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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) απνηειεί κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε 

πεξηνρή ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζειθχνληαο κεγάιν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

Παξφια απηά φκσο δελ είλαη επξέσο γλσζηή ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ε επίδξαζε 

έλα online καζήκαηνο βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed 

Learning) γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. Παξάιιεια δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ (intercultural competence) ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε κεηαπηπρηαθή απηή εξγαζία απνζθνπεί λα 

παξέρεη κηα ζαθή θαη πιήξε εηθφλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ππνζηήξημε 

εθπαηδεπφκελσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (student mobility) θαη ζηελ αλάγθε 

δηαπίζησζεο ηνπ επίπεδνπ γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ ηνπο θαη 

ηνπ επίπεδνπ ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, κέζσ ελφο e-portfolio 

ζρεδηαζκέλν ζε κηα Web 2.0 εθαξκνγή θαη βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning). 

Αθφκα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην e-portfolio κε ην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηεο Πιεξνθνξηθήο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη εθηελή 

αλαθνξά ζηελ ππνζηήξημε ελφο e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) ζηελ εθκάζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ (Web 

Design). 

Έηζη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ελφο e-portfolio 

ζε κηα Web 2.0 εθαξκνγή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πιαηθφξκα WordPress 

ελνξρεζηξσκέλν κε ην εθπαηδεπηηθή κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-

Directed Learning), ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο απφ εθπαηδεπνκέλνπο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ αιιά θαη λα αλαιπζεί ε ππνζηήξημε ελφο e-portfolio, κε απηά 

ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζε θνηηεηέο πνπ απνζθνπνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη ρξεηάδεηαη λα δηαζαθελίζνπλ ην 

επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηνπο επάξθεηαο ζηελ αγγιηθή γισζζά αιιά θαη ην επίπεδν ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (intercultural competence), κηαο θαη φια απηά 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ζήκεξα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αθνινπζήζεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ 

κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη 

Φεθηαθά πζηήκαηα», θαηεχζπλζε «Ζιεθηξνληθή Μάζεζε» ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Παξαζθεπά Φσηεηλή, επίθνπξε 

θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο «Φεθηαθά πζηήκαηα» ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο, 

επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε. 

Αθφκα ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ γηα ηηο 

πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ πξφζθεξαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Αιεμίνπ Αηθαηεξίλε, ππνςήθηα δηδάθησξ 

ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε θαη γηα ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξε. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αμίδνπλ ζηελ θπξία Μπνχηζηα Υξηζηίλα, απφθνηηε ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά 

πζηήκαηα» δηφηη ρσξίο ηελ ζπκπαξάζηαζε, ηε βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο δελ ζα 

είρε νινθιεξσζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.  

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ κνπ. 

Σνπο αθηεξψλσ ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΔΙΑΓΧΓΗ 
                             

 

1.1 Παξνπζίαζε πξνβιεκαηηθήο 

 

ηελ πξνζπάζεηα γηα έληαμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

φπνπ πεξηιακβάλεηαη απζεληηθή αμηνιφγεζε έρεη αλαπηπρζεί κηα νιφθιεξε 

κεζνδνινγία, ε ρξήζε ζπιινγήο πιηθνχ πνπ απνθαιείηαη e- Portfolio. Ο θάθεινο 

εξγαζηψλ ή θάθεινο επηηεπγκάησλ ή ειεθηξνληθφο θάθεινο (e-Portfolio) είλαη κηα 

ζθφπηκε ζπιινγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή πνπ δείρλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηνλ 

καζεηή θαη ζηνπο γνλείο ηα απνηειέζκαηα, ηελ πξφνδν θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ καζεηή 

ζε δεδνκέλεο πεξηνρέο. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ e-Portfolio ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη «θαηαγξάθνληαη 

ειεθηξνληθά φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην άηνκν πνπ πθίζηαηαη ππφ αμηνιφγεζε 

θαη θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά ψζηε θάζε ζηηγκή λα αλαζχξνληαη θαη λα δίλνπλ 

πνιχηηκν πιηθφ γηα ηελ επίδνζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ» (Valencia, 1990). Οη 

πιεξνθνξίεο δελ θαηαζηξέθνληαη θαη είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα, εχθνια θαη γξήγνξα, φπνηε θξηζεί απαξαίηεην. Μπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ζηνλ ηζηφ ή ζε θάπνην ςεθηαθφ κέζν απνζήθεπζεο (flash memory, cd θ.α)  

θαη έηζη  λα κεηαθεξζεί θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ απνζεθεπηεί ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα γίλεη πξνζηηφ 

ζε επξχηεξν θνηλφ. «Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ πάλσ ζην πιηθφ ηνπο θαη νη 

αμηνινγεηέο λα ην αλαζεσξήζνπλ θαη λα ην εμεηάζνπλ απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο» 

(Ahn, 2004).  

Δπίζεο είλαη ζρεδφλ άγλσζηνο ν βαζκφο πξνψζεζεο  ησλ δεμηνηήησλ  ελειίθσλ 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα απηνθαηεπζχλνπλ θαη λα 

απηνθαζνδεγήζνπλ ηε κάζεζε ηνπο κέζσ κηαο online εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο.  
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Ζ κέζνδνο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) δίλεη 

έκθαζε ζηνλ έιεγρν απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο πάλσ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζήο ηνπο.  Δίλαη κηα κέζνδνο φπνπ κπνξεί κε 

επηηπρία λα ζπλδπαζηεί κε έλα e-Portfolio εληζρχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

αμηνπνηψληαο πιήξσο  ηηο ιεηηνπξγηέο ηνπ κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ηα άηνκα απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ζηε κάζεζή ηνπο, βάδνληαο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο, εληνπίδνληαο ηηο πεγέο κάζεζήο ηνπο, επηιέγνληαο ηηο πην θαηάιιειεο γη‟ 

απηνχο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαη αμηνινγψληαο πξνζσπηθά ηα 

καζεζηαθά ηνπο επηηεχγκαηα θαη γεληθφηεξα ηελ πξφνδφ ηνπο.  

Αθφκα ππάξρνπλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο online 

εθαξκνγήο, σο πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ 

(intercultural competence) πνπ είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κηα μέλε ρψξα.   

Σα πιενλεθηήκαηά ηεο ειεθηξνληθήο  απηήο θαηαγξαθήο είλαη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά. Καηαξρήλ, βνεζνχλ ην καζεηή λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αλαθνξηθά 

κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αιιά θαη γεληθφηεξα 

λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Γλσξίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ν καζεηήο 

ή θάζε άλζξσπνο πνπ αμηνινγείηαη έρεη ηελ επρέξεηα λα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ θαη 

λα θαηαπνιεκήζεη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ. 

Παξέρνληαο κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ή ηηο 

αδπλακίεο ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ θαη παξάιιεια «εκπιέθεη ελεξγά ηνπο 

καζεηέο ζηελ εκπέδσζε ηεο ήδε θαηαθηεκέλεο γλψζεο θαη ηελ απφθηεζε λέαο» (Love, 

& Cooper, 2004). Δπηπξνζζέησο, δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

θαιιηεξγεί έλα θιίκα νκαδνζπλεξγαηηθφ θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο.  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη ηνλψλεη ςπρνινγηθά ηνλ 

αμηνινγνχκελν θαη ηνπ εκπλέεη αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο καδί κε ηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο απμεκέλεο ηνπ απφδνζεο. «Με ηελ έλλνηα απηή 

ηα παηδηά επηιέγνπλ εξγαζίεο θαη καζήκαηα πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα βειηησζνχλ θαη 

άιιν ζπλνιηθά» (Κπλεγφο, 1995). 

Ζ  κέζνδνο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο e-Portfolio ψζηε ην εθπαηδεπφκελν άηνκν λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο 

καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο. Δίλαη ζε ζέζε λα ηνπ παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο ζπλζήθεο ψζηε 
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λα νξίζεη ην ζθνπφ, ην πεξηερφκελν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο ηνπ 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη λα αλαπηχμεη  δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ 

ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο  λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο θαη ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Άξα είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί πσο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε κάζεζε κηα 

εθαξκνγή Web 2.0 ελφο e-Portfolio ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο λα δηαπηζηψζνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο. 

1.2 ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο 

 

Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη δηηηφο. Απφ ηε κηα λα θαηαγξαθεί θαηά πφζν έλα e-

portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  (πρ πνπ έρνπλ  ζθνπφ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα), λα δηαρεηξηζηνχλ ηε 

κάζεζε ηνπο, λα αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (intercultural competence) θαη 

λα ζέζνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ.  

Απφ ηελ άιιε λα παξνπζηαζηεί έλα αλάινγν ζρέδην πινπνίεζεο γηα ηελ 

επέθηαζε φινπ απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο σο γλσζηηθνχ 

πεδίνπ απαξαίηεηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα. Έηζη παξνπζηάδεηαη έλα ζρέδην 

πινπνίεζεο ζην ζέκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ (Web Design) πνπ είλαη έλα απφ ηα 

πην βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ εθπαηδεπνκέλνπο ζηελ πιεξνθνξηθή αιιά θαη 

γεληθφηεξα φζνπο αζρνινχληαη κε ηε ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γηα λα πξνζεγγίζεη ην ζηφρν ηεο ζα εζηηάζεη 

ζηα γισζζηθά ραξηνθπιάθηα επηηεπγκάησλ (Language e-Portfolios) θαη ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπο ρξήζε θαζψο θαη ζηελ επξσπατθή ηνπο εθαξκνγή. Δίλαη κία 

κέζνδνο, ε νπνία σο βαζηθή ηεο δηαθνξά απφ ηελ αληίζηνηρε e-portfolio είλαη φηη 

αθνξά ηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο θαη εκπέδσζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ. Δπίζεο ζα 

δηεξεπλεζεί ην κνληέιν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) θαη 

ζα κειεηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπ ψζηε ηφζν ε κάζεζε φζν θαη 

ε δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο θαη ειπηδνθφξεο γηα ην 

κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Μέζσ ηνπ γισζζηθνχ e-portfolio θαη ηνπ κνληέινπ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο (Self-Directed Learning) ζα εμεηαζηεί θαηά πφζν θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνηα μέλε ρψξα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ην 

επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, λα εληνπίζνπλ ηπρφλ 

αδπλακίεο αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (intercultural 

competence). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνζέγγηζεο ηνπ ζηφρνπ ε δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη 

ην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν θαζεγεηήο πνπ 

ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ηερληθήο αιιά θαη ν καζεηήο. 

Βαξχηεηα έρεη ην γεγνλφο ηεο πιήξνπο θαη ζαθνχο ζπλελλφεζεο αλάκεζά ηνπο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νκαιά νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη νη ζηφρνη λα επηηεπρζνχλ ζηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ. 

1.3 Καηλνηνκία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Σα e-Portfolios κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα απφ κηα ζεηξά απφ ινγηζκηθά 

άιια πην εμεηδηθεπκέλα θαη άιια φρη. Γεληθή παξαδνρή είλαη φηη ζηελ εθπαίδεπζε ε 

κέζνδνο ησλ e-Portfolio είλαη κία ζχγρξνλε δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαηλνηφκα θαη πξννδεπηηθή. Δίλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αιιά επίζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ 

επηηπρεκέλα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία κε πην βαζηθέο απηέο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) ε νπνία δίλεη κεγάιν βαζκφ 

ειεπζεξίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε ζθνπφ λα 

απνζαθελίζνπλ ην επίπεδν γλψζε ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα (αγγιηθά)  αιιά θαη ην 

βαζκφ ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Ζ εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε ζην 

ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα Wordpress ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε 

εμππεξεηεί απφιπηα ηηο αλάγθεο ελφο e-Portfolio. 
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πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θαηλνηνκία ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο ζην λα ζρεδηαζηεί κηα εθαξκνγή e-Portfolio βαζηζκέλε ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (self-directed learning) ζρεδηαζκέλε ζε έλα Web 2.0 

πεξηβάιινλ πνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο (δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ παξνχζα εξγαζία).  

