Learn-Resources/ANGEL-Edition.aspx
http://www.pebblelearning.co.uk/
http://www.epsilen.com/LandingSite/index.aspx
http://www.epsilen.com/LandingSite/index.aspx
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ρξεζηκνπνηεί πνιπκεζηθά 

ηερλνπξγήκαηα, ηζηνιφγηα,ζπδεηήζεηο, 

wikis. 

ePortaro - Folio™ 

http://www.eportaro.com 

 

To ePortaro - Folio™ είλαη έλα ινγηζκηθφ 

ζχζηεκα e-portfolio, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ 

αλάπηπμε, ηα επηηεχγκαηα, ηε 

ζπλεξγαζία θαη παξέρεη κία βάζε 

δεδνκέλσλ κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα 

αληηθείκελα, αξρεία ζε πνιιαπιέο 

κνξθέο, δηάθνξα e-portfolios γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, αζθάιεηα θαη 

ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο. 

Scioware™ system -  Concord  

http://www.concord-usa.com 

H εηαηξεία Concord εηδηθεχεηαη ζηηο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ππνζηεξίδεη ην 

Scioware™ system, ην νπνίν παξέρεη e-

portfolios παξνπζηάζεσλ, αηνκηθέο 

απνζήθεο, αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ, αηνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

  

FolioTek  - Lanit Consulting  

http://www.foliotek.com  

 

Σν FolioTek είλαη έλα ζχζηεκα e-

portfolio ην νπνίν μεθίλεζε απφ ην 

παλεπηζηήκην Missouri – Columbia ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Lanit θαη 

κειινληηθά ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

πξνζαξκνζηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

e-portfolio.  

  

Factline ePortfolio 

http://www.factline.com/216915.0 

 

Σν Factline ePortfolio αλήθεη ζηελ 

εηαηξεία Factline ε  νπνία παξέρεη ηνλ 

server ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εξγαιείνπ. 

Avenet eFolio
TM 

http://www.avenetefolio.com/ 
 

 

Σν Avenet eFolio
TM            

Δίλαη κέξνο ησλ web ιχζεσλ ηεο Avenet, 

ε νπνία είλαη πάξνρνο εξγαιείσλ 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

Toot θαη Grady Profile 

http://www.aurbach.com/ 

 

Ζ εηαηξεία Aurbach_&_Associates 

πξνζθέξνπλ εξγαιεία e-portfolios ην 

Toot αθνξά ζε portfolios γηα ζρνιεία θαη 

επηρεηξήζεηο ελψ ην Grady Profile είλαη 

γηα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ην 

βηνγξαθηθφ ησλ αηφκσλ. 

Pupil Pages  
http://www.pupilpages.com/ 

Σν Online Solutions for Educators 

ηξνθνδνηεί ην Pupil Pages ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ηε δεκηνπξγία 

on-line portfolio γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

PortfolioMaker 

http://www.opeus.com 

Ζ εηαηξεία Opeus δεκηνπξγεί e-portfolio 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ηηο ζέηνπλ 

http://www.eportaro.com/
http://www.concord-usa.com/
http://www.foliotek.com/
http://www.factline.com/216915.0
http://www.avenetefolio.com/
http://www.aurbach.com/
http://www.pupilpages.com/
http://www.opeus.com/
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νη πειάηεο. 

Portfolio Resume.net  
http://www.portfolioresume.net/ 

Σν portfolioresume.net παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη εκπνξηθά εξγαιεία γηα 

ηελ θαηαζθεπή e-portofolios. 

FolioMaker 

http://www.foliosinternational.com/ 

Ζ εηαηξεία Folios International βξίζθεηαη 

ζηελ Μειβνχξλε θαη έρεη αλαπηχμεη ηελ 

εθαξκνγή FolioMaker γηα ηελ 

δεκηνπξγία απιψλ ςεθηαθψλ portfolios. 

Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε πξφηππα γηα 

ηελ θαηαζθεπή e-portfolios. 

MyPortfolio  

http://www.myinternet.com.au/products/

myportfolio.html 

Ζ εηαηξεία Editure πξνζθέξεη ηελ 

ππεξεζία ‗mysuite Professional 

Development‘ ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ myportfolio. 

EdCube 

http://www.edcube.net  

To EdCube παξέρεη ζηα ζρνιεία έλα 

αζθαιή, απιή θαη δπλακηθή πιαηθφξκα 

γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε e-

portfolios.  

Richer Picture
® 

http://www.richerpicture.com/digital.php 

 

Ζ εηαηξεία Richer Picture
®
 αλαπηχζζεη 

ηα Digital Portfolios ηα νπνία είλαη 

δηαδηθηπαθέο ζπιινγέο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

καζεηψλ νη νπνίεο παξέρνπλ κία πινχζηα 

εηθφλα ηεο κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

My eCoach® 

http://my-

ecoach.com/examples/resumes_eportfolio

s.php 

 

Σν eCoach είλαη κία πξνζαξκφζηκε 

ππεξεζία θαη κία on-line θνηλφηεηα θαη 

παξέρεη πξφηππα γηα ηε δεκηνπξγία e-

portfolios ζαλ έλα on-line βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα. 

Desire2Learn ePortfolio 

http://www.desire2learn.com/eportfolio/  

 

 

Σν Desire2Learn ePortfolio είλαη έλα 

ρξεζηνθεληξηθφ δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο γηα ηελ δηαλνκή 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Τπνζηεξίδεηαη ε ρξήζε θαη ε θαηάξηηζε 

ζε εξγαιεία e-portfolios. 

Digication 

http://www.digication.com/ 

 

To Digication παξέρεη ην λέν Digication 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (Assessment 

Management System- AMS), ην νπνίν 

κπνξεί λα ππνζηεξίμε ηελ δεπηεξνβάζκηα 

θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα 

ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε e-portfolios. 

  

Pass-Port 

http://www.pass-port.org/  

Σν PASS-PORT είλαη έλα on-line 

ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

ππνβάιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο γηα 

αμηνιφγεζε θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο e-portfolio.  

TK-20  
http://www.tk20.com/home/index.html 

H Tk20 είλαη έλα παξνρέαο ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζεο. 

Σα ζπζηήκαηα HigherEd θαη 

http://www.portfolioresume.net/
http://www.foliosinternational.com/
http://www.myinternet.com.au/products/myportfolio.html
http://www.myinternet.com.au/products/myportfolio.html
http://www.edcube.net/
http://www.richerpicture.com/digital.php
http://my-ecoach.com/examples/resumes_eportfolios.php
http://my-ecoach.com/examples/resumes_eportfolios.php
http://my-ecoach.com/examples/resumes_eportfolios.php
http://www.desire2learn.com/eportfolio/
http://www.digication.com/
http://www.pass-port.org/
http://www.tk20.com/home/index.html
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CampusWide κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ εθαξκνγή e-portfolios. 

 
Πίλαθαο 30: Δξγαιεία Αλνηθηνύ Κώδηθα γηα e-portfolios 

 

Καηεγνξίεο e-portfolio software 

 

 Δξγαιεία Αλνηθηνύ  Κώδηθα 

OSPI 

http://www.theospi.org/ 

Ζ πξσηνβνπιία portfolio αλνηθηνχ 

θψδηθα (Open Source Portfolio Initiative- 

OSPI) είλαη κία ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα 

γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο εχξσζηεο 

εθαξκνγήο κέζα απφ ηηο ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

αλνηθηνχ θψδηθα.  

Sakai 

http://sakaiproject.org/ 

To Sakai απνηειεί έλα εχξσζην ζχζηεκα 

e-portfolio αλνηθηνχ θψδηθα. 

KeepToolKit  

http://www.cfkeep.org/static/index.html 

Σν εξγαζηήξην Knowledge Media  ηνπ 

ηδξχκαηνο Carnegie αλαπηχζζεη δηάθνξα 

εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα. 