1.4 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είρε σο 

ζηφρν λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Μπνξεί έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο λα 

απνζαθελίζνπλ ην επίπεδν γλψζε ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα (πρ θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα);    

 Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα, νη εθπαηδεπφκελνη θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ ην 

αηνκηθφ ηνπο e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed 

Learning). Σν e-portfolio απηφ ήηαλ έλα γισζζηθφ e-portfolio (language e-portfolio) 

πνπ είρε σο ζθνπφ λα θαζνδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Μπνξεί έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα 

(intercultural competence) ησλ θνηηεηψλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπνπδάδνληαο ζε κηα 

μέλε ρψξα; 

 Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ νη εθπαηδεπφκελνη ζην γισζζηθφ ηνπο e-

portfolio θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Μπνξεί e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα εθαξκνγή Web 2.0 
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(εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0) πιεξψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

επρξεζηίαο;  

Σν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ e-

portfolio ήηαλ ε πνιχ γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε πιαηθφξκα WordPress, κε ηελ 

θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα εθαξκνγή e-

portfolio. 

1.5 Οξγάλσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ αθφινπζε δηάξζξσζε: 

 ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεθε ε πξνβιεκαηηθή κέζσ ηεο νπνίαο 

δηακνξθψζεθε ε εξεπλεηηθή κειέηε, ελψ ζηε ζπλερεία αλαιχζεθε ν ζηφρνο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

θαθέινπο επηηεπγκάησλ (e-Portfolios), παξνπζηάδνληαη νξηζκνί θαη νη δηάθνξνη ηχπνη 

ησλ e-portfolios. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ γισζζηθνχ θάθεινπ 

επηηεπγκάησλ (Language e-Portfolio) θαη ε εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπο ελψ έπεηηα 

παξνπζηάδεηαη ην Δπξσπατθφ Portfolio Γισζζψλ (European Language e-Portfolio). Σν 

θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε 

πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο. 

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. 

              ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ θαη 

παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξφεθπςαλ. Έπεηηα θαηαγξάθνληαη νη κειινληηθέο 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία. 

 ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κεηά ηε βηβιηνγξαθία παξαηίζεληαη 

παξαξηήκαηα. ην Παξάξηεκα A παξαηίζεληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ην Παξάξηεκα Β 

παξαηίζεληαη εηθφλεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ language e-Portfolio. ην Παξάξηεκα Γ νη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Language e-Portfolio θαζψο θαη ε αλάιπζε 
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ηνπο. Σέινο ζην Παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάιπζε ηνπο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Web Design e-Portfolio. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 
 

2.1 E- PORTFOLIOS 

2.1.1 Από ηα «portfolios» ζηα «e- portfolios» 

 

ηελ νπζία ε έλλνηα ηνπ portfolio δελ είλαη θαηλνχξηα θαζψο πνιινί ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη παιαηφηεξα θπξίσο ζηελ ηέρλε. Ο φξνο «portfolio» ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο «θάθεινο πιηθνχ» (Γεσξγνχζεο, 1999),  ή «θάθεινο 

εξγαζηψλ» (Νηνιηνπνχινπ & Γνπξγηψηνπ, 2008).  

Πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ απζεληηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη νπζηαζηηθά 

ζπληζηά κέζνδν ζπιινγήο αμηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ εθαξκνγή θαη άιισλ 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, φπσο κνξθέο παξαηήξεζεο, ζπλέληεπμε, εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζπλεπψο είλαη έλαο επέιηθηνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο, απηναμηνιφγεζεο θαη 

εηεξναμηνιφγεζεο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη φρη κφλν. 

Ο φξνο «portfolio» δηεζλψο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαξρήλ γηα ηνπο  πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο θαη αξρηηέθηνλεο θαη απνηεινχζε ην ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ ηνπο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο κηα θνξεηή ζήθε γηα ηε κεηαθνξά ζρεδίσλ απφ 

αξρηηέθηνλεο ή εγγξάθσλ απφ δηθεγφξνπο (DiBiase, 2002). Οη Love, McKean & 

Gathercoal (2004) αλαθέξνπλ φηη ηα portfolios είλαη κηα ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ηα επαγγεικαηηθά επηηεχγκαηα ελφο αλζξψπνπ. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

portfolios ή  ηνπ θαθέινπ εξγαζηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζπρλά. Οη Puckett & Black (2000) 

αλαθέξνπλ φηη «ν θάθεινο εξγαζηψλ είλαη κηα ζθφπηκε ζπιινγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

καζεηή πνπ δείρλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηνλ καζεηή θαη ζηνπο γνλείο ηα απνηειέζκαηα, 

ηελ πξφνδν θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ καζεηή ζε δεδνκέλεο πεξηνρέο» (Puccet and Black, 

2000). Όπσο θάζε κνξθή απζεληηθήο αμηνιφγεζεο δελ εζηηάδεη ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ αιιά ζην ίδην ην παηδί θαη ζην ηη κπνξεί απηφ λα θάλεη.  
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ε έλαλ άιιν νξηζκφ πεξηγξάθεηαη σο «κηα ζπιινγή ησλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηηο άηππεο θαη ηηο ζπζηεκαηηθέο ηνπ 

παξαηεξήζεηο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ καζεζηαθψλ 

επηηεπγκάησλ ηνπ παηδηνχ» (Wortham, 2008). 

Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ. Απφ έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο θαηλνηφκεο 

κεζφδνπο ηεο αμηνιφγεζεο επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρνιηθέο εκπεηξίεο θαη 

ηηο πξνθαηαιήςεηο, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ κε θαρππνςία θαη επηθχιαμε λέεο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο αηζζαλφκελνη πεξηζζφηεξν αζθαιείο κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο, 

κεζφδνπο θαη απνηππψζεηο απνηειεζκάησλ. «Χζηφζν, γνλείο πνπ εθπαηδεχηεθαλ 

ζπζηεκαηηθά ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο παξείραλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζε 

πξνζπάζεηεο θαηλνηνκηψλ ζηνλ ρψξν ηεο αμηνιφγεζεο» (Καςάιεο, 1989). 

Ζ αλάγθε γηα ηελ εχθνιε θαη αζθαιή θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα θάθειν νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ e-Portfolio  δειαδή ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο ζε ειεθηξνληθνχο θαθέινπο εληφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 2.1.2 Ση είλαη ην e- portfolio 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ εξγαιείν ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ γηα θάζε 

καζεηή ή άηνκν πνπ ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε θαη εξεπλά ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή .  

«ην e-portfolio θαηαγξάθνληαη ηα πάληα ζρεηηθά κε ην παηδί, φπσο 

δηαγσλίζκαηα, θσηνγξαθίεο, γξαθήκαηα, βίληεν θαη παξνπζηάζεηο, αζιεηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια» (Abrami & Barrett , 2005).  Γελ είλαη, φκσο, κφλν 

έλα φξγαλν αμηνιφγεζεο αιιά θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. Έρνπλ ηελ επρέξεηα 

λα ην δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη ίδηνη 

νη καζεηέο.  

Τπάξρνπλ πάξα πνιινί νξηζκνί ζρεηηθά κε ηε κέζνδν απηή αμηνιφγεζεο. Οη 

Arter & Spandel αλαθέξνπλ: «είλαη κία ζθφπηκε ζπιινγή εξγαζηψλ ηνπ καζεηή πνπ 

δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιιε, θαζψο θαη ηελ πξφνδφ ή ηελ 

επίδνζή ηνπ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή» (Arter & Spandel, 1992). χκθσλα κε ηνπο 

Paulson & Paulson (1994) «είλαη κία ηζηνξία πνπ ζέκα ηεο έρεη ηελ απάληεζε ηνπ 

καζεηή ζην εξψηεκα: ηη έρσ κάζεη θαη πσο ην έρσ εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ». 

Με ηε ζεηξά ηνπο νη McAfee & Leon ζεσξνχλ πσο είλαη κία κέζνδνο ζπιινγήο 
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πιεξνθνξηψλ θαη αμηνιφγεζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο 

παξαηήξεζε, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο (ΜcAfee & Leong, 2002). 

Οη Κνπινπκπαξίηζε θαη Μαηζαγγνχξαο αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη: «Ο θάθεινο 

εξγαζηψλ ηνπ καζεηή απνηειεί ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ, ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί κε ηε 

ζπλαίλεζή ηνπ θαη κε βάζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν» (Κνπινπκπαξίηζε & 

Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

Απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην e-

portfolio είλαη κία ζπιινγή απφ έξγα ηνπ καζεηή πνπ ηα δεκηνχξγεζε ν ίδηνο έπεηηα 

απφ πξνζσπηθή έξεπλα θαη πξνζπάζεηα θαη χζηεξα απφ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Δίλαη έλα ςεθηαθφ «θνπηί», ην νπνίν 

απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζρεηηθά κε εηθφλα, ήρν 

θαη video. 

Έλα ηππηθφ εξγαιείν ιεηηνπξγεί κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ππεξζπλδέζεηο γηα λα 

κπνξέζεη λα αλαδείμεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζεηή θαη ηηο πξνφδνπο 

ηνπ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη απνδεηθηηθή ηεο αμίαο πνπ έρεη γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ε κάζεζε φζν θαη ε ίδηα ε αμηνιφγεζε. 

Ζ απζηεξή ηήξεζε ηνπ e-portfolio κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην λα 

γλσξίζεη ν καζεηήο ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αμηνινγεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, λα 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πνξεία αλάπηπμήο ηνπ θαη λα θαζνξίδεη κειινληηθνχο ζηφρνπο.                   

2.1.3 Σύπνη e- portfolios 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε e-portfolioο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηνλ ζηφρν, ζηνλ νπνίν απνζθνπεί. Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη 

ηα e-portfolioο εθκάζεζεο (teaching e-portfolioο) θαη ηα ζεζκηθά. 

Σα  e-portfolioο εθκάζεζεο είλαη ε εμέιημε ησλ ρεηξφγξαθσλ ζεκεηψζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθκάζεζε ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

«Σα ζεζκηθά e-portfolioο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ καζεηηθψλ e-portfolioο κε 

δηάθνξα άιια πξνγξάκκαηα θαη ηκήκαηα» (Lorenzo, & Ittelson, 2005). Δίλαη πην εχθνιν 

λα αμηνινγεζνχλ γεληθά θαζψο είλαη δεκνζηεπκέλα ζην δηαδίθηπν. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ην e-portfolio αμηνιφγεζεο (assessment portfolio), ην νπνίν 

έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ ηθαλνηήησλ ελφο εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζηελ πνξεία. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη 
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ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. «Σα επηηεχγκαηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ αμηνινγνχληαη θπξίσο 

κε βάζε θαζνξηζκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα εμσηεξηθά θξηηήξηα θαη ειέγρεηαη θπξίσο ε 

απφδνζε ζηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή παξνπζίαζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ» 

(Rolheiser, Bower, Stevahn, 2000) 

Έπεηηα ππάξρεη ην e-portfolio παξνπζίαζεο ή επίδεημεο (showcase of 

presentation portfolio), ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ 

αμηνινγείηαη θαη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ηεο δνπιεηάο θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ. 

Σν portfolio αλάπηπμεο ( Development of working portfolio) είλαη κία κνξθή 

πνπ αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο αμηνιφγεζεο, ηνλ αμηνινγεηή 

θαη ηνλ αμηνινγνχκελν. «Έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απηφ –αμηνιφγεζε θαη παξάιιεια 

ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν» (Abrami & Barrett, 2005). 

Παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζηνλ καζεζηαθφ ηνκέα θαη επλνεί ηελ θαηάιιειε 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Πξνζθέξεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγεζεί ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη ηερληθέο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν παξέρεη ηελ επρέξεηα αιιαγήο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

Σν portfolio δηαδηθαζίαο (process portfolio) είλαη ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ ηεθκεξίσλ ζε κία 

καθξφρξνλε δηαδηθαζία. Απνδεηθλχεη ηελ δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

κέζα απφ έλαλ ζπλερή έιεγρν. Σν γεγνλφο φηη ζπιιέγεη πνιιά πξνζσπηθά ζηνηρεία ην 

εκθαλίδεη ζαλ κία βηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ πνπ αμηνινγείηαη. «Με ιίγα ιφγηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα αξρείν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ θαη θαηεπζχλεηαη απφ ηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο αιιά θαη απφ ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ηεο θάζε πξνζσπηθφηεηαο» (Abrami & Barrett, 2005). 

Οη Columba θαη Dolgos (1995) αλαθέξνπλ θαη θάπνηα άιια είδε e-portfolioο. 

Αξρηθά αλαθέξνπλ ην portfolio εξγαζίαο, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ 

καζεηή θαη ηηο αμηνινγεί κε βάζε θαη ηνλ βαζκφ ζηαδηαθήο πξνφδνπ. 