Mahara 

http://mahara.org/ 

Σν έξγν Mahara μεθίλεζε σο κία 

ζπλεξγαηηθή επηρεηξεκαηηθή δξάζε, ε 

νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

επηηξνπή e-learning ζηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη 

πεξηιάκβάλεη ηνπο εμήο θνξείο:  

Παλεπηζηήκην ηνπ Massey, παλεπηζηήκην 

ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Auckland, ην 

αλνηθηφ πνιπηερλείν ηεο New Zealand, 

θαη ην παλεπηζηήκηνVictoria ηνπ 

Wellington. Δίλαη έλα ζχζηεκα αλνηθηνχ 

θψδηθα κε επέιηθην πιαίζην θαη ην φλνκα 

ηνπ ζεκαίλεη ‗ζθέςε‘. 

FolioSpaces 

http://www.foliospaces.com/ 

Σν θεληξηθφ ζεκείν ηνπ FolioSpaces 

είλαη ν αλνηθηφο θψδηθαο ηνπ Mahara. Σν 

FolioSpaces απνηειεί έλα ειεχζεξν 

πιήξε εμνπιηζκέλν e-portfolio, weblog, 

δεκηνπξγφ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ, 

ζχζηεκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ. 

Αλνηθηνύ Κώδηθα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

Drupal  

http://drupal.org/ 

Σν Drupal είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

παθέην ην νπνίν επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

δεκνζηεχνπλ απιά θαη εχθνια, θαζψο 

επίζεο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

νξγαλψλνπλ ην πεξηερφκελν κίαο 

ηζηνζειίδαο. 

http://www.theospi.org/
http://sakaiproject.org/
http://www.cfkeep.org/static/index.html
http://mahara.org/
http://www.foliospaces.com/
http://drupal.org/
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Plone 

http://plone.org/  

Σν Plone είλαη έλα αλνηθηνχ θψδηθα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ην 

νπνίν δνκείηαη ζε Zope θαη ζε CMF. 

 

Moofolio 

http://www.k12opensource.org/spdc/moo

folio/moofolio.html 

 

Σν Moofolio είλαη έλα block ηνπ Moodle 

block ην νπνίν παξέρεη κία πιαηθφξκα 

ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο 

ψζηε λα ζπιιέγνπλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ζε ηερλνπξγήκαηα ηνπ e-

portfolio ηνπο. 

Exabis 

http://docs.moodle.org/en/Exabis_e-

portfolio_block 

Σν Exabis είλαη έλα e-portfolio block ηνπ 

Moodle θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη ζην e-

portfolio ζην πιαίζην ηνπ Μoodle. 

Λνγηζκηθό ηύπνπ Blog θαη εξγαιεία Web 2.0  

WordPress 

http://wordpress.org/ 

 

Σν WordPress είλαη έλα ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ ηζηνινγίνπ (blogging)θαη 

πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο θαη 

ππφθαηεγνξίεο. 

TypePad Motion 

http://www.typepad.com/ 

  

Σν TypePad Motion είλαη κία αλνηθηνχ 

θψδηθα θνηλφηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηζηνινγίνπ ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ 

Wikispaces 

http://www.wikispaces.com/site/for/teach

ers 

 

Σν Wikispaces ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ 

Tangient θαη απνηειεί έλα εξγαιείν wiki. 

PBworks  

http://pbworks.com/ 

 

Σν PBworks πξνζθέξεη έλαλ αζθαιή 

δηαδηθηπαθφ ρψξν θαη απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν παξνρέα ζπλεξγαηηθψλ 

ιχζεσλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ θφζκν. 

Elgg 

http://www.elgg.com/index.php 

 

To Elgg μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 

2004 θαη είλαη κία βξαβεπκέλε κεραλή 

αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθνχ, ε νπνία 

ηξνθνδνηεί πνηθίιεο θνηλσληθέο 

εθαξκνγέο. 

Διεύζεξα Δξγαιεία γηα e-portfolio 

dotFOLIO  

http://dotfolio.org/ 

Σν dotFOLIO είλαη e-portfolio ζχζηεκα 

κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηα-βίνπ 

αηνκηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. Σν 

dotFOLIO απνηειεί έλα έξγν αλνηθηνχ 

θψδηθα θαη έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηελ web 

εθαξκνγή OpenACS. 

Myeport 

 http://www.myeport.com/ 

Σν Myeport ηξνθνδνηείηαη απφ ην 

Maricopa Community Colleges 

RCampus 

http://www.rcampus.com/eportfoliohome

shellc.cfm 

Σν RCampus είλαη έλα απιφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, 

http://plone.org/
http://www.k12opensource.org/spdc/moofolio/moofolio.html
http://www.k12opensource.org/spdc/moofolio/moofolio.html
http://docs.moodle.org/en/Exabis_e-portfolio_block
http://docs.moodle.org/en/Exabis_e-portfolio_block
http://wordpress.org/
http://www.typepad.com/
http://www.wikispaces.com/site/for/teachers
http://www.wikispaces.com/site/for/teachers
http://pbworks.com/
http://www.elgg.com/index.php
http://dotfolio.org/
http://www.myeport.com/
http://www.rcampus.com/eportfoliohomeshellc.cfm
http://www.rcampus.com/eportfoliohomeshellc.cfm
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 κπνξεί λα πξνζθέξεη ρψξν γηα ηελ 

θαηαζθεπή κίαο ηζηνζειίδαο, ελφο e-

portfolio θαη άιισλ εξγαιείσλ. 

ThinkQuest 

http://www.thinkquest.org/en/ 

 

Σν ThinkQuest είλαη κία πξνζηαηεπκέλε 

on-line πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα ελζσκαηψλνπλ ηηο εξγαζίεο 

κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα. Σξνθνδνηείηαη απφ ηελ Oracle. 

OSeP  

http://sourceforge.net/projects/osep/ 

 

To OSeP είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ 

Open Source ePortfolio – αλνηθηνχ 

θψδηθα e-portfolio θαη είλαη κία 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ 

αξρηθνπνηήζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηεο 

Μηλεζφηα  

zPortfolio  

http://zunal.org/index.php 

 

Σν zPortfolio είλαη έλα web-based 

ινγηζκηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία online 

portfolios ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

RCampus 

http://www.rcampus.com/eportfoliohome

shellc.cfm 

 

Σν RCampus είλαη έλα απιφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ρψξν γηα ηελ 

θαηαζθεπή κίαο ηζηνζειίδαο, ελφο e-

portfolio θαη άιισλ εξγαιείσλ. 

E-portfolio Joomla 

http://www.joomplace.com/e-portfolio/e-

portfolio-description.html 

 

Σν Joomla ηξνθνδνηεί ηελ δεκηνπξγία 

ελφο e-portfolio 

GooglePages 

http://pages.google.com/-/about.html 

Σν GooglePages απνηειεί ζηαηηθή web 

ππεξεζία, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα ή 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο e-portfolio 

παξνπζίαζεο. 

GoogleDocs  

http://docs.google.com 

 

 

Σν GoogleDocs ππνζηεξίδεη ηελ 

δεκηνπξγία θαη θνηλή ρξήζε ησλ 

εξγαζηψλ ζην δηαδίθηπν θαη αλήθεη ζηηο 

αιιειεπηδξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ web. 

GoogleApps for Education 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu

/index.html 

Σν GoogleApps for Education πξνζθέξεη 

πνηθίια πξνζαξκφζηκα εξγαιεία ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

ην πξνζσπηθφ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

καζαίλνπλ, επίζεο αλήθνπλ ζηηο 

ππεξεζίεο θηινμελίαο. 