Δπίζεο, ην portfolio πξνζήθεο, ην νπνίν απνζεθεχεη φια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ηνπ καζεηή φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαιχηεξε θαη ηε ρεηξφηεξε εξγαζία ηνπ. Έλα 

αθφκα είδνο είλαη ην portfolio αλνηθηήο κνξθήο ή αιιηψο ελαιιαθηηθφ portfolio. 

Καηαξρήλ, νξίδνληαη νη ζηφρνη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή θαη πάληα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηε ζπλέρεηα ν ίδηνο ν καζεηήο ζα απνθαζίζεη πνηα 
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ζηνηρεία ζα ζπκπεξηιάβεη πνπ λα επλννχλ ηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα απηά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη, εθηηκψληαη θαη αμηνινγνχληαη.  

2.1.4 Σα e- portfolios ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ ρξήζε ηνπ e-portfolio ή web portfolio ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε είλαη ζε 

πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηα νπνία είλαη 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηδησηηθά αιιά είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζηα θνιέγηα.  Γηα ηε κέζε 

εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ην Λχθεην νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο δηίζηαληαη κε 

βαζηθφηεξε απηή πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ψξηκν ην έδαθνο αθφκα λα δερηεί κία 

ηέηνηα πξφηαζε θαη εθαξκνγή. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζα κπνξνχζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο λα ζέζεη έλα ηέινο 

ζην ζχζηεκα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή απφ ηάμε ζε ηάμε θαη ηελ 

είζνδν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γπζηπρψο ε πξφνδνο ηνπ καζεηή θξίλεηαη απφ 

ηελ βαζκνινγία ηνπ ζε κία γξαπηή δνθηκαζία ή κία πξνθνξηθή εμέηαζε αιιά δελ 

αμηνινγείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα θαη ν βαζκφο εκπέδσζεο ησλ 

γλψζεσλ αιιά κφλν ε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή γλσζηηθά θαη καζεζηαθά. 

Χο θαιφο καζεηήο θξίλεηαη εθείλνο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία θαη φρη εθείλνο πνπ έρεη κία ζηαδηαθή πξφνδν φια ηα ρξφληα πνπ θνηηά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. «Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηνπ e-portfolio ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο ζα 

δπζθφιεπε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ εηδηθά ζηηο κεγάιεο ηάμεηο αιιά ζα ήηαλ 

δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο» (Wolf, 1999) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη ησλ παξνρψλ ηνπ ζα κπνξεί θάζε καζεηήο λα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο 

ηνπ θαη λα απνθηά πξφζβαζε ζε φια ηα δηαζεκαηηθά πιαίζηα. 

Τπάξρεη αθφκα ε άπνςε πσο ζε θάπνηα καζήκαηα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη πάιη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη επηκφξθσζε ησλ 

θαζεγεηψλ ψζηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Όζν νη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δελ επηκνξθψλνληαη επαξθψο ζα θπξηαξρεί ε παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε 

θαη νη λέεο ηερλνινγίεο δελ ζα ελζσκαηψλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. ε άιια πάιη 

καζήκαηα νη καζεηέο ζεσξνχλ πσο δελ ππάξρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηεο.  
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Μία επηπιένλ δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ε κε χπαξμε ζπγθξίζηκνπ 

πιηθνχ. «Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο εμαηηίαο ηεο θχζεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

portfolio πνπ θάλεη ρακειή ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή» (Wolf, 

1999) 

Δθηφο απφ ηνπο καζεηέο κεγάιε δπζπηζηία έρεη θαη κία κεξίδα θαζεγεηψλ 

απέλαληη ζηελ κέζνδν απηή θαζψο ζεσξεί φηη ζα ραζεί ε απζεληία θαη ην γφεηξν ησλ 

θαζεγεηψλ, ην νπνίν έσο ζήκεξα απνθαζηζηνχζε ηελ εξεκία θαη ηελ πξνζνρή ζηελ 

ηάμε. Δίλαη φζνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ 

επηβνιή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηδαθηέαο χιεο. 

Σα καζήκαηα, ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ην e-

portfolio είλαη απηά πνπ δελ είλαη νιηγφσξα κέζα ζηελ εβδνκάδα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή θαη ηα αξραία ειιεληθά. ηα καζήκαηα απηά ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην επράξηζηε θαη ε αμηνιφγεζε πην απνηειεζκαηηθή. 

Οη καζεηέο δελ ζα απνθφκηζαλ ζηείξεο γλψζεηο πνπ ζα ιεζκνλνχληαλ κεηά ηελ έμνδν 

απφ ην ζρνιείν θαη νη θαζεγεηέο ζα είραλ κία ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε γλψκε γηα 

ην επίπεδν θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ζα ηνπνζεηνχληαη 

δηαξθψο λένη ζηφρνη θαη ζα βειηηψλεηαη καζεζηαθά ν καζεηήο αιιά θαη ζε επίπεδν 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ραξαθηήξα κέζα απφ ηελ απηνγλσζία. 

Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη λα 

ηξνθνδνηνχλ ηνλ θάθειφ ηνπο κε λέν πιηθφ έπεηηα απφ ζπλεξγαζία  κε ηνπο θαζεγεηέο 

ηνπο. Δπίζεο, λα αμηνινγνχλ ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη απνζεθεχνπλ θαη λα 

εκπινπηίδνπλ ην θάθειφ ηνπο κε ηα λέα ηνπο επηηεχγκαηα. 

2.1.5 Λνγηζκηθά θαη εξγαιεία αλάπηπμεο e- portfolios 

 

Τπάξρεη κηα πνηθηιία ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο e-

portfolio. Απηά ηα ινγηζκηθά κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε (MOSEP, 2007):  

 

1. εκπνξηθά e-portfolio πξντφληα ινγηζκηθνχ,  

2. πξντφληα ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα,  

3. ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο κε πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο γηα e-

Portfolio,  

4. ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κε e-portfolio ιεηηνπξγίεο,  

5. ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα θαη παθέηα ινγηζκηθνχ  
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To ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ινγηζκηθφ, ηνπ νπνίνπ ν 

πεγαίνο ραξαθηήξαο δεκνζηεχεηαη θαη είλαη αλνηρηφο ζην θνηλφ ψζηε λα έρεη 

νπνηνζδήπνηε ηε δπλαηφηεηα λα αληηγξάςεη, λα αλαδηαλείκεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ 

θψδηθα δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί κε ζπγγξαθηθά ή άιια δηθαηψκαηα. 

Παξάιιεια κε ηα ζπζηήκαηα απηά ππάξρνπλ θαη άιιεο ηερλνινγηθέο επηινγέο 

πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ ηα εκπνξηθά  εηθνληθά 

πξνγξάκκαηα, φπσο είλαη ην WebCT θαη ην BlackBoard. Δπίζεο, ηα απηφλνκα 

εκπνξηθά πξντφληα (PebblePad, FolioLive θαη ην iWebFolio). Αθνινπζνχλ ηα πξντφληα 

αλνηρηνχ θψδηθα, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ηα εξγαιεία Web 2.0, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηζηνιφγηα θαη άιια εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ζα ζηεξίμνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κειινληηθά. 

Σν πην γλσζηφ ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο e-portfolio είλαη ην Mahara. 

To ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην Mahara ηδξχζεθε ην 2006 θαη είλαη ην απνηέιεζκα κίαο 

ζπλεξγαζίαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

επηηξνπήο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ηακείνπ αλάπηπμεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο 

κε   ηε ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Massey, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηερλνινγίαο ηνπ 

Aucland, ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Εειαλδίαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Victoria ηνπ 

Wellington (Barrett, 2004). 

Δίλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θαη απνηειεί πιήξεο ειεθηξνληθφ 

ραξηνθπιάθην. Πεξηέρεη έλα πεξηεθηηθφ εξγαιείν ηχπνπ ηζηνινγίνπ, έλα εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ βηνγξαθηθνχ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Σν βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

επηιεγκέλνπο ρξήζηεο αηνκηθά ή νκαδηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Δπίζεο, πξνσζεί κία κάζεζε ζπλεξγαηηθή, ππφ αιιειεπίδξαζε θαη πιήξσο 

εμαηνκηθεπκέλε. Ο ρξήζηεο, επηπιένλ, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζε απηά πνπ ν 

ίδηνο ν καζεηήο επηηξέπεη.  

 Τπάξρνπλ δηάθνξα ινγηζκηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο e-portfolio. Ο δηαρσξηζκφο πνπ κπνξεί λα γίλεη θαίλεηαη ζηνλ Πηλάθα 1.  

ηηο δπν θχξηεο θαηεγνξίεο έρνπκε: 

 

Σα εκπνξηθά ινγηζκηθά πνπ δηαηίζεληαη είλαη πνιιά. Αλάκεζα ηνπο ηα πην 

γλσζηά είλαη:  
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1. Σν iWebfolio, ην νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο  νξγάλσζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο εξγαζηψλ. 

2. Σν FolioLive, ην νπνίν είλαη έλα LMS εξγαιείν γλσζηνχ εθδνηηθνχ νίθνπ. 

3. Σν Pebble Pad, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ αηνκηθή κάζεζε θαη παξέρεη 

δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο. 

4. Σν Epsilen, πνπ παξέρεη ην εξγαιείν e-Portfolios with Lifelong Access ζην 

νπνίν πεξηέρνληαη ηζηνινγία, chats θαη wikis. 

5. Σν Folio Tek, είλαη έλα ζχζηελα e-portfolio ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Columbia. 

6. Σν Avenet eFolio, είλαη ην e-portfolio ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο Avenet φπνπ 

παξέρεη πνιιά ζπζηήκαηα LMS. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά παξέρνληαη πνιιά ειεχζεξνπ θψδηθα εξγαιεία αλάπηπμεο e-

portfolio (Πίνακαρ 1). Σα πην γλσζηά είλαη: 

1. Σν Mahara, είλαη έλα εξγαιείν αλνηρηνχ θψδηθα φπνπ μεθίλεζε απφ 

παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ν. Εειαλδίαο. 

2. Σν FolioSpaces, είλαη ζχζηεκα e-portfolio ζηνρεπφκελν θπξίσο ζηε δεκηνπξγία 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη θνηλνηήησλ. 

3. Σν Drupal, φπνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκνζηεχνπλ πνιχ απιά εξγαζίεο 

αιιά θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο. 

4. Σν Moofolio, είλαη κηα εθαξκνγή ηνπ Moodle φπνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

5. Σν Sakai, είλαη έλα απφ ηα πιένλ γλσζηά ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο e-portfolio. 

6. Σν Exabis, πξνζθέξεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα Moodle θαη επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα δνπιεχνπλ θαη ζην Moodle θαη ην portfolio ηνπο. 

 

πλνπηηθά:  

 

Δκπνξηθά ινγηζκηθά 

αλάπηπμεο e-portfolio 

iWebFolio, FolioLive, Pebble Pad, Anenet eFolio, 

Folio Tek, Epsilen 

Λνγηζκηθά αλνηρηνύ θώδηθα 

αλάπηπμεο e-portfolio 

Mahara, Sakai, Exabis, Drupal, FolioSpaces, Moofolio 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο Blackboard, Moodle (with plug-ins) 
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κάζεζεο κε πξόζζεηεο 

ιεηηνπξγίεο γηα e-Portfolio 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ κε e-Portfolio 

ιεηηνπξγίεο 

Factline Community Server 

Δλζσκαησκέλα ζπζηήκαηα 

θαη παθέηα ινγηζκηθνύ 

Scioware, Concorde, Winvision, Sharepoint Server 

Portal 

Πίλαθαο 1: Λνγηζκηθά αλάπηπμεο e-portfolios 

2.2  LANGUAGE PORTFOLIOS 

2.2.1 Ση είλαη ηα language portfolios 

 

Σα portfolio γισζζψλ είλαη,  επίζεο, κία ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα 

έρεη ειεθηξνληθή ή κε κνξθή θαη παξάιιεια έρεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο φιε ηε 

δνπιεηά ησλ καζεηψλ θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη 

εκπινπηίδνληαη ζπλερψο κε φια ηα λέα ζηνηρεία γηα ηνλ καζεηή ελψ αθαηξνχληαη απηά 

πνπ δελ ηζρχνπλ πηα. 