 
Πίλαθαο 31: Καηεγνξίεο e-portfolio sotfware ζε αηνκηθό επίπεδν πινπνίεζεο 

 

Καηεγνξίεο e-portfolio software ζε αηνκηθό επίπεδν Τινπνίεζεο 

Δξγαιεία πγγξαθήο ηαηηθέο Τπεξεζίεο Web Αιιειεπηδξαζηηθέο  

http://www.thinkquest.org/en/
http://sourceforge.net/projects/osep/
http://zunal.org/index.php
http://www.rcampus.com/eportfoliohomeshellc.cfm
http://www.rcampus.com/eportfoliohomeshellc.cfm
http://www.joomplace.com/e-portfolio/e-portfolio-description.html
http://www.joomplace.com/e-portfolio/e-portfolio-description.html
http://pages.google.com/-/about.html
http://docs.google.com/
http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
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[Authoring Tools] 
Σα εξγαιεία απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή e-portfolios 

σζηφζν απαηηνχλ 

απνζεθεπηηθφ ρψξν ζε 

θάπνην server  γηα ηελ on-line 

δεκνζίεπζε. Γελ επηηξέπνπλ 

αιιειεπίδξαζε. 

[Static Web Services] 
Οη  ζηαηηθέο ππεξεζίεο  
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα νη 

εθπαδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία e-portfolio 

παξνπζίαζεο, κε ειάρηζηε ή 

θαζφινπ αιιειεπίδξαζε (Web 

1.0) 

Τπεξεζίεο Web 

[Interactive Web Services] 
Οη αιιειεπηδξαζηηθέο ππεξεζίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα νη 

εθπαδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία e-portfolio 

παξνπζίαζεο, κε αιιειεπίδξαζε 

(Web 2.0) 

Microsoft Word  GeoCities: 

http://geocities.yahoo.com/

index.php 

WordPress (blog) 

 

FileMaker Pro 

Microsoft Access 

eFolio Minnesota:  

 

WikiSpaces 

 

Macromedia 

Authorware 

GooglePages PB Wiki  

 

Adobe Dreamweaver  

Microsoft FrontPage 

Flash Website Design 

Pro 

Web Page Maker 

Apple's iWeb:   

http://www.apple.com/il

ife/iweb/ 

KEEP Toolkit  

 

GoogleDocs  

Adobe Acrobat Digication 

 

ZOHO Writer 

 

Microsoft PowerPoint  

AppleWorks   

Lecshare Pro: 

http://www.lecshare.co

m/ 

Tripod 

 

Google Sites 

Mozilla Composer: 

http://www.mozilla.org/ 

  

MovieMaker2 

iMovie 
 

Πίλαθαο 32:Καηεγνξίεο e-portfolio software ζε αθαδεκατθό επίπεδν πινπνίεζεο 

 

Καηεγνξίεο e-portfolio software ζε αθαδεκατθό επίπεδν πινπνίεζεο 

Απαηηείηαη Server 

 [Software - Server 

required] 
Δίλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ηα 

εγθαζηζηά ην αθαδεκατθφ 

ίδξπκα  ζηνλ server ηνπ γηα 

ηελ ππνζηήξημε θηινμελίαο 

portfolios. Τπνζηεξίδεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε αιιά δελ 

ππνζηεξίδνληαη ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ. 

Τπεξεζίεο Φηινμελίαο 

[Hosted Services] 
 

Δίλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ηα 

πηνζεηεί έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα 

(δελ απαηηείηαη server) θαη 

θηινμελνχλ e-portfolios. 
πλήζσο ππνζηεξίδεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε αιιά δελ 

ππνζηεξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ή 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο.  

πζηήκαηα Αμηνιόγεζεο-

Τπεξεζίεο Φηινμελίαο 

[Assessment Systems  

- Hosted Services] 
 

Σα ζπζηήκαηα θηινμελίαο πνπ 

πηνζεηεί έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα 

(δελ απαηηείηαη server) 

δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε 
θαη πεξηιακβάλεη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη αλαθνξάο γηα ηελ 

αμηνιφγεζεο. 

Userland's Manila Digication TaskStream 

http://geocities.yahoo.com/index.php
http://geocities.yahoo.com/index.php
http://www.apple.com/ilife/iweb/
http://www.apple.com/ilife/iweb/
http://www.lecshare.com/
http://www.lecshare.com/
http://www.mozilla.org/
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http://manila.userland.co

m/ 

  

Elgg, 

Mahara,  

Moofolio,  

OSPI,  

MyStuff (U.K.): 

 

Think.com  

 

College LiveText 

 

Plone 

Drupal 

nuVentive's iWebfolio 

 

Chalk & Wire 

 

 GoogleApps for Education 

 

FolioTek 

 

 Pupil Pages (K12) 

 

nuVentive's TracDat 

http://www.nuventive.com/p

roducts_tracdat.html 

 Epsilen 

 

 

 My eCoach  

 

 

 
Πίλαθαο 33: H ζηάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο κεζόδνπ αμηνιόγεζεο ησλ e-portfolios 

 

ηαζκηζκέλα 

Κξηηήξηα 

Έλδεημε 

Απαξαίηεην 

(essential) 

 

[Δ] 

Δμαηξεηηθά 

εκαληηθφ 

(extremely 

important) 

[*] 

Πνιχ 

εκαληηθφ 

(very important) 

[#] 

εκαληηθφ 

(Important) 

[+] 

Ληγφηεξν 

ζεκαληηθφ 

(Less 

Important) 

[ ] 

Καζφινπ 

εκαληηθφ 

(Not important) 

[0] 

 

Πίλαθαο 34:Λίζηα Κξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε e-portfolio ινγηζκηθνύ(Himpsl & 

Baumgartner,2008) 

 

Απαξαίηεηα Κξηηήξηα  

Δηζαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ [Δ] 

Δζσηεξηθέο Παξαπνκπέο [Δ] 

http://manila.userland.com/
http://manila.userland.com/
http://www.nuventive.com/products_tracdat.html
http://www.nuventive.com/products_tracdat.html
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Δμσηεξηθέο Παξαπνκπέο [Δ] 

Γεκνζίεπζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ [Δ] 

Σηκνιφγεζε θαη αδεηνδφηεζε [Δ] 

Απιή εμαγσγή δεδνκέλσλ [Δ] 

πιινγή, Οξγάλσζε, Δπηινγή 

Δηζαγσγή απιψλ δεδνκέλσλ [*] 

Άλεηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ [#] 

Αλαδήηεζε, αιιεινπρία, θηιηξάξηζκα [#] 

ρφιηα ζε αξρεία [#] 

πζζψξεπζε (ελζσκάησζε ησλ εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

αλαηξνθνδνηήζεσλ) 

[+] 

Έιεγρνο ησλ αξρείσλ [#] 

Αλαζηνραζκόο, έιεγρνο, επαιήζεπζε θαη ζρεδηαζκόο 

Οδεγίεο γηα ηνλ αλαζηνραζκφ [#] 

Οδεγίεο γηα ηηο δεμηφηεηεο [#] 

Οδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε (απην-αμηνιφγεζε, αμηνιφγεζε απφ ηξίηνπο) [#] 

Οδεγίεο γηα ηνπο ζηφρνπ, ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

θαξηέξαο 

[#] 

Οδεγίεο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε (απφ ζχκβνπιν, βνεζφ, κέληνξα) [#] 

Αλαπαξάζηαζε θαη δεκνζίεπζε 

Πξφζβαζε ειέγρνπ απφ ηνπο ρξήζηεο (ηδηνθηήηεο, νκφηηκνη ζπλεξγάηεο) [*] 

Τηνζέηεζε ηεο δηεπηθάλεηαο: δηάηαμε [#] 

Τηνζέηεζε ηεο δηεπηθάλεηαο: ρξψκα, γξακκαηνζεηξά, ζρέδηα [#] 

Γεκνζίεπζε δηάθνξσλ e-portfolios [#] 

Γηαρείξηζε, πινπνίεζε θαη πηνζέηεζε 

Αλάπηπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ παξνρέα [#] 

Γηάζεζε ησλ ηερλνινγηψλ (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα) 

[#] 

Απζεληξηθνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ρξήζηε [#] 

Πξφηππα ειεθηξνληθήο κάζεζεο [#] 

Απνζήθεπζε/Δμαγσγή δεδνκέλσλ [*] 

Δπρξεζηία 

Γηεπηθάλεηα Υξήζηε [*] 

Δπηινγή αλαηξνθνδνηήζεσλ [#] 

Γηαζεζηκφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα [*] 

Πινήγεζε/αξρηθή εθπαίδεπζε/βνήζεηα [#] 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία πιεξνθνξηψλ [#] 

Αληαιιάμηκεο, πηνζεηήζηκεο, ρξεζηνθεληξηθέο δηεπηθάλεηεο [#] 

Αηνκηθή απνζήθεπζε, ιεηηνπξγία εμσηεξίθεπζεο [*] 
 

 

 

 

 
Πίλαθαο 35: Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο e-portfolio πξνίόλησλ 
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Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο ησλ e-portfolio πξντόλησλ ζύκθσλα κε 

ηελ κέζνδν πνηνηηθήο βαξύηεηαο θαη αζξνίζκαηνο (Qualitative 

Weight and Sum- QWS) 

e-portfolio Πξντόλ  [*] [#] [+] [ ] [0] 

Drupal ED 3 10 7 6 1 

Elgg 3 10 6 4 4 

Epsilen 0 5 9 6 7 

Exabis 2 7 5 5 8 

Factline 2 6 7 7 5 

Fronter 1 5 14 6 1 

Mahara 2 9 9 3 4 

Movable Type 2 9 7 7 2 

PebblePad 3 6 15 2 1 

Sakai 3 6 9 6 3 

TaskStream 1 11 6 4 5 

Wordpress 1 11 5 4 6 

πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

 

6 

 

19 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Πίλαθαο 36: Πξώηε Αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξντόλησλ 

 

Πξώηε αλάιπζε δεδνκέλσλ 

e-portfolio Πξντόλ  [*] [#] [+] [ ] [0] 

Drupal ED 3 10 7 6 1 

Elgg 3 10 6 4 4 

PebblePad  3 6 15 2 1 

Sakai   3 6 9 6 3 

Mahara   2 9 9 3 4 

Movable Type  2 9 7 7 2 

Exabis   2 7 5 5 8 

Factline 2 6 7 7 5 

TaskStream   1 11 6 4 5 



 311 

Wordpress   1 11 5 4 6 

Fronter 1 5 14 6 1 

Epsilen 0 5 9 6 7 

πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

 

6 

 

19 

 

2 

 

0 

 

0 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

Πίλαθαο 37: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εξσηεκάησλ 1-9 ζρεηηθά κε ηα e-portfolios 

 

Δξσηήκαηα ρεηηθά κε ην e-portfolio 

 

  

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηά 
1- Δίρεο Πξνεγνχκελε Δκπεηξία κε ηα e-Portfolios 

Ναι 0 0 

Όχι 40 100 

2- Έρεηο Αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα 

e-Portfolios; 
Ναι 12 30 

Όχι 18 70 

3- Πηζηεχεηο φηη ζα έρεηο πιενλεθηήκαηα θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ e-Portfolio; 
Ναι 38 95 

Όχι 2 5 

4- Πηζηεχεηο φηη ζα αληηκεησπίζεηο πξφβιεκαηα θαηά 

ηελ ρξήζε ηνπ e-Portfolio; 
Ναι 8 20 

Όχι 32 80 

5- πκκεηέρεηο ζηελ δηαδηθαζία γηα λα απνθηήζεηο 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο; 
Ναι 39 97.5 

Όχι 1 2.5 

6- Ζ πξψηε ζνπ επαθή κε ην e-Portfolio ζνπ άθεζε 

ζεηηθή άπνςε; 
Ναι 38 95 

Όχι 2 5 

7-Πηζηεχεηο ην MySelf e-Portfolio ζα επλνήζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ζνπ αλάπηπμε; 
Ναι 31 77.5 

Όχι 9 22.5 

8- Πηζηεχεηο φηη έρεηο επαξθή ελεκέξσζε θαη γλψζε 

γηα ηα e-Portfolios; 
Ναι 11 27.5 

Όχι 29 72.5 

9- Νηψζεηο φηη ζα ηα θαηαθέξεηο ζηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ MySelf e-Portfolio; 
Ναι 38 95 

Όχι 2 5 

 
Πίλαθαο 38: Kαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη πνζνζηηαία απεηθόληζε 

‘Γηα πνηό ιόγν ζπκκεηέρεηο ζην εξγαζηήξην;’ 

 

 

 πρλόηεηα Πνζνζηά Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Δκπινπηηζκφο Γλψζεσλ 
19 47,5 47,5 

Απφθηεζε Βαζκψλ 
2 5,0 52,5 

Δπηηπρή νινθιήξσζε καζήκαηνο 
6 15,0 67,5 

Υξήζε λένπ εξγαιείνπ κάζεζεο 
13 32,5 100,0 

χλνιν 
40 100,0  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

Πίλαθαο 39: ελάξην Τινπνίεζεο e-portfolio 

 

MySelf e-Portfolio  

0. Σίηλορ ζεναπίος: 

‘Καηαζθεπάδνληαο ην MySelf e-Portfolio γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 
ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδόκελεο 

κάζεζεο’ 

1. Πεπιγπαθή:  

1.1.  Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ 

Σν ζελάξην αθνξά ζηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο  
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ‘πκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο’.  
Οη θνηηεηέο: 
- έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο  ζεσξίεο πνπ 

αθνξνύλ ζην άηνκν, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην 
πεξηβάιινλ 

- Αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα αλάπηπμε ησλ 
πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

-   ηε έρνπλ εθθξάζεη πεξηέξγεηα γηα ηνλ ηξόπν 
δηαρείξηζε ησλ ζπλζεθώλ  ηνπ πξνζσπηθνύ θαη 
ηνπ επαγγεικαηηθνύ πεξηβάιινληνο 

- είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ Ηιεθηξνληθό 

Τπνινγηζηή θαη ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο 

- πινεγνύληαη κε άλεζε ζην Γηαδίθηπν θαη 
γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηπώλ 

1.2.  Πεξηγξαθή 
δηδαθηηθήο 
δηαδηθαζίαο 

ην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ MySelf e-
Portfolio νη θνηηεηέο θαινύληαη λα πινεγεζνύλ ζε 
έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ ελνξρεζηξσκέλα κε ηηο 
θάζεηο ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο. 

2. Διδακηικοί ζηόσοι: 

Σκοπός: 
θνπόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ 
δεμηνηήησλ ηεο απηνξξπζκηδόκελεο κάζεζεο κέζσ 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ MySelf e-Portfolio 
 
Στόχοι: 
 Να θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνύ 

ηνπο 
 Να εμεξεπλνύλ ηελ αηνκηθόηεηα ηνπο.  
 Να παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. 
 Να απνζαθελίδνπλ ηνπο βξαρππξόζεζκνπο θαη 

καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο 
 Να δηακνξθώλνπλ ην ζρέδην δξάζεο ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

 Να εθαξκόδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απηνξξύζκηζεο 
ζε απζεληηθά πιαίζηα  

 Να ζπληάμνπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα 
δεκηνπξγίαο  

 Να εμαζθεζνύλ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ 
θαηαζηάζεσλ κέζσ επίιπζεο ζελαξίσλ 

 Να αλαζηνράδνληαη σο πξνο ηηο εξγαζίεο πνπ 

πινπνηνύλ 
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MySelf e-Portfolio  

 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο  
 Να αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε 

 Να αθνινπζνύλ ρξνλνδηάγξακκα 
 

3. Ρόλοι: 