Σα language portfolios δεκηνπξγνχληαη ζε ηξία ζηάδηα. «Αξρηθά θηηάρλεηαη ην  

δηαβαηήξην γισζζψλ (the passport) θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ καζεηή 

θαη ηελ πξφνδφ ηνπ ζε επίπεδν εθκάζεζεο μέλσλ  γισζζψλ θαη θπξίσο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο» (Iturain, 2007). ην Γηαβαηήξην γισζζψλ ν καζεηήο δίλεη κηα γεληθή εηθφλα 

ησλ γλψζεψλ ηνπ ζε δηάθνξεο γιψζζεο, θαηαγξάθνληαο γισζζηθέο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα έμη επίπεδα γισζζνκάζεηαο (Α1 =ζηνηρεηψδεο, 

Α2=εηζαγσγηθφ, Β1 =βαζηθφ, Β2=κεζαίν, C1 =αλψηεξν, C2=αλψηαην) ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά. 

Πεξηιακβάλεη,  επίζεο, θάζε πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ην 

επίπεδν ηεο εθκάζεζεο μέλεο γιψζζαο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ κφλν ηα 

επίζεκα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά αιιά ίζσο ην παηδί λα παξαθνινχζεζε έλα 

θαινθαηξηλφ ζεκηλάξην θαη λα πήξε κία βεβαίσζε, ε νπνία κπνξεί λα εληαρζεί ζην 

language portfolio. Δίλαη εθηθηφ λα πεξηέρεη αθφκα θαη εηζηηήξηα ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο, ε νπνία λα ήηαλ ζε μέλε γιψζζα ή ηα εηζηηήξηα απφ έλα ηαμίδη ζην 
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εμσηεξηθφ. Γειαδή κπνξεί λα εκπεξηέρεη νηηδήπνηε πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε γλψζεσλ 

έζησ θαη ησλ ζηνηρεησδψλ αλαθνξηθά κε κία μέλε γιψζζα. 

Έπεηηα αθνινπζεί ε βηνγξαθία γισζζψλ, ε νπνία αθνξά ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζε 

κία θαινθαηξηλή θαηαζθήλσζε θαη πσο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο επεξέαζαλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο. «Μπνξεί αθφκα λα πεξηιακβάλεη εξγαιεία θαη 

πιηθφ απηφ – αμηνιφγεζεο φπσο είλαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο λέαο γιψζζαο» (Iturain, 2007). Απηνί νη ζηφρνη κπνξεί 

λα είλαη θαη άιια ζεκηλάξηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ή ε παξαθνινχζεζε λέσλ 

ηκεκάησλ κέρξη λα αηζζαλζεί ν καζεηήο έηνηκνο λα επηθνηλσλήζεη κε έλαλ μέλν, ν 

νπνίνο κηιά ηε γιψζζα πνπ ν καζεηήο καζαίλεη. 

Σέινο, είλαη θαη ην ληνζηέ (the dossier) , ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα 

δηαγσλίζκαηα θαη ηα ηεζη θαζψο θαη ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ηνπ παηδηνχ. ην ζηάδην 

απηφ είλαη δπλαηφ λα αλήθνπλ θαη video πξνθνξηθά θαη νπηηθά πνπ λα θαλεξψλνπλ ηελ 

γισζζηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο είλαη πνιιά θαη 

πνηθίια θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο.  Καηαξρήλ, δίλεη θίλεηξν ζηνπο 

καζεηέο λα κάζνπλ λέα πξάγκαηα θαη επηπιένλ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ 

ησλ καζεηψλ γίλνληαη θαηαλνεηέο νη ειιείςεηο θαη δηνξζψλνληαη. Δπηηξέπεη ζε φζνπο 

καζαίλνπλ λα αμηνινγνχλ κφλνη ηνπο ην επίπεδφ ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο, 

εθηηκήζεηο, επηζθνπήζεηο θαη νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα λέεο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο θαη 

αλαγλψξηζε ησλ λέσλ επηινγψλ πνπ έρνπλ φζνη καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο. Έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο είλαη φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα 

κηιάλε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη λα θάλνπλ 

ζπγθξίζεηο κε άιια portfolios.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ είλαη έλα πνιχηηκν φξγαλν εθκάζεζεο θαζψο 

δίλεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

έρνπλ απηνλνκία αιιά θαη επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Χο κεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ην 

γεγνλφο φηη ζε πνιχ κεγάιεο νκάδεο γίλεηαη πξνβιεκαηηθή ε απνζήθεπζε ηφζσλ 

πιεξνθνξηψλ. «Πνιινί καζεηέο μερλνχλ λα θέξνπλ ην portfolio ή ην ράλνπλ θαη θαηά 
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ζπλέπεηα ε ιχζε είλαη λα παξακέλεη ζηελ ηάμε θαη νη καζεηέο αιιά θαη νη γνλείο λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα» (Iturain, 2007). 

 2.2.2 Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ e- portfolio γισζζώλ 

 

Σα language portfolios είλαη κία ζρεηηθά θαηλνχξηα κέζνδνο εθκάζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ γισζζψλ αιιά κε εκθαλή ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία ζηελ παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ βνεζά ηνλ καζεηή λα πξνζεγγίζεη ελεξγεηηθά κία 

γιψζζα θαη παξάιιεια λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα. 

Καηά ζπλέπεηα ζα απνθηήζεη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε κέζα απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ. εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απνθηά πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε θαη κέζα  απφ ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο  γιψζζαο  έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 

ήζε θαη έζηκα, ηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ μέλσλ. 

«Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νξηνζεηείηαη ε αμηνιφγεζε φρη σο απηνζθνπφο αιιά 

ζαλ έλα ζχλνιν κεηαγλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ ηνπο καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο αιιά θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο» (Καγθά, 2003). Δπηπιένλ « ηα Language e-Portfolios 

παξέρνπλ επειημία ζηε κάζεζε, αμηνπηζηία γηα ζπλερή ρξήζε θαη ζπλερή εκπινπηηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε κηθξφ ρξεκαηηθφ θφζηνο» (Grosseck, 2008). 

Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεη ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ portfolio ζηε ζρέζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην πνιπγισζζηθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ην νπνίν εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά.  

Μέζα απφ ην δηαβαηήξην γισζζψλ ν καζεηήο κπνξεί λα παξαζέζεη 

ρξνλνινγηθά ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα λα αμηνινγήζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

Σν βηνγξαθηθφ μέλσλ γισζζψλ έρεη δχν κέξε πνπ επλννχλ εμίζνπ ηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. «Αθελφο, ζηηο ζειίδεο απηφ-αμηνιφγεζεο ν καζεηήο 

θαηαγξάθεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεη θαη επνκέλσο, 

κπνξεί λα βξεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο βειηίσζεο» (Καγθά, 2003). 

Σν ληνζηέ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα ζέηεη θξηηήξηα θαη 

λα αλαηξνθνδνηεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία θαη πξφνδν ζρεηηθά κε ηελ μέλε γιψζζα. 

Σα θαηλνηφκα ζηνηρεία πνπο ηελ νπζία πξνσζεί ην language portfolio είλαη φηη ε 

εθκάζεζε γισζζψλ γίλεηαη κε θξηηηθή ζθέςε θαη απνκαθξχλεη ηνλ καζεηή απφ ην 
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ζχγρξνλν ζχζηεκα πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο εμεηάζεηο θαη ηε ζηείξα γλψζε θαη 

απνζηήζηζε. 

Με ηε ρξήζε ηνπ language portfolio νη καζεηέο απνθηνχλ κία ζπκπεξηθνξά πην 

ππεχζπλε απέλαληη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξνχλ λα εληζρχνπλ θαη λα δείρλνπλ έκπξαθηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο αιιά 

θαη λα εξκελεχνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο φρη κε εηηνπάζεηα αιιά κε δηάζεζε πξνζπάζεηαο 

γηα βειηίσζε ηνπο. Ζ επίγλσζε ησλ ιαζψλ θάλεη ηα παηδηά λα πξνρσξνχλ ζε άκεζε 

επαλφξζσζή ηνπο θαη κειινληηθή επηηπρία κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε απηή. 

Δπηπιένλ, νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη πην θαηαλνεηνί θαη επνκέλσο εχθνιν λα 

επηηεπρζνχλ θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ αηνκηθψλ θαη θπξίσο ησλ καζεζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ γίλεηαη πην εχθνιε. 

Ζ θαηαλφεζε απφ ην παηδί φηη δεη πηα ζε έλα πεξηβάιινλ πνιππνιηηηζκηθφ θαη 

είλαη αλαγθαίν λα έξζεη ζε επαθή κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο αιιά φρη ζαλ 

αθεξεκέλεο έλλνηεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία θαη νη 

γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα παηδηά γεληθφηεξα ζα είλαη βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο νπφηε δελ ζα απνηεινχλ ζηείξεο γλψζεηο βαζηζκέλεο θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ απνζηήζηζε θαη απνκλεκφλεπζε. 

Ο καζεηήο ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη ηνλ ππεχζπλν ξφιν πνπ ηνπ αλαινγεί 

θαη αηζζάλεηαη απνδνρή απφ ηνπο άιινπο φηαλ θαηαπνιεκά ηηο γλσζηηθέο ηνπ ειιείςεηο 

ελψ ν θαζεγεηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα πην επράξηζην θαη 

θηιηθφ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ language portfolio ζηε ζρνιηθή 

ηάμε είλαη λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο καζεηέο αιιά αξρηθά λα κάζνπλ ηη είλαη θαη 

ζε ηη ζα εμππεξεηήζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. «Έπεηηα κέζα απφ ηε ζπλερή 

εμάζθεζε θαη πξνζπάζεηα ζα ειέγρεηαη ν βαζκφο πξνφδνπ θαη θαηάθηεζεο ηεο 

γιψζζαο θαη ζα θαζνξίδνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη γηα θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα» (Καγθά, 2003). 

2.2.3 Σν Δπξσπατθό Portfolio γισζζώλ  

 

Σν ζπκβνχιην Δπξψπεο απνθάζηζε ζην πιαίζην ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο λα ζεζπίζεη ην επξσπατθφ portfolio γισζζψλ κε 
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βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ δηαρείξηζε απφ ην καζεηή ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ.  

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα ρξεζηηθφ κνληέιν αλάιπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ γισζζηθψλ αλαγθψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε θαη δηάγλσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. Σα ζεκέιηα ηεο κεζφδνπ απηήο  είλαη ε απηφ-αμηνιφγεζε, ε 

απηνγλσζία, ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα είλαη έλαο θάθεινο θαιφο είλαη λα κπνξεί 

θάπνηνο λα θαηαιαβαίλεη ακέζσο ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή αιιά θαη λα 

ζπλδπάζεη ηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο εξγαζίεο ζηνλ θάθειν κε απηέο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηαβαηήξην γισζζψλ θαη ην γισζζηθφ βηνγξαθηθφ. Δίλαη κία δηαδηθαζία δηά βίνπ 

κάζεζεο θαη ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εθκάζεζε απφ έλα άηνκν φζν πεξηζζφηεξσλ 

γισζζψλ κπνξεί θαη είλαη εθηθηφ. Σν βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αλήθεη ζηνλ 

ρξήζηε θαη βειηηψλεη ηε κάζεζε αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αμηνινγήζεη 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Δπνκέλσο, ν καζεηήο επηιέγεη ηη ζα ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ θαη ηη ζα 

θαηαρσξήζεη αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. «Μπνξεί δειαδή λα επηιέμεη ηελ εξγαζία, 

ηελ νπνία ζεσξεί ηδαληθή πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο 

ηνπ» (Σνθαξίδνπ, 2000). 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ κπνξεί λα αλαζεσξεζεί ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη εξγαζίεο φηαλ πηα δελ ππάξρεη ιφγνο 

λα βξίζθνληαη εθεί ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ λέεο. ηελ νπζία είλαη έλα επίζεκν 

έγγξαθν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη  εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο θαη επίζεο ζπκβάιιεη ζηελ ακνηβαία επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο επξσπαίνπο 

πνιίηεο κέζα  απφ ηελ αληαιιαγή  πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ. «Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

θίλεηξά ησλ καζεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ εληφο θαη 

εθηφο ζρνιείνπ» (Σνθαξίδνπ, 2000). Με ηελ έληαμε ηνπ portfolίo γισζζψλ ζηε 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξάμε, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη 

ηελ ηάμε αλάινγα κε ην γλσζηηθφ πξνθίι, ην ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηνπ θαζελφο ρσξηζηά. 

Δπλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

γισζζηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε πνιίηε θάλνληαο ζχγθξηζε κε ηα 

δηεζλή ζηνηρεία. Δπηηξέπεη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο λα πεξηγξάςνπλ θαη 

λα θαηαρσξήζνπλ φια ηα ζηνηρεία, γηα παξάδεηγκα πηζηνπνηήζεηο θαη δηπιψκαηα πνπ 

απνθηνχλ ηα παηδηά ζε θάζε γιψζζα ζπλδένληάο  ηα παξάιιεια κε ηα 6 επίπεδα 
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γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Αθνξά φρη κφλν ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ζηε ρψξα ηνπο 

αιιά θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο φζνλ αθνξά ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο. Όζνλ αθνξά ηελ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ν 

καζεηήο απνθηά ζηαδηαθά δεμηφηεηεο δφκεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εκπεηξηθν-

βησκαηηθψλ γισζζηθψλ γλψζεψλ ηνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα ηηο αλαγάγεη ζε δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο. «Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ελζαξξχλεηαη ν καζεηήο λα νξγαλψλεη 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε γλψζε ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη λα θξίλεη δεδνκέλα, 

ζέζεηο θαη πξάμεηο ζην πιαίζην θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ» (Καγθά, 2004). 

Πέξα απφ ην επξσπατθφ portfolio γισζζψλ ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια 

portfolios πνιχ γλσζηά πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Μεξηθά απφ απηά είλαη: 

 Σν ePortfolio Européen des Langues ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Bordeaux. 

 Σν Δπξσπατθφ portfolio γισζζψλ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο - Prof-ELP.  

 Σν Δπξσπατθφ portfolio γισζζψλ γηα θσθνχο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο 

(ζπλεξγαζία δψδεθα επξσπατθψλ εηαηξηψλ). 

2.2.4 Σν Ηιεθηξνληθό Δπξσπατθό θαη ην Παγθόζκην Portfolio 

Γισζζώλ (eELP & eGPL) 

 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην επξσπατθφ portfolίo γισζζψλ αιιά ζηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή. Δίλαη έλα ειεθηξνληθφ αξρείν, ζην νπνίν ν θάζε καζεηήο 

κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην βαζκφ εκπέδσζεο κηαο 

μέλεο γιψζζαο θαη λα ηα επηιέμεη ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ θαθέινπ 

αλάινγα κε ηα θαζνξηζκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θξηηήξηα. 

Ο ζηφρνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη  είλαη λα θαηαγξαθεί ν ηξφπνο  ζθέςεο 

θαη εξγαζίαο ηνπ θάζε καζεηή. «Μπνξεί λα επηιέγεη ην παηδί ην πεξηερφκελν ησλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά δηθαίσκα πξφζβαζεο γηα λα εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο έρνπλ ε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ν δάζθαινο, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη νη γνλείο» (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2005). 

Σν ειεθηξνληθφ portfolio γισζζψλ αμηνινγείηαη θαη δηακνξθσηηθά θαη ηειηθά. 

Ο θάζε καζεηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα αμηνινγήζεη ηελ γεληθή ηνπ εηθφλα θαη ην επίπεδν 

εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ζην νπνίν έρεη θηάζεη αιιά κπνξεί θαη λα 

ζπκβνπιεχεηαη ηνπο ήδε γλψζηεο γηα λα έρεη κία πην αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 
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«Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλήζσο κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν θαη δηαβαζκηζκέλε  

θιίκαθα» (Καξαδήκαο, 2008). Απνθεχγνληαη νη αξηζκνί θαη ηα γξάκκαηα γηα λα κελ 

πιεγψλεηαη ην παηδί πνπ αμηνινγείηαη. 

Δθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ εχξεζε 

δνπιεηάο ζην εμσηεξηθφ, απφ θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ππνηξνθίεο γηα λα 

ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη γεληθφηεξα γηα ηα ηαμίδηα εθηφο ηνπ ρψξνπ δηακνλήο. 

Αθνξά ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ δηά βίνπ εθκάζεζε γισζζψλ. 

Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 

πνιηηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ πηα φιν θαη πην ζπρλά ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα θαη ηελ 

αλάγθε γηα ηε ζηήξημε ηεο γισζζνκάζεηαο. Ζ βαζηθή αηηία γηα ηελ νπνία έγηλαλ ηφζν 

γξήγνξα απνδεθηά ηα e-portfolios είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο γίλνληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Δπίζεο, νη λέεο γλψζεηο 

επεθηείλνληαη πηα θαη έμσ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ζπλερηδφκελε 

κάζεζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

Όκσο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιια e-Portfolios εθηφο απφ ην επξσπατθφ portfolio 

γισζζψλ. Πνιχ γλσζηφ είλαη ην παγθφζκην portfolio γισζζψλ (Global Language e-

Portfolio) ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν δηαβαηήξην (passport) ην νπνίν 

επηηξέπεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλνςίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ εθκάζεζε 

γισζζψλ θαη λα ηηο πεξηγξάςεη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο  ακεξηθαληθέο  

ή επξσπατθέο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο. Σν βηνγξαθηθφ (biography) πνπ παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπλ νη ίδηνη ηελ πξφνδν ηεο εθκάζεζεο 

γισζζψλ ηνπο θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα ζέζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο ζηελ 

εθκάζεζε γισζζψλ αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ πνιηηηζηηθέο ηθαλφηεηεο. Καη ηέινο ην 

ληνζηέ (dossier) φπνπ πεξηέρεη φια ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ  θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ. 

2.3 ΜΔΘΟΓΟ ΑΤΣΟΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΗ ΜΑΘΗΗ (Self-

Directed Learning) 

2.3.1 Ση είλαη ε κέζνδνο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning) 

 

Ο πην γλσζηφο θαη επξέσο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: 

«απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ή Self Directed Learning (SDL),  είλαη ε δηαδηθαζία θαηά 
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ηελ νπνία ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία κε ή ρσξίο βνήζεηα απφ ηνπο 

άιινπο λα θάλνπλ δηάγλσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο θαη ησλ καζεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ 

θαη λα δηακνξθψζνπλ ηνπο αηνκηθνχο ηνπο ζηφρνπο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεγέο 

γλψζεηο ηνπο θαη αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν κάζεζήο ηνπο γηα λα βξνπλ λέεο 

ζηξαηεγηθέο, αλ θξίλεηαη αλαγθαίν» (Knowles, 1975). 

H φιε απηή έξεπλα γηα ην λέν κνληέιν κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο μεθίλεζε φηαλ 

έγηλε θαηαλνεηφ φηη πάξα  πνιινί άλζξσπνη κειεηνχλ κφλνη ηνπο θαη φρη κέζα   ζην 

ηππηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε ε ζεσξία ηνπ 

παγφβνπλνπ, δειαδή ε αλαθάιπςε πσο ην 70% ησλ αλζξψπσλ πνπ καζαίλνπλ θάηη ην 

καζαίλνπλ ζαλ ην παγφβνπλν. Ζ θνξπθή πνπ μεπξνβάιιεη είλαη φζνη καζαίλνπλ ζηηο 

ηάμεηο ελψ ην κεγάιν κέξνο πνπ είλαη θξπκκέλν ην απνηεινχλ φζνη καζαίλνπλ κφλνη 

ηνπο. «Τπάξρεη αθφκα ε άπνςε πσο ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed 

Learning) παξνπζηάδεηαη ζηελ πιήξε ηεο κνξθή φηαλ ε εμσηεξηθή θαη ηππηθή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελψλεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ ζηνραζκφ» (Brookfield, 1986). 

Απηνθαηεπζπλφκελνο ζηε κάζεζε  είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

θαη είλαη αλεμάξηεηνο θαη απηφλνκνο θαηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Έρεη ηζρπξή 

ζέιεζε γηα κάζεζε θαη δηάζεζε λα μεπεξάζεη φιεο ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο. Γηα απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ ην 

δηθφ ηνπο πξφγξακκα, κε βάζε ηα δηθά ηνπο θίλεηξα θαη λα έρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. 

Σν 1985 δηαηππψζεθε απφ ηνλ Mezirow ε άπνςε πσο «ε θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο ζε θάζε πξνζπάζεηα είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο»,  αιιά ην 1991 νη Brockett & Hiemstra ηζρπξίζηεθαλ 

φηη εθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρεη θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Οπζηαζηηθά δελ πξφθεηηαη γηα κία κνξθή κάζεζεο δίρσο ηε ζπκκεηνρή θαζφινπ 

ηνπ δαζθάινπ αιιά γηα κία δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο 

δηαδξακαηίδεη λέν θαη δηαθνξεηηθφ ξφιν απφ απηφλ ηνλ ηππηθφ θαη απηαξρηθφ πνπ είρε 

πξηλ. πλνκηιεί κε ηα παηδηά θαη ηνπο δείρλεη πνηα είλαη ηα ζεκηηά θαη αζθαιή βήκαηα 

κάζεζεο αιιά ηαπηφρξνλα αμηνινγεί θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

2.3.2 Αξρέο κεζόδνπ απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning) 
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Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κάζεζεο βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο. 

Αξρηθά ηελ απηνδηαρείξηζε (self-management) δειαδή ηη θάλεη ν εθπαηδεπφκελνο θαηά 

ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. Δπηιέγεη απηφλνκα ην πιηθφ ηνπ, ην κειεηά θαη νινθιεξψλεη 

ηνλ ζηφρν ηνπ πάληα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη ππαηηηφηεηα. Σν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί νξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαλφλεο θαη βνεζά ην θάζε άηνκν λα ηνπο 

δηαρεηξηζηεί ζσζηά. Σν πφζν θαιά ή φρη ζα αληαπνθξηζεί θάπνηνο ζηελ απηνδηαρείξηζε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ηνπο δηαζέζηκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο. 

Σν δεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε απηφ-παξαθνινχζεζε (self-monitoring) , 

δειαδή ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία  ν εθπαηδεπφκελνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ επηπέδνπ γλψζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

γίλεη απηφ είλαη λα ζπλππάξρεη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη ε ζπλεξγαηηθή επηβεβαίσζε. 

Καηά ζπλέπεηα ειέγρεηαη αλ νη παιαηφηεξεο γλψζεηο ζπλελψλνληαη απνηειεζκαηηθά κε 

ηηο λέεο θαη ζε πνην βαζκφ ζα εκπεδσζνχλ. Σν θάζε άηνκν πνπ ζα ζειήζεη λα 

εθαξκφζεη ηελ απηφ-παξαθνινχζεζε είλαη αλαγθαίν λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα αιιά θαη 

ηελ πξνζπκία λα αληαπεμέξζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ. Καη απηή φκσο ε ηδηφηεηα 

επεξεάδεηαη πιήξσο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί γχξσ ηνπ. 

Πνιιέο θνξέο φηαλ έλα άηνκν πξνζπαζεί λα αλαηξνθνδνηεζεί απφ κφλν ηνπ δελ 

είλαη αξθεηά αληηθεηκεληθφ θαη ρξεηάδεηαη ηελ άπνςε θαη ηε ζηήξημε ζπλήζσο ηνπ 

δαζθάινπ πνπ παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο. 

Βαζηθφ, επίζεο, ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα θίλεηξα πνπ έρεη θάπνηνο άλζξσπνο 

γηα λα μεθηλήζεη θαη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. «Δπνκέλσο ππάξρνπλ δχν εηδψλ 

θίλεηξα , ηα θίλεηξα εηζαγσγήο θαη ηα θίλεηξα παξακνλήο» (Corno, 1989). Γηα λα έρεη 

φκσο θάπνηνο θίλεηξα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη λα 

αληηιακβάλεηαη φηη είλαη εθηθηνί. Οη πξνζσπηθνί ζηφρνη βέβαηα δηαθέξνπλ απφ άηνκν 

ζε άηνκν βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ , επηζπκηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Απηνθαηεπζπλφκελνο ζηε κάζεζε  είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

θαη είλαη αλεμάξηεηνο θαη απηφλνκνο θαηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Έρεη ηζρπξή 

ζέιεζε γηα κάζεζε θαη δηάζεζε λα μεπεξάζεη φιεο ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο. Γηα απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ ην 

δηθφ ηνπο πξφγξακκα, κε βάζε ηα δηθά ηνπο θίλεηξα θαη λα έρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. 
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2.3.3 Μνληέια ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning) 

 

Τπάξρνπλ αξθεηά κνληέια απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Αξρηθά, είλαη ην  pro model (personal responsibility orientation), δειαδή 

«Μνληέιν κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πξνζσπηθή επζχλε» ησλ Brockett and Hiemstra, ην 

νπνίν παξνπζηάζηεθε ην 1991. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλαδεηθλχεη δχν δηαζηάζεηο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. «Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε 

πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηα εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ» (Kop & Fournier, 2010).  Οη Brockett and Hiemstra 

δίλνπλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα δελ καζαίλνπλ μερσξηζηά  θαη ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο απνκφλσζεο ελψ νη επηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη εμίζνπ  ζεκαληηθέο (Εικόνα 1). 