Δθπαηδεπόκελνο ζην πιαίζην ρξήζεο ηνπ MySelf e-
Portfolio: 
 Γηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
 Γεκηνπξγεί θαη νινθιεξώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
 Απαληά ζηα εξσηήκαηα ηνπ Αλαζηνραζκνύ 
 Αλεβάζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην MySelf e-

Portfolio 
 
Γηαρεηξηζηήο ηνπ MySelf e-Portfolio:  
 Αλεβάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
 πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηε δξάζε ησλ θνηηεηώλ  
 Παξέρεη επεμεγήζεηο θαη βνήζεηα ζηνπο θνηηεηέο  

όπνηε ηνπ δεηεζεί 

 Απνζηέιιεη κελύκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
θνηηεηώλ 

  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ νινθιήξσζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 
Καζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο ‘πκβνπιεπηηθέο 
Τπεξεζίεο’ 

 Πξνσζεί ηηο λέεο έλλνηεο  
 Παξέρεη επεμεγήζεηο  
 πληνλίδεη ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο 
 Γξα ππνζηεξηθηηθά  

4. Δπαζηηπιόηηηερ:  

4.1. Φάζε 1 
Πξνεηνηκαζία θαη 
ρεδηαζκόο:  

Γξαζηεξηόηεηα 1- θέςνπ γηα ηνλ Δαπηό ζνπ 

 Γξαζηεξηόηεηα 2- Personal Style Inventory 

 Γξαζηεξηόηεηα 3.1- ηνρνζεζία 

 Γξαζηεξηόηεηα 3.2 - ρεδηαζκόο Δπίηεπμεο ηόρσλ 

4.2. Φάζε 2 

Τινπνίεζε 
Γξαζηεξηόηεηα 4 - Άζθεζε Απηνξξύζκηζεο 

 
Γξαζηεξηόηεηα 5 - Γεκηνπξγία Βηνγξαθηθνύ 
εκεηώκαηνο 

 Γξαζηεξηόηεηα 6 - ελάξην-Βησκαηηθέο Αζθήζεηο 

4.3. Φαζε 3 

Απην-Αλαζηνραζκόο 

Γξαζηεξηόηεηα 7.1 - Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιόγεζεο 
ηνπ Myself e-Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο 
δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο 

 
Γξαζηεξηόηεηα 7.2 - Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιόγεζεο 
ηεο Δκπινθήο ζην Myself e-Portfolio’ 

 
Γξαζηεξηόηεηα 8 - Ρνπκπξίθα Απην-
Παξαθνινύζεζεο ηνπ Myself e-Portfolio’ 

5. Μέζα 
 
Δθπαηδεπηηθά εξγαιεία 
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MySelf e-Portfolio  

 MySelf e-Portfolio by Elgg (www.elgg.org) 

http://e-kpaideusi.gr/myself-ePortfolio/ 

 
 
Δθπαηδεπηηθνί πόξνη 
1. Γηαλλνπιέαο, Μ. (2003): πκπεξηθνξά θαη 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, 

εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. 

2. Μπνπξαληάο, Γ. (2002). Μάλαηδκελη, εθδ. 

Μπέλνπ. 

 

 

 

http://www.elgg.org/
http://e-kpaideusi.gr/myself-ePortfolio/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

Δξσηεκαηνιόγην γηα ηηο ηξαηεγηθέο Μάζεζεο 

 

Αηομικέρ Πληποθοπίερ  
 

Όνομαηεπώνςμο:_____________________________ 

 
Φύλο: Άνδπαρ          Γςναίκα  
 

Τπηκοόηηηα:______________ 
 

Εξάμηνο:____ 
 

 

The Learning Strategies Questionnaire 
(Abrami, P.C., & Aslan, O. ,2007) 

Οδηγίερ  
 
αο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηε γηα λα ζπκπιεξώζεηε 
απηό ην εξσηεκαηνιόγην. Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηνύλ ηα 
νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ MySelf e-
Portfolio. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε ζηελ έξεπλα είλαη εκπηζηεπηηθέο. 
 Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο ζύκθσλα κε ην πόζν 
ζπκθσλείηε. Η ζεηξά είλαη (1) απόιπηε δηαθσλία ζε (5) πνιύ πςειό επίπεδν 
ζπκθσλίαο. αο ππελζπκίδνπκε όηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 
απαληήζεηο. 

 
Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πλεξγαζία ζαο! 

 
 

1. Θέησ ηνπο αηνκηθνύο ζηόρνπο κάζεζεο, έηζη απνθαζίδσ ηη ρξεηάδεηαη λα 

κάζσ.   

 
2. Θέησ ηνπο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη θάλσ κία ιίζηα γηα 

ην ηη έρσ αλάγθε λα κάζσ ώζηε λε επηηύρσ ηνπο ζηόρνπο κνπ. 

 
3. Αλαγλσξίδσ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ. 

 

4. Όηαλ είλαη απαξαίηεην επαλεμεηάδσ ηνπο ζηόρνπο κνπ. 

 
5. Έρσ θίλεηξν γηα λα καζαίλσ. 

 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 
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6. Δμεγώ ηη απαηηείηαη λα θάλσ όηαλ αλαιακβάλσ κία εξγαζία. 

 

 
7. Γεκηνπξγώ ιίζηα ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηώ όηαλ αζρνινύκαη κε 

ηηο εξγαζίεο κνπ. 

 
 
8. Διέγρσ ηελ πξόνδν κνπ σο πξνο ηνπο ζηόρνπο πνπ πεηπραίλσ. 

 
9. Σξνπνπνηώ (δηνξζώλσ) ηηο δξάζεηο κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία ώζηε λα 

πεηπραίλσ ηνπο ζηόρνπο κνπ. 

 
10. Σξνπνπνηώ (δηνξζώλσ) ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δελ κε βνεζνύλ λα πεηύρσ 

ηνπο ζηόρνπο κνπ.  

 

11. Γίλσ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζηηο εξγαζίεο. 

 
12. Υξεζηκνπνηώ ηα ζρόιηα ηνπ εθπαηδεπηή κνπ ώζηε λα βειηηώζσ ηελ εξγαζία 

κνπ.  

 
13. Υξεζηκνπνηώ ηα ζρόιηα από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ γηα λα βειηηώζσ ηελ 

εξγαζία κνπ. 

 
14. Υξεζηκνπνηώ ηα ζρόιηα ηεο νηθνγέλεηαο κνπ γηα λα βειηηώζσ ηελ εξγαζία 

κνπ. 

 
15. Δπαλεμεηάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ ώζηε λα ηηο βειηηώζσ. 

 
16. Αλαζηνράδνκαη σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζα γηα λα επηηύρσ 

ηνπο ζηόρνπο κνπ. 

 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 
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17. Αμηνινγώ ηελ εξγαζία κνπ, δειαδή επαλεμεηάδσ ηελ εξγαζία κνπ εαλ είλαη 
θαιή ή έρεη αλάγθε βειηίσζεο.  

 
 
18. Γλσξίδσ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνύκαη. 

 
19. Κάλσ ζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ πνπ θαηαλαιώλσ ζηελ εξγαζία κνπ θαη 

ζηελ επίδνζε κνπ. 

 
20. Δξγάδνκαη θαιά κε άιια άηνκα. 

 
 
 
 

 
 
Επωηήμαηα για ηο E-Portfolio 

 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

1- Δίρεο πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ηα e-Portfolios;   

2- Έρεηο αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ζπζηήκαηα e-Portfolios;   

3- Πηζηεύεηο όηη ζα έρεηο πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ e-
Portfolio; 

  

4- Πηζηεύεηο όηη ζα αληηκεησπίζεηο πξόβιεκα θαηά ηε ρξήζε 
ηνπ e-Portfolio; 

  

5- πκκεηέρεηο ζηε δηαδηθαζία γηα λα απνθηήζεηο 
πεξηζζόηεξεο γλώζεηο; 

  

6- Η πξώηε ζνπ επαθή κε ην e-Portfolio ζνπ άθεζε ζεηηθή 
άπνςε; 

  

7- Πηζηεύεηο ην MySelf e-Portfolio ζα επλνήζεη ηελ 
επαγγεικαηηθή ζνπ άλαπηπμε; 

  

8- Πηζηεύεηο όηη έρεηο επαξθή ελεκέξσζε θαη γλώζε γηα ηα e-

Portfolios; 

  

9- Νηώζεηο όηη ζα ηα θαηαθέξεηο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε 
ηνπ MySelf e-Portfolio; 

  

10- Γηα πνηό ιόγν ζπκκεηέρεηο ζην εξγαζηήξην MySelf e-Portfolio; 

 

 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 
Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 
Γηαθσλώ 

3 
Οπδέηεξνο  

4 
πκθσλώ 

5 
Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 

1 

Απόιπηα Γηαθσλώ 

2 

Γηαθσλώ 

3 

Οπδέηεξνο  

4 

πκθσλώ 

5 

Απόιπηα πκθσλώ 
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Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιόγεζεο ηνπ Myself e-Portfolio σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο 
Πποεηοιμαζία και σεδιαζμόρ  

Κιίμαθα:   4:πάνα πμιύ,  3:πμιύ,  2:ανθεηά,  1:ειάπηζηα  
Γνωζηικοί Παπάγονηερ 

 
4 3 2 1 

1- Σν MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα δνκήζεηο ην 
πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο. 

    

2- Σν MySelf e-Portfolio έρεη κία απιή θαη 
δηαηζζεηηθή δηεπηθάλεηα. 

    

3- Σν MySelf e-Portfolio δηαηεξεί αξρείν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξήζηε. 

    

4- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επέηξεςε λα ζρεδηάζεηο 
ηε κάζεζε ζνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

    

5- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα 
λα δηαιέμεηο δηαθνξεηηθά είδε δξαζηεξηνηήησλ. 

    

6- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα 
λα επηιέμεηο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ δηαλνκήο 
ηεο κάζεζεο. 

    

Παπάγονηερ Κινήηπων 
 

4 3 2 1 

7- Σν MySelf e-Portfolio ελεξγνπνηήζε ην 
ελδηαθέξνλ ζνπ. 

    

8- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επέηξεςε λα 
εμαηνκηθεύζεηο κεξηθώο ηελ δηεπηθάλεηα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη. 

    

9- Σν MySelf e-Portfolio ζε δηεπθόιπλε λα 
θαηαλνήζεηο ηνπο αηνκηθνύο ζηόρνπο ηεο κάζεζεο 
ζνπ. 

    

10- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ ππελζπκίδεη ηε γλώζε 
θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο. 

    

11- Σν MySelf e-Portfolio ζε επαηζζεηνπνηεί ζε 
ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 
καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

    

12- Τπάξρνπλ ζαθείρ κεραληζκνί ζην MySelf e-
Portfolio πνπ ζε ελζάξξπλαλ λα νινθιεξώζεηο  ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

    

13- Τπάξρνπλ ςπονοούμενοι κεραληζκνί ζην MySelf 
e-Portfolio πνπ ζε ελζάξξπλαλ γηα λα νινθιεξώζεηο 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

    

ςναιζθημαηικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

14- Σν MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα θέξεηο εηο 

πέξαο ηηο πξνθιήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Με άιια 
ιόγηα ηα εξγαιεία ήηαλ επαξθή. 

    

15- Σν MySelf e-Portfolio κπνξεί λα πηνζεηεζεί ώζηε 
λα ηαπηίζεη ην επίπεδν επάξθεηαο ηνπ ρξήζηε θαη ην 
επίπεδν δπζθνιίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

    

16- Σν MySelf e-Portfolio ήηαλ νξγαλσκέλν κε 
ηέηνην ηξόπν ώζηε είλαη πηζαλό λα ζε έθαλε  λα 
απνιακβάλεηο  ηελ εξγαζία ζνπ. 

    

Κοινωνικοί Παπάγονηερ 4 3 2 1 
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17- Σν MySelf e-Portfolio πξνζθέξεη ηελ πηζαλόηεηα 
δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

    

18- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ έδσζε ηελ δπλαηνηεηα 
λα δηαπξαγκαηεπηείο κε ηελ δηαρεηξηζηή ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ην πώο πξέπεη λα νξγαλώζεηο ηελ 
εξγαζία ζνπ. 

    

19- Σν MySelf e-Portfolio  ζνπ επέηξεςε λα 
εξγαζηείο καδί θαη λα επηθνηλσλήζεηο κε ηνπο 
ζπκθνηηεηέο ζνπ.  

    

Τλοποίηζη 

 

Γνωζηικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

20- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επέηξεςε 
λα ιακβάλεηο απνθάζεηο γηα ην πώο ζα 
πξνρσξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία. 

    

21- Σν MySelf e-Portfolio ζε 

θαζνδήγεηζαη ώζηε λα αλαζηνράδεζαη  
ζηηο αηνκηθέο ζνπ δξαζηεξηόηεηεο.  

    

22- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ έδσζε 
ηελ δπλαηόηεηα λα βξίζθεηο ζε πνηό 
βαζκό επηηπγράλεηο ηνπο ζηόρνπο ζνπ. 

    

23- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επηηηξέπεη 
λα επηιέγεηο άιιε ζηξαηεγηθή κάζεζεο 
εαλ είλαη αλαγθαίν. 

    

Παπάγονηερ Κινήηπων 
 

4 3 2 1 

24- Σν MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα 
δηαηεξείο ην θίλεηξν ζνπ κέζσ 
αλαηξνθνδνηήζεσλ. 

    

25- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξείρε 

βνήζεηα ώζηε λα ελδπλακσζείο ζε 
πεξίπησζε απνηπρίαο.  

    

ςναιζθημαηικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

26- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη 
ηελ δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδόηεζε πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο.  
 

    

27- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη  
ηελ δηακνξθσηηθή αλαηξνθνδόηεζε πνπ 
παξεκβαίλεη ζε θξηηηθά ζεκεία ζηνλ 
θύθιν ηεο κάζεζεο ώζηε λα 
απνθαηαζηαζεί ε ζεηηθή ζηάζε σο πξνο 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

    

Κοινωνικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

28- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επηηξέπεη 
λα επηθνηλσλείο θαη λα αληαιιάζεηο 
ζρόιηα κε ηελ δηαρεηξηζηή ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

    

29- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη     
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ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλείο κε ηα άιια 
άηνκα θαη λα αληαιιάζεηο ηδέεο ή λα 
δεηάο βνήζεηα 

30- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη 
ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλεξγάδεζαη κε 
ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. 

    

Αςηο-Αναζηοσαζμόρ 
 

Γνωζηικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

31- Σν MySelf e-Portfolio ζε βνήζεζε λα 
αλαζηνράδεζαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πξόνδνπ ζνπ. 

    

32- Σν MySelf e-Portfolio ζε  ελζάξξπλε 
λα ζπγθξίλεηο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 
ζνπ κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζέιεηο λα 
βξεζείο  ζην κέιινλ. 

    

33- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξείρε 
ηα κέζα λα απνηηκήζεηο ηηο επίδνζεηο 

ζνπ. 

    

34- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επηηξέπεη 
λα επηιέγεηο ηηο δεξιόηηηερ πνπ πξέπεη 
λα απνηηκεζνύλ. 

    

35- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επηηξέπεη 
λα επηιέγεηο ηηο δπαζηηπιόηηηερ  πνπ 
πξέπεη λα απνηηκεζνύλ. 

    

Παπάγονηερ Κινήηπος 
 

4 3 2 1 

36- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ έδσζε 
ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδόηεζε πνπ 
νδεγεί ζε θαηάιιειεο πεπνηζήζεηο απην-
απνηειεζκαηηθόηεηαο.  