 

 

             Δηθόλα 1: Η απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε ζύκθσλα κε ηνπο Brockett θαη Hiemstra                

 

Σν κνληέιν ηνπ Candy,  επίζεο, εκθαλίζηεθε ην 1991 θαη δίλεη έκθαζε ζηε 

δηαδηθαζία θαη ην πξντφλ ηεο ελψ παξάιιεια αλαθέξεηαη θαη ζε ηέζζεξα μερσξηζηά 

αιιά αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο  θαηλφκελα. Σν έλα απφ απηά είλαη ε πξνζσπηθή 

απηνλνκία ζαλ ζηάζε ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ κάζεζε, ην δεχηεξν αθνξά ηελ πξνζπκία 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηεί θάπνηνο απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα ηελ παηδεία θαη 
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ηελ αγσγή πνπ ιακβάλεη. «Δπίζεο, έλα αθφκα θαηλφκελν είλαη ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο κε κία ηάζε γηα πιήξε έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο, 

ε απηνδηδαθηηθή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ πξνζπάζεηα λα νηθνδνκήζεη κία 

θνηλσληθή γλψζε» (Kop & Fournier, 2010). 

Οη δχν βαζηθέο ηάζεηο, ηεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηα πιαίζηα ηνπ λα καζαίλεη θάπνηνο κφλνο ηνπ, έξρνληαη ζε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπρλά θαη ζε ζχγθξνπζε θαη ηη βαζηθφ εξψηεκα είλαη ε πνζφηεηα 

θαη ν ηχπνο βνήζεηαο πνπ έρεη ν εθπαηδεπφκελνο 

   

 

Δηθόλα 2: Η απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε ζύκθσλα κε ηνλ Garrison 

 

Έλα αθφκα κνληέιν απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) 

είλαη ηνπ Garrison θαη νπζηαζηηθά «ελψλεη ηελ εζσηεξηθή παξαθνινχζεζε, δειαδή ηελ 

γλσζηηθή ππεπζπλφηεηα  κε ηα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηεο εηζφδνπ θαη 

ηεο παξακνλήο» (Kop & Fournier, 2010). 

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ απηνχ ζχκθσλα κε ηνλ Garrison, νη 

νπνίεο έρνπλ,  επίζεο, αλαιπζεί παξαπάλσ, ε αξρή ηεο απηνδηαρείξηζεο (self 

management), ε αξρή ηεο απηνπαξαθνινχζεζεο (self monitoring) θαη ε αξρή ησλ 

θηλήηξσλ (Εικόνα 2). 
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2.3.4 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο  απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο (Self-Directed Learning) 

 

Ζ  κέζνδνο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη 

αξρίδεη λα γίλεηαη πνιχ δεκνθηιήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καηαξρήλ, είλαη 

αλαγθαία θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιάδεη θαη  ε δηα βίνπ κάζεζε εηζέξρεηαη 

δπλακηθά ζην πξνζθήλην. 

Κάζε άηνκν έρεη ηελ επρέξεηα κφλν ηνπ λα θαζνξίζεη ηηο λέεο γλψζεηο πνπ ζέιεη 

λα ιάβεη θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Δπίζεο, δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν εθηφο απφ γλψζεηο λα αλαπηχμεη θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, φπσο ηα παξαθάησ (Jarvis, 1985): 

 Πξσηνβνπιία 

 Αλεμαξηεζία 

 Δπηκνλή 

 Αλάιεςε επζπλψλ 

 Απηνπεηζαξρία 

 Πεξηέξγεηα 

 Φηινκάζεηα 

 Απηνπεπνίζεζε 

Ζ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) βνεζά ην άηνκν λα 

ζέηεη ζηφρνπο θαη λα επηκέλεη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε 

ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ηελ βαζηθή επζχλε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ έρεη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ν ίδηα ν εθπαηδεπφκελνο 

θαη θαηά ζπλέπεηα αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα βειηηψλεη. 

«Σν γεγνλφο φηη ε κάζεζε έρεη εζεινληηθφ θαη εζειεκέλν ραξαθηήξα επλνεί ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο» (Rogers, 1999).  Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη 

ειεχζεξα ηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη λα ηνλ εμαηνκηθεχζεη κε βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. «Φπζηθά ην ίδην ην άηνκν έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο θαη ε εκπινθή 

ηνπ είλαη ελεξγεηηθή» (Jarvis, 1985). 

Δπίζεο, θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη γίλνληαη 

επνκέλσο εθηθηνί θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεηαη 

θαιχηεξα. Μπνξεί ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ιάβεη 
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δηάθνξεο κνξθέο, δειαδή λα είλαη ειαζηηθή θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πεγέο νπφηε λα κελ είλαη κνλφηνλε θαη θνπξαζηηθή γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. Δίλαη, ινηπφλ, κία θπζηθή δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη ζηεξεφηππα θαη 

ζηεγαλά θαη αθνινπζεί ηνλ ξπζκφ ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ ηελ επηιέγεη. 

Οη γλψζεηο είλαη επηιεγκέλεο θαη ην ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απνλνκήο 

βαζκνχ σο αλαγλψξηζε ηεο αμίαο θαίλεηαη πηα απαξραησκέλν θαη αλαρξνληζηηθφ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο παξακέλνπλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηαηί δελ βαζίδνληαη ζηελ ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη 

απνζηήζηζε. 

Σν θίλεηξν πνπ πξνζθέξεη γηα ηνλ καζεηή αιιά θαη θάζε άιιν εθπαηδεπφκελν 

είλαη ζεκαληηθφ θαζψο δηαθνξεηηθά αληηιακβάλεηαη θάπνηνο έλα κάζεκα ή κία 

πιεξνθνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ηνλ αληηπξνζσπεχεη θαη αιιηψο έλα κάζεκα πνπ 

πξέπεη λα δηδαρηεί θαη κάιηζηα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ην παηδί δελ 

καζαίλεη απιά γεληθέο γλψζεηο αιιά θαη ηνλ ηξφπν λα καζαίλεη θαη νηθνδνκεί έηζη ηελ 

ζπλνιηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Σν δεηνχκελν παχεη λα είλαη ν 

βαζκφο θαη γίλεηαη ε γλψζε θαη ε ραξά λα ηελ απνθηά θαλείο κε ηελ δηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα.        

2.3.5 Ο ξόινο ηνπ καζεηή 

 

Ο καζεηήο νπζηαζηηθά δηαδξακαηίδεη ηνλ βαζηθφηεξν ξφιν ζην κνληέιν ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) θαζψο είλαη απηφο πνπ επηιέγεη 

θαη θαζνξίδεη φιν ην πιαίζην κάζεζεο. Ζ γλψζε αλαθαιχπηεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή θαη κάιηζηα εκπεηξηθά θαη φρη κε επηβνιή θαη ηππηθφηεηα. 

Πξηλ μεθηλήζεη φκσο ηε δηαδηθαζία απηή ζα είλαη αλαγθαίν λα γλσξίζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα θαζνξίζεη ν ίδηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ κε βάζε ηελ 

απηφ – εηθφλα ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. «Κάζε θνξά πνπ ζα αληηκεησπίδεη έλα 

πξφβιεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην επηιχζεη ή έζησ λα πξνζπαζήζεη 

πνιχ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ» (Αιεμαλδξάηνο, 2009). 
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Κάζε καζεηήο έρεη θπζηθά ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ 

θαη απηφ είλαη πνπ θάλεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning)  

εμαηνκηθεπκέλε θαη μερσξηζηή φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε απηήλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,  επίζεο, είλαη λα δηαηεξεί ν θάζε καζεηήο ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηά ηνπ ψζηε λα κελ μεθεχγεη απφ ηελ αξρηθή ηνπ 

θαηεχζπλζε. Γπζηπρψο ην ελδερφκελν απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβεί, φηαλ δελ 

ππάξρεη ε εκπεηξία θαη ε νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηνπο αιεζηλνχο θαη εθηθηνχο 

ζηφρνπο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιάδεη θαη ν καζεηήο πεξλά ζην πξνζθήλην θαη 

αλαδεηά ηξφπνπο λα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ αλά πάζα ζηηγκή θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηιέγεη ν ίδηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο θαιείηαη λα απηνλνκεζεί βαζκηαία απφ ην 

παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, έρνληαο επεμεξγαζζεί 

κε επάξθεηα ηελ επαγσγηθή κέζνδν. Ο καζεηήο παχεη λα απνηειεί έλαλ παζεηηθφ δέθηε 

γλψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ απζεληία ηνπ δαζθάινπ θαη ελεξγνπνηείηαη ν ίδηνο 

γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο πνπ επηζπκεί.  

Με ηε ρξήζε ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) ν 

καζεηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα αλαπηχμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαη λα σξηκάζεη 

γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ζπλερίζεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ. «Έρνληαο 

ζπλεζίζεη λα ζθέθηεηαη αλαιπηηθά θαη ζπλζεηηθά αλαπηχζζεη ηελ απηνπεπνίζεζή  ηνπ 

θαη θαιιηεξγεί ηηο αμίεο ηνπ» (Gibbons, 2002) 

Πέξα απφ φια απηά ν καζεηήο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη κπνξεί παξάιιεια 

λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιιεο νκάδεο ή κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο απφ ηνλ ίδην θαη έηζη λα πξνρσξά νκαιά ε κάζεζή ηνπ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηξφπν απηφ γηα φια ηα καζήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ αιιά θαη 

γηα ηηο εμσζρνιηθέο ηνπ αζρνιίεο θαη ελδηαθέξνληα. Σν βαζηθφηεξν ζεκείν είλαη ην 

θίλεηξν πνπ ζα ιάβεη ην παηδί γηα λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπ είλαη απαξαίηεηε, επίζεο, γηα λα κπνξέζεη λα 

αληηκεησπίζεη φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ. Παξάιιεια, ζα ελεξγνπνηεζεί 

θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά γηα ηελ επέθηαζε ηεο κφξθσζήο ηνπ. 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ν καζεζηαθφο ηχπνο θάζε παηδηνχ, ν νπνίνο 

είλαη ν ηξφπνο πνπ ην άηνκν απηφ θαηαλνεί, εθθξάδεη θαη αλαθαιεί πιεξνθνξίεο γηα λα 
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απνθηήζεη γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο. Με βάζε ηνλ ηχπν απηφ ζα κπνξέζεη 

θαη ν θάζε καζεηήο λα επηιέμεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν κάζεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν πνπ επλνεί ηελ καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθά ησλ ελειίθσλ θαζψο ε δηα βίνπ κάζεζε ζπληειείηαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ πην απνηειεζκαηηθά. Δίλαη ν καζεηήο πνπ έρεη ην θαζήθνλ λα θαζνξίζεη 

ηελ δηαδηθαζία , λα ηελ νξγαλψζεη θαη αλ ηελ αμηνινγήζεη θαη ν βαζηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ. 

2.3.6 Ο ξόινο ηνπ θαζεγεηή  

 

Ο θαζεγεηήο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-

Directed Learning) αιιάδεη ξφιν θαη απφ απζεληία θαη βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γίλεηαη βνεζεηηθφ ζηνηρείν θαη επίθνπξνο ηνπ καζεηή ζηελ 

φιε ηνπ πξνζπάζεηα. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη λα θαζνδεγεί ηνλ καζεηή θαηαξρήλ ζηελ γλψζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. 

Πξέπεη λα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ καζεηή θαη λα ηνλ ζπκβνπιεχεη ζε θάζε ηνπ βήκα 

ψζηε  λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη παξαλνήζεηο.  

Σν γεγνλφο φηη ν δάζθαινο δελ είλαη ν βαζηθφο κνριφο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο δελ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη θαη θακία επζχλε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αληίζεηα έρεη κεγάιν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. «Καη ν ίδηνο, φπσο θαη ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη θίλεηξα θαη 

πξνζπκία λα ζηεξίμεη ηνλ καζεηή αιιά ηαπηφρξνλα θαη ππνκνλή θαη επηκνλή γηα λα 

απνθηήζεη ν καζεηήο ηηο γλψζεηο πνπ επηζπκεί» (Κφθθνο, 2005). 

Ζ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning), ζαλ κέζνδνο κειέηεο, 

ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε κία ηάμε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ζα κπνξνχζε 

λα εθαξκνζηεί θαη έμσ απφ απηήλ, ζε πεξηβάιινληα άηππεο κάζεζεο, ή ζε πεξηβάιινλ 

αλεμάξηεηεο πξνζσπηθήο κάζεζεο. Δηδηθά ζηα πεξηβάιινληα απηά ν δάζθαινο είλαη 

πνπ ζα ζέζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζα δείμεη ζηα παηδηά πψο λα ιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη λα αληηκεησπίδνπλ φια ηνπο ηα πξνβιήκαηα. 

Ο ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πξφηππν πξνο κίκεζε 

απέλαληη ζηα παηδηά θαη λα δείμεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. 

Δίλαη κία εθπαηδεπηηθή ηερληθή πνπ εηδηθά ζήκεξα ζηα  επξσπατθά πιαίζηα, ηα νπνία 
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επλννχλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θέξεη πην θνληά ηα 

παηδηά θαη λα θαηαπνιεκήζεη δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζηηθέο λννηξνπίεο. 

«Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη θαη απηφο ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηνπο 

εθπιεξψζεη θαηαβάιινληαο θαη απηφο πξνζπάζεηεο λα αληαπνθξηζεί ζε απηνχο αιιά 

θαη λα  ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ» (Chee, Divaharan, Tan, & Mun, 

2011) Οπζηαζηηθά είλαη θαη απηφο πην ειεχζεξνο φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα πεηχρεη ηνπο  ζηφρνπο ηνπ. «Ζ πνηφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ζα αλαβαζκηζηεί αηζζεηά κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ε αμηνιφγεζε θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα είλαη θαζεκεξηλή κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» (ηακαηνπνχινπ, 1998). 

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ καζεηή θαη ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο θαη ηνπο καζεηέο. Μπνξεί λα γίλεη 

ν εκςπρσηήο ησλ παηδηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ηνπο θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ 

λα δψζεη έλα αλψηεξν επίπεδν ζηελ εθπαηδεπηηθή επελέξγεηα. 

2.3.7 Σν κνληέιν ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning) ζηα e-portfolios 

 

Σν κνληέιν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηα  e 

- portfolios θαη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κία αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία. Ο 

ειεθηξνληθφο θάθεινο ζπιινγήο πιηθνχ γηα θάζε καζεηή θαη αμηνινγνχκελν είλαη 

θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

θαζνξίζεη πνηεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο ζα ελζσκαηψζεη κέζα ζην e- portfolio 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Μέζα απφ απηφ ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα ειέγρεη ζπλέρεηα ην ζηφρν ηνπ θαη θαηά 

πφζν είλαη εθηθηφο, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη πάξεη, ηη αιιαγέο πξέπεη λα 

θάλεη θαη ηη δηνξζψζεηο θαζψο θαη λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη κε ηελ 

παξάιιειε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σα πξνζφληα θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ θαηά ζπλέπεηα ζα βειηηψλνληαη θαη ζα 

εληζρχνληαη θαη, επίζεο, ζα πξνβάιινληαη ειεθηξνληθά γηα λα ηνλψλεηαη ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπ αιιά θαη σο θίλεηξν ζπλερνχο βειηίσζεο θαη πξνφδνπ. 
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Σν γεγνλφο φηη ην e-portfolio είλαη ηδηνθηεζία ηνπ καζεηή θαη ν ίδηνο 

απνθαζίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο ζα θαηαρσξήζεη ζε απηφ είλαη απφξξνηα ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, γηα ηελ νπνία είλαη θαη ν βαζηθφο παξάγνληαο. 

Με βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ην λέν ζρνιείν πνπ νξακαηίδεηαη ε 

ζχγρξνλε Δπξψπε ηφζν ην κνληέιν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning)  φζν θαη ε εθαξκνγή ηνπ e- portfolio ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο πξνσζνχληαη 

ζηαδηαθά ζηελ λέα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί ν καζεηήο λα νξγαλψλεη ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ επηηεχγκαηα θαη λα θαζνξίδεη λένπο ζηφρνπο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ πνξείαο θαη ε απηφ-αμηνιφγεζή ηνπ ηνλ βνεζά λα θαζνξίζεη ηελ 

αηνκηθή ηνπ εμέιημε θαη πξφνδν θαη λα ηα θαηνρπξψζεη ειεθηξνληθά ψζηε λα αλαζχξεη 

φια ηνπ ηα ζηνηρεία φπνηε ην επηζπκεί θαη λα ηα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα κε ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ. Έηζη, ζα θξίλεηαη θαη ζα αμηνινγείηαη  πην αληηθεηκεληθά απφ ην 

ζχλνιν ηεο δνπιεηάο θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ θαη φρη απφ ηε ζηείξα θαη ηππηθή γλψζε 

κίαο θαη κφλν δεδνκέλεο ζηηγκήο. 

2.4 Πξνζδηνξηζκόο κεηαβιεηώλ ζηε ζύγρξνλε επνρή (state of the art) 

 

Σν κνληέιν κάζεζεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα πεξηιακβάλεη ηελ εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε κάζεζε. Σν κνληέιν απηφ δεηά απφ ηνλ εθπαηδεπηή λα 

επηθεληξσζεί ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα εθαξκφζεη ην θαηάιιειν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. Οη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηέο 

κνλάδεο φπνπ ν θάζε έλαο καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ πςειή ηερλνινγία ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηε 

κάζεζε θαη παξέρεη θίλεηξα ψζηε λα εκπλεχζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλεμάξηεηα απφ 

ην ππφβαζξν ηνπο. Ζ ηερλνινγία πιένλ κπνξεί λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε 

απφ απφζηαζε κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηνλ 21ν αηψλα απαηηεί θαηλνηνκία, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλερήο βειηίσζε, ε έξεπλα θαζψο θαη επέιηθηεο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε αλάπηπμε ελφο Language e-Portfolio βαζηζκέλν 

ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ζε κηα Web 2.0 εθαξκνγή, πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα κάζεζε βαζηζκέλε ζην κνληέιν ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Ζ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαζνξίζνπλ κφλνη ηνπο ην ξπζκφ κάζεζεο ηνπο, λα 

θαζνξίζνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα καζεζηαθά ηνπο 

απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηνπο Gureckis θαη Markant (2012), ε απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε επηηξέπεη ζηα άηνκα λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

επηζπκνχλ λα πάξνπλ θαη πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ απξνζπέιαζηεο γη απηνχο βάδνληαο 

ηέινο ζηε κεραληθή κάζεζε. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε πξφνδνο ηεο κεζφδνπ  

κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα λέα ζεσξεηηθή πξννπηηθή γηα ην πψο νη άλζξσπνη ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα λα ζηεξίμνπλ ηε  κάζεζε ηνπο κφλνη ηνπο. 

Μέζσ ησλ Language e-portfolios ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη 

ζπγθεληξσκέλε φιε ηε δνπιεία πνπ έρεη θάλεη ζε βάζνο ρξφλνπ, λα ηελ πξνβάιιεη, λα 

απηφ-αμηνινγείηαη θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο. πκθσλα κε ηνλ Grosseck (2008) «ηα 

Language e-Portfolios παξέρνπλ επειημία ζηε κάζεζε, αμηνπηζηία γηα ζπλερή ρξήζε θαη ζπλερή 

εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε κηθξφ ρξεκαηηθφ θφζηνο». 

 Ο φξνο Web 2.0 (Ηζηφο 2.0), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα γεληά ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη online. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Web 2.0 είλαη ε δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη κεηαμχ ηνπ ρξεζηή θαη 

ηνπ Ζ/Τ. Φπζηθά Web 2.0 εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τπάξρνπλ εξγαιεία ηα νπνία είλαη επέιηθηα θαη κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηα 

παξακεηξνπνηήζεη ψζηε λα ηα πξνζαξκφζεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 

ηνπ. 

Σα δηαδηθηπαθά ζπλεξγαηηθά εξγαιεία είλαη έλαο θαηλνχξηνο ρψξνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. Δίλαη εχθνια ζηε ρξήζε, είλαη δσξεάλ, είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ 

φινπο θαη µπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηφ ην «θάηη δηαθνξεηηθφ», πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο 

µαζεηέο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. ε ζπλδπαζκφ ηα εξγαιεία Web 2.0, 

κε ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) θαη ηon θάθειν 

επηηεπγκάησλ (e-Portfolios) κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν ειθπζηηθή 

κάζεζε μεθεχγνληαο απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε θαη ζηνλ εθπαηδεπηή πνιιέο 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο κάζεζεο πνπ παξέρεη κε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε κε 

δηάξθεηα (durability) ,αμηνιφγεζε θαη δπλαηφηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο (reusability). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάθεη θαηά πφζν έλα e-portfolio βαζηζκέλν 

ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) κπνξεί λα βνεζήζεη  

ελήιηθεο θαη θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, (πρ πνπ έρνπλ  ζθνπφ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα), λα δηαρεηξηζηνχλ ηε 

κάζεζε ηνπο θαη λα ζέζνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

γιψζζαο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ.  

 

Δηδηθφηεξα ν ζηφρνο αλαιχεηαη ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο: 

 

 Αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ησλ e-portfolios κέζσ κηαο εχρξεζηεο εθαξκνγήο 

βαζηζκέλεο ζε ηερλνινγία Web 2.0. 

 Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο κεζφδνπ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-

Directed Learning)  γηα θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη αλαγθαηφηεηαο ησλ language e-portfolios 

(ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ γισζζψλ) ζηελ ζχγρξνλε επνρή. 

 Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ (intercultural 

competence). 

 

3.2 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 

 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είρε σο 

ζηφρν λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Μπνξεί έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο λα 
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απνζαθελίζνπλ ην επίπεδν γλψζε ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα (πρ θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα);    

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Μπνξεί έλα γισζζηθφ ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην Language 

e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα 

ππνζηεξίμεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα (intercultural competence) ησλ θνηηεηψλ 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπνπδάδνληαο ζε κηα μέλε ρψξα; 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Μπνξεί έλα γισζζηθφ ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην Language 

e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα 

ππνζηεξηρζεί απφ κηα εθαξκνγή Web 2.0 (εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0);  

 

3.3 ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΣΧΝ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Σν γισζζηθφ e-portfolio (Language e-Portfolio) είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνσζείηαη θαη αμηνπνηείηαη ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία (Σνθαξίδνπ, 2000). Δηδηθφηεξα ζπκβάιιεη: 

 

i. ζηελ απφθηεζε πνιπγισζζηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο 

ii. ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ 

iii. ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

iv. ζηελ θαηαγξαθή ηηο εμέιημεο ησλ γισζζηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ 

Σν My Language e-Portfolio απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: 

i. γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, 

ii. γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο ζε πηζαλέο ζπλεληεχμεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, 
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iii. γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνφδνπ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία  αλαπηχρζεθε ε εθαξκνγή My Language e-

Portfolio 2.0 ε φπνην απνηειεί είλαη κηα ζπλάζξνηζε ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ-ηδεψλ, 

ζηνηρείσλ, ζθέςεσλ, αλαηξνθνδνηήζεσλ θ.ιπ., πνπ απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ 

επηηεπγκάησλ ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρηεθαλ ζηελ εθαξκνγή απνηππψζεθαλ νη γλψζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ο φξνο Web 2.0 (Ηζηφο 2.0), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα γεληά ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη online. 

Απηή ε λέα γεληά είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξνχλ ρξήζηεο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη 

δηθηχσλ. Σν αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ Wordpress αλήθεη ζε απηή ηε 

λέα γεληά θαη απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ 

αθνχ πξνζθέξεη πιεζψξα ιχζεσλ κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα 

γίλεη ζε απηφ.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε εθαξκνγή Language e-Portfolio 

πινπνηήζεθε κε ην εξγαιείν Wordpress, ην νπνίν δέρζεθε παξακεηξνπνίεζε ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο κηαο εθαξκνγήο e-Portfolio. Ζ εθαξκνγή παξείρε ηε δπλαηφηεηα 

δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ, ηε ιήςε θαη απνζηνιή αξρείσλ θαη θπζηθά ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. 

Οη νξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed 

Learning) ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί κε βάζε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.  

Οη Brockett and Hiemstra (1991) αλαθέξνπλ φηη «σο απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο  δηαδηθαζίαο θαζψο 

θαη ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή, φπνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα 

αλαιακβάλεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο». Ο Kasworm (1983) 

αλαθέξεη πσο  «ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ.  Χο έλα ζχζηεκα πνπ εμειίζζεηαη απφ κηα δηαδηθαζία κε 

θχξην κνριφ ηελ απηφ- καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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Ο Knowles (1975) πεξηγξάθεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (SDL) σο «μια 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία, κε ή ρσξίο βνήζεηα 

απφ άιινπο, λα δηαγλψζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο, λα δηακνξθψζνπλ ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο, λα πξνζδηνξίζνπλ πεγέο κάζεζεο, λα επηιέμνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα καζεζηαθά ηνπο 

απνηειέζκαηα». 

Σέινο ν Gibbons (2002) αλέθεξε φηη " ε SDL είλαη ε νπνηαδήπνηε αχμεζε ζηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο ή πξνζσπηθή αλάπηπμε πνπ έλα άηνκν επηθέξεη κε ηε δηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα κε νπνηαδήπνηε κέζνδν, νπνηαδήπνηε ζηηγκή» . 

χκθσλα κε ηνλ Gibbons (2002), ππάξρνπλ δηάθνξεο θάζεηο ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε  νη νπνίεο δηαβαζκίδνληαη απφ ηνλ ρακειφ βαζκφ 

απηνθαηεχζπλζεο πξνο πςειφ βαζκφ απηνθαηεχζπλζεο (Εικόνα 3). πγθεθξηκέλα 

ππάξρνπλ πέληε (5) θάζεηο: 

 

 Η ηπραία απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε (Incidental Self-directed 

Learning): Ζ πεξηζηαζηαθή εθαξκνγή SDL δξαζηεξηνηήησλ ζε καζήκαηα ή 

πξνγξάκκαηα . 

 Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα (Teaching 

students to think independently): Μαζήκαηα ή πξνγξάκκαηα πνπ ηνλίδνπλ 

ηελ πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε, 

ηελ έξεπλα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε (Self-managed Learning):  Μαζήκαηα ή 

πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ νδεγψλ  κάζεζεο φπνπ νη  καζεηέο 

ηα νινθιεξψζνπλ αλεμάξηεηα. 

 Απηνπξνγξακκαηηζκέλε κάζεζε (Self-planned Learning): Μαζήκαηα ή 

πξνγξάκκαηα ζηα νπνία νη εθπαηδεπφκελνη  πινπνηνχλ κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη νη ίδηνη. 

 Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε (Self-directed Learning): Μαζήκαηα ή 

πξνγξάκκαηα ζηα νπνία νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αθνινπζήζνπλ  ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ζηπι κάζεζεο. 
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Δηθόλα 3: Οη θάζεηο ηεο SDL ζύκθσλα κε ηνλ Gibbons (2002) 

 

Απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) ζεκαίλεη φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηελ πξσηεχνπζα επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζήο ηνπ. Με γλψκνλα απηή ηε ζέζε ζρεδηάζηεθαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη ζρεδίαζαλ ηε 

κάζεζε ηνπο, αθνινχζεζαλ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ξπζκφ κάζεζεο θαη έθαλαλ απηφ-

αμηνιφγεζε εθαξκφδνληαο πιήξσο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ. 
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αλ νξηζκφ γηα ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (intercultural competence), πνπ 

εξεπλά ε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη θαηά πνζφ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ language e-portfolio, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ παξαθάησ: 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άηνκα ή νκάδεο 

αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο δηαρεηξίδνληαη ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα, δεκηνπξγψληαο κία λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηνπ ζπγθεξαζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο» (Γεσξγνγηάλλεο, 

2008). 

Οη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη: 

 

i. ε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ, β. ε αιιειεγγχε,  

ii. ν ζεβαζκφο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ σο ηζφηηκσλ,  

iii. ε αγσγή ζηελ εηξήλε.  

 

Οη αξρέο απηέο ζεσξνχληαη νη βάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν εμειίζζεηαη δηαξθψο ζε έλα πνιπζχλζεην κφξθσκα. 

Γηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα (intercultural competence) είλαη ε δπλαηφηεηα 

επηηπρνχο επηθνηλσλίαο κε άιινπο αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη 

λννηξνπίαο.  πγθεθξηκέλα ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

λα αιιειεπηδξάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηξφπν ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθφ κε ηνπο 

αλζξψπνπο απφ άιινπο πνιηηηζκνχο.  

 Οη εθπαηδεπφκελνη πξνηξέπνληαη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο φπσο: 

 

i. Ηθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία 

ii. Γπλαηφηαηα ζπκβηβαζκνχ κε ηελ αληίθαζε 

iii. Δπξχηεηα ζθέςεο 

iv. Γεθηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο θαη λέεο ηδέεο θαη έλλνηεο 

 

Ο φξνο επρξεζηία (usability) αθνξά ηελ ηδηφηεηα ελφο ρξεζηκνπνηήζηκνπ 

ζπζηήκαηνο, ε κηαο ζπζθεπήο λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή ν φξνο αλαθέξεηαη ζε κία βαζηθή πνηνηηθή 
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παξάκεηξν ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εχθνιε ρξήζε απφ ηνπο ρξήζηεο κηαο εθαξκνγήο 

e-portfolio ζχκθσλα κε ηνλ Jakob Nielsen (2010) είλαη: 

i. Δχθνιε πινήγεζε 

ii. Απνθπγή ππεξβνιηθήο θαη αιφγηζηεο ρξήζεο γξαθηθψλ 

iii. Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

εθαξκνγή 

iv. Δπέιηθηε ρξήζε 

v. Λεηηνπξγηθφηεηα 

Ο φξνο επρξεζηία (usability), γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ My Language e-Portfolio 

2.0 πνπ αλαπηχρηεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξνζδηνξίδεη ηνλ απιφ 

ζρεδηαζκφ ρσξίο ππεξβνιηθή ρξήζε εθαξκνγψλ flash. Πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα λα ππνζηεξίμεη έλα e-portfolio ελψ παξάιιεια έρεη  θαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο θαη παξέρεη απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ. 

Σέινο ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο πεξηιακβάλεη γεληθά θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα φπσο ε  δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλεο χιεο, ε επίιπζε αζθήζεσλ 

θαη θπζηθά ε αμηνιφγεζε. ηελ παξνχζα εξγαζία δελ είλαη ζθνπφο λα δηδαρζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θάπνηα μέλε γιψζζα αιιά αθινπζψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο λα 

κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα εζηηάζνπλ εθεί πνπ ήζειαλ λα 

βειηησζνχλ.  

3.4 ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 ε νπνία εθαξκφζηεθε ζε 

θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο. 

Ζ εθαξκνγή Language e-Portfolio 2.0 αλαπηχρζεθε κε ην ινγηζκηθφ 

θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ WordPress. ηελ εθαξκνγή απηή αλαπηχρζεθε ε εθαξκνγή 

ηνπ e-portfolio πιαηζησκέλε απφ φια ηα βνεζεηηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αιιά θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. πκπεξηιήθζεζαλ νδεγίεο 

ρξήζεο γηα θάζε βήκα πνπ ζα αθνινπζνχζαλ νη εθπαηδεπφκελνη, δπλαηφηεηα 
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επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηή, θαζψο επίζεο θαη ηα δπν εξσηεκαηνιφγηα (Pre 

Research Questionnaire θαη Post Research Questionnaire). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ δέθα (10) δξαζηεξηφηεηεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην αηνκηθφ 

ηνπο Language e-Portfolio θαη ζα δηαπηζηψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο αιιά θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, ελψ 

παξάιιεια ζα θαηαγξάςνπλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

πγθεθξηκέλα κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απαληήζνπλ ζηα εμήο: 

• Πνην είλαη ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

• Πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο (πρ speaking) 

• Πνπ παξαηεξνχλ αδπλακίεο (πρ grammar ή listening) 

• Πσο αληηιακβάλνληαη ηνπο γχξσ ηνπο 

 

Δηδηθφηεξα θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ e-Portfolio 

2. Δηζαγσγή ζηνλ αλεμάξηεην ηξφπν ζθέςεο 

3. My Language CanDo Statements 

4. My Linguistic Identification 

5. My Intercultural CanDo Statements 

6. Forum 

7. My Language & Intercultural Experiences 

8. My Cultural Awareness 

9. My Reflections on How I Learn Best 

10. My Learning Contract 

11. Organizing My Dossier 

12. Organizing My Passport 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην φηη πιεξνχζαλ απφιπηα ηηο  

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αξρέο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning) θαη νη 5 (πέληε) θάζεηο πνπ ηηο νξίδνπλ (Γπάθημα 1). Δπίζεο νη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ηηο νδεγίεο πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Portfolio Γισζζψλ. 
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Φάσεις αυτοκατευθυνόμενης 

μάθησης (Self-Directed Learning) 
Δραστηριότητες 

Η ηπραία απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε (Incidental Self-

directed Learning) 

Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο λα 

ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα 

(Teaching students to think 

independently) 

Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε 

(Self-managed Learning) 

 

Απηνπξνγξακκαηηζκέλε 

κάζεζε (Self-planned 

Learning) 

Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε 

(Self-directed Learning) 

 My Language CanDo 

Statements 

 My Linguistic 

Identification 

 My Intercultural CanDo 

Statements 

 Forum 

 My Language & 

Intercultural Experiences 

 My Cultural 

Awareness 

 

 Organizing My Dossier 

 Organizing My Passport 

 

 My Reflections on How I 

Learn Best 

 My Learning Contract 

 

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του e-

Portfolio 

Ειςαγωγι ςτον ανεξάρτθτο 

τρόπο ςκζψθσ 

Γξάθεκα 1: Οη θάζεηο ηεο SDL κε ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη εθπαηδεπφκελνη αθνινχζεζαλ έλα 

ρξνλνδηάγξακκα. Μέζα ζ έλα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ θιήζεθαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα θάλνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο e-

εθπαίδεπζεο) θαη λα απαληήζνπλ ηα δπν εξσηεκαηνιφγηα (Pre/Post Research 

Questionnaires).  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο έγηλε κε βάζε ηε κέζνδν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, 

κειέηε πεξίπησζεο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο ζχκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion θαη 

Morrison (2008) είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα πνπ ζρεδηάδεηαη γηα 

λα ζθηαγξαθήζεη κηα γεληθφηεξε θαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ 

λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  

ηδέεο θαη αθεξεκέλεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκπιεχζνπλ. 

Απηφ ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ζε ζρέζε κε άιιεο 

θαζψο παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

 Σα απνηειέζκαηα γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηά απφ φινπο (φρη κφλν 

αθαδεκατθνχο) θαη είλαη άκεζα θαηαλνεηά 

 Απνηππψλνπλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ ην θιεηδί 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 Δίλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 Μπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ έλαλ θαη κφλν εξεπλεηή ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη πιήξεο εξεπλεηηθή νκάδα. 

 Γηεηζδχνπλ ζε άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηπηψζεηο, 

εξκελεχνληαο έηζη άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Έηζη ινηπφλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ψζηε λα απνηππσζνχλ κε επθξίλεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, λα είλαη θαηαλνεηά αιιά θαη παξάιιεια λα είλαη θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη λα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Γπάθημα 2) θαίλεηαη ζρεκαηηθά ν ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο. 
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Θεωρθτικό  πλαίςιο 

Intercultural Competence 

Self-Directed Learning 

e-Portfolios 

Web 2.0 

Ανάπτυξθ εφαρμογισ Language e-Portfolio 2.0 WordPress 

Τλοποίθςθ ερωτθματολογίων & δραςτθριοτιτων 

Pre Questionnaire 

Τλοποίθςθ δραςτθριοτιτων 

Post Questionnaire 

υμπεράςματα 

Ανάλυςθ ερευνθτικισ διαδικαςίασ 
SPSS 

Ανάλυςθ ερωτθματολογίων 

Γξάθεκα 2: ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 
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3.5 ΓΔΙΓΜΑ  ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

3.5.1 πκκεηέρνληεο 

 

πκκέηνρε ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είραλ ηξηάληα (30) θνηηεηέο ελφο 

εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο αθαδεκατθνχ επηπέδνπ (6
νπ

 εμακήλνπ). Ο κέζνο φξνο  ηεο