    

ςναιζθημαηικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

37- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξείρε 
ηελ θαηάιιειε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηηο 
επηδόζεηο ζνπ ζην πνζνζηό ηεο εξγαζίαο 
πνπ νινθιήξσζεο. 

    

Κοινωνικοί Παπάγονηερ 
 

4 3 2 1 

38- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ επηηξέπεη 
λα ζπδεηήζεηο ηα απνηειέζκαηα ζνπ κε 
ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. 

    

39- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη  
ηελ δπλαηόηεηα λα ζπγθξίλεηο ηα 
απνηειέζκαηα ζνπ κε απηά ησλ 
ππνινίπσλ ζπκκεηερόλησλ. 

    

40- Σν MySelf e-Portfolio ζνπ παξέρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηάο ηα 
απνηειεζκάηα ζνπ κε ηελ δηαρεηξηζηή 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Ρξρμποίκα Αρηξ-Ανιξλόγηζηπ ηηπ Εμπλξκήπ ζηξ Myself e-Portfolio’ 

 

 Επίπεδξ Ακαδημαϊκήπ Ποόκληζηπ 
Κιίμαθα:  4:πάνα πμιύ,  3:πμιύ,  2:ανθεηά,  1:ειάπηζηα  

 4 3 2 1 

1. Γηα κα μάζς ημ πενηεπόμεκμ ηςκ δναζηενημηήηςκ 

πνεηαδόμμοκ κα θαηαβάιις ζεμακηηθή πνμζπάζεηα. 

    

2. Γηα κα θαηακκμήζς ηηξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ ημο 

MySelf e-Portfolio έπνεπε κα μειεηώ ημ οιηθό ηςκ  

δναζηενημηήηςκ ημο Myself e-portfolio θαη ημ 

δηδαθηηθό οιηθό ημο μαζήμαημξ ‘Σομβμοιεοηηθέξ 

Υπενεζίεξ’. 

    

3. Ο όγθμξ ημο οιηθμύ πμο έπνεπε κα μειεηεζεί ήηακ 

μία πνόθιεζε γηα μέκα. 

    

4. Έπνεπε κα αθηενςκώ ζογθεθνημέκμ πμζμζηό 

πνόκμο ζημ οιηθό ημο μαζήμαημξ ‘Σομβμοιεοηηθέξ 

Υπενεζίεξ’ γηα κα είμαη επηηοπεμέκμξ/ε. 

    

5. Έπνεπε κα αθηενςκώ ζογθεθνημέκμ πμζμζηό 

πνόκμο γηα κα μιμθιενώζς ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο 

MySelf e-portfolio.  

    

6. Έπνεπε κα αθηενςκώ ζογθεθνημέκμ πμζμζηό 

πνόκμο γηα κα μιμθιενώζς ηεκ ενγαζία ημο ελαμήκμο. 

    

7. Πνέπεη κα αθηενώζς ζογθεθνημέκμ πμζμζηό 

πνόκμο γηα κα μπμνέζς κα μειεηήζς γηα ηηξ ελεηάζεηξ. 

    

8. Τμ πενηεπόμεκμ ημο MySelf e-Portfolio 

πανμοζηάζηεθε με ηέημημ νοζμό ώζηε μπόνεζα κα ημ 

θαηακμήζς θαη κα αθμιμοζήζς ηηξ δναζηενηόηεηεξ. 

    

9. Θέης ορειέξ πνμζδμθίεξ γηα ηεκ επίδμζε μμο.     

10. Νηώζς όηη πνμθιήζεθα ώζηε κα δώζς ημκ 

θαιύηενμ εαοηό μμο θαη κα ηθακμπμηήζς ηηξ 

πνμζδμθίεξ ηεξ δηδάζθμοζαξ. 

    

 

 

 

 Αλληλεπίδοαζη θξιηηηή /διδάζκξρζαπ /διαςειοίζηοιαπ ηξρ Myself e-Portfolio                       
Κιίμαθα:  4:πάνα πμιύ,  3:πμιύ,  2:ανθεηά,  1:ειάπηζηα  

 4 3 2 1 

1. Οη ενςηήζεηξ μμο γηα ηηξ δναζηενηόηεηεξ 

απακηήζεθακ από ηεκ δηαπεηνίζηνηα ημο MySelf e-

Portfolio έγθαηνα. 

    

2. Μπμνμύζα κα επηθμηκςκώ με ηεκ δηαπεηνίζηνηα ημο 

MySelf e-Portfolio όηακ ημ πνεηαδόμμοκα θαη κα 

ιαμβάκς οπμζηενηθηηθέξ απακηήζεηξ. 

    

3. Μπμνμύζα κα πνεζημμπμηώ ενγαιεία επηθμηκςκίαξ 

(email, messaging system, message board) ώζηε κα 
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είμαη ζοκεπώξ ζε επηθμηκςκία με  ηεκ δηαπεηνίζηνηα ημο 

MySelf e-Portfolio θαη ηεκ δηδάζθμοζα. 

4. Μπμνμύζα κα πνεζημμπμηώ απμηειεζμαηηθά ηεκ 

ακαηνμθμδόηεζε ηεξ δηαπεηνίζηνηαξ ημο MySelf e-

Portfolio ώζηε κα βειηηώζς ηεκ επίδμζε μμο ζηηξ 

δναζηενηόηεηεξ. 

    

5. Η ακαηνμθμδόηεζε ηεξ δηαπεηνίζηνηαξ ημο MySelf 

e-Portfolio ζηηξ ενγαζίεξ ήηακ πμιύ πνήζημε. 

    

6. Έκηςζα όηη ε δηαπεηνίζηνηα ημο MySelf e-Portfolio 

ήηακ πνμζεγγίζημε ώζηε κα ζοδεηήζεη ζέμαηα πμο 

αθμνμύζακ ζημ μάζεμα. 

    

7. Θεςνώ όηη ε δηαπεηνίζηνηα ημο MySelf e-Portfolio 

ήηακ δίθαηε θαη αμενόιεπηε. 

    

8. Πηζηεύς όηη ε δηαπεηνίζηνηα ημο MySelf e-

Portfolio μμο ζομπενηθένζεθε με ζεβαζμό θαηά ηε 

δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ. 

    

9. Εμπκεύζηεθα κα μάζς πενηζζόηενα γηα ηηξ 

ζεμαηηθέξ ημο Myself e-Portfolio ιόγς ηεξ 

δηδάζθμοζαξ θαη ηεξ δηαπεηνίζηνηαξ ημο MySelf e-

Portfolio. 

    

10. Πηζηεύς όηη ε δηαπεηνίζηνηα ημο MySelf e-

Portfolio έπαηλε θαζμνηζηηθό νόιμ ζηεκ επηηοπή 

μιμθιήνςζε ηςκ δναζηενημηήηςκ. 

    

11. Η επηθμηκςκία με ηεκ δηαπεηνίζηνηα ημο MySelf e-

Portfolio θαη ηεκ δηδάζθμοζα επενέαζε ηεκ επίδμζε 

μμο. 

    

12.  Ακέπηολα εκζμοζηαζμό θαη εκδηαθένμκ ώζηε κα 

μαζαίκς πενηζζόηενα γηα ημ πενηεπόμεκμ ημο 

μαζήμαημξ. 

    

13. Παναθηκήζεθα κα ζοδεηήζς ηδέεξ θαη ζέμαηα ημο 

μαζήμαημξ θαη ημο Myself e-Portfolio με άιιμοξ 

ζομμεηέπμκηεξ, εθηόξ ηεξ ηάλεξ.  

    

14. Η επίδμζε μμο ζημ μάζεμα ήηακ άμεζα ζοκδεδεμέκε 

με ημ ζεηηθό θιίμα πμο δεμημύνγεζε ε δηδάζθμοζα θαη 

ηε ζοκεπή εκαζπόιεζε με ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο 

Myself e-Portfolio. 

    

15. Τμ μαζεζηαθό πενηβάιιμκ πμο δεμημύνγεζε ε 

δηδάζθμοζα  ήηακ αζθαιέξ θαη οπμζηενηθηηθό. 

    

16. Ήμμοκ ηθακόξ/ε κα θαηακμήζς ημ οιηθό ηςκ 

δναζηενημηήηςκ  δηόηη είπακ πανμοζηαζηεί με ζαθή θαη 

μνγακςμέκμ ηνόπμ. 

    

 

 

Εμεογή και ρμεογαηική Μάθηζη 
Κιίμαθα:  4:πάνα πμιύ,  3:πμιύ,  2:ανθεηά,  1:ειάπηζηα  
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 4 3 2 1 

1.  Σομμεηείπα εκενγά ζε όιεξ ηηξ μαζεζηαθέξ 

εμπεηνίεξ ζημ MySelf e-Portfolio θαη ζηεκ ηάλε. 

    

2. Σομμεηείπα εκενγά ζε όιεξ ηηξ ζοδεηήζεηξ ζηεκ 

ηάλε. 

    

3. Ακέπηολα πνήζημεξ ζηναηεγηθέξ γηα κα μάζς ημ 

κέμ πενηεπόμεκμ ημο Myself e-Portfolio. 

    

4. Ήμμοκ εκενγόξ/ή ζομμεηέπμκηαξ/μοζά ζημ Myself 

e-Portfolio. 

    

5. Εκζαννύκζεθα κα πνεζημμπμηώ ηηξ πνμζςπηθέξ μμο 

εμπεηνίεξ γηα κα μαζαίκς θαη κα εθηειώ ηηξ 

δναζηενηόηεηεξ ημο Myself e-Portfolio. 

    

6. Καηακάιςζα πνόκμ γηα κα ζθέπημμαη δηάθμνεξ 

ζεμαηηθέξ πμο αθμνμύζακ ζημ Myself e-Portfolio. 

    

7. Σοπκά ζοκενγαδόμμοκ με άιιμοξ ζομμεηέπμκηεξ 

γηα ηεκ επίιοζε πνμβιεμάηςκ ζηε ηάλε. 

    

8. Σοπκά ζοκενγαδόμμοκ με άιιμοξ ζομμεηέπμκηεξ 

γηα κα μιμθιενώζς ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο MySelf e-

Portfolio. 

    

9. Η αημμηθή μειέηε μμο πνμζέθενε ζεηηθή επίδναζε 

ζηε μάζεζε μμο. 

    

 



 325 

‗Ρξρμποίκα Αρηξ-Παοακξλξύθηζηπ ηξρ Myself e-Portfolio’ 
 

 

Σξμέαπ 

Κοιηηοίωμ 

 

Δείκηηπ  

Εκηιμήζειπ 
Μεγάλη 

ρμέπεια 

Μεοική 

ρμέπεια 

Καθόλξρ 

ρμέπεια 

 

 

 

Θεμειηώδε 
Λεηημονγηθά 
Φαναθηενηζηηθά 
 

[Τα βαζηθά θνηηήνηα 

πμο εθανμόδμκηαη 

ζημ Myself e-

Portfolio  έηζη 

ώζηε κα ιεηημονγεί 

ζςζηά] 

Η εμθάκηζε θαη ε πιόεγεζε  είκαη 

ζαθείξ θαη ζοκεπείξ.  

   

Όιμη μη ζύκδεζμμη θαη ηα 

πμιομέζα δμοιεύμοκκ ζύμθςκα 

με ηα ακαμεκόμεκα. 

   

Οη  εηθόκεξ είκαη 

βειηηζημπμηεμέκεξ ζύμθςκα με ηα 

απαηημύμεκα ημο web. 

   

Η δηεπηθάκεηα είκαη θαηάιιειε 

(όπη ηδηαίηενα πενημνηζηηθή ή πμιύ 

έκημκε) 

   

Τμ θείμεκμ είκαη  εοακάγκςζημ 

(γναμμαημζεηνά, μέγεζμξ, 

ακηηζέζεηξ) 

   

Η γναμμαηηθή θαη ημ ζοκηαθηηθό 

είκαη ζςζηά. 

   

Τμ οιηθό πμο δεμμζηεύεηαη 

ζέβεηαη ηα πκεομαηηθά 

δηθαηώμαηα. 

   

  

Δείκηηπ  

Ελλειμαηικό 

επίπεδξ 

Ικαμξπξιηηικό 

επίπεδξ 

Τπξδειγ-

μαηικό 

επίπεδξ 

 
 

Απμδεηθηηθά 
Σημηπεία 
 
[αθαδεμασθά,α-

ημμηθά 

παναθηενηζηηθά ημο 

αηόμμο/πνήζηε ημο 

Myself e-Portfolio]  

Τμ μνγακςηηθό ζπήμα ημο Myself 

e-portfolio  ζοκδέεη όιεξ ηηξ 

δναζηενηόηεηεξ ζε μία 

εκμπμηεμέκε μιόηεηα. 

   

Τμ Myself e-Portfolio πενηέπεη 

έκα ζογθεθνημέκμ θμμμάηη 

δεδμμέκςκ πμο αθμνμύκ ζημκ 

εαοηό ζμο. 

   

Τμ Myself e-Portfolio 

πανμοζηάδεη ζε βάζμξ ηηξ 

θεκηνηθέξ θαη ζπεηηθέξ εμπεηνίεξ 

ζμο. 

   

Τμ Myself e-Portfolio  

επηδεηθκύεη ηεκ εονύηεηα ηεξ 

γκώζεξ θαη ηςκ εμπεηνηώκ ζμο. 

   

Τμ Myself e-Portfolio 

πενηιαμβάκεη πενηιεπηηθό 

ζεμείςμα ηςκ πνμζςπηθώκ 

παναθηενηζηηθώκ ζμο.  

   

  

Δείκηηπ  

Ελλειμαηικό 

επίπεδξ 

Ικαμξπξιηηικό 

επίπεδξ 

Τπξδειγ-

μαηικό 

επίπεδξ 

 

 

Ακαζημπαζμόξ 
 

Τμ θμηκό απμδέθηεξ θαη μ ζηόπμξ 

ημο Myself e-Portfolio 

πενηγνάθεηαη ή είκαη πνμθακήξ.  

   

Πενηέπμκηαη ακαζημπαζηηθά 

ζπόιηα γηα ηα ζημηπεία ημο Myself 
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[αημμηθό αιιά θαη 

επαγγειμαηηθό 

μήκομα  ημ μπμίμ 

οιμπμηείηαη ζημ 
Myself e-Portfolio] 

 

e-Portfolio θαζώξ θαη γηα ημ πώξ 

πανμοζηάδεηαη μ 

εθπαηδεοόμεκμξ/πνήζηεξ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
 

Δλδεηθηηθή Παξνπζίαζε: Ραβδνγξάκκαηα ηα νπνία  απεηθνλίδνπλ πεξηγξαθηθά 

ηηο απαληήζεηο ζηε Ρνπκπξίθα Απην-Αμηνιόγεζεο ηνπ Myself e-Portfolio σο 

εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Απηνξξπζκηδόκελεο Μάζεζεο 
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Δλδεηθηηθή Παξνπζίαζε: Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία γηα ηα  εξσηήκαηα ηεο ‘Ρνπκπξίθαο Απην-Αμηνιόγεζεο ηεο Δκπινθήο 

ζην Myself e-Portfolio’ 
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Δλδεηθηηθή Παξνπζίαζε: Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ ηεο ‘Ρνπκπξίθαο Απην-Παξαθνινύζεζε ηνπ Myself e-

Portfolio’ 
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ζςνδέει όλερ ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ζε μία 

ενοποιημένη ολόηηηα
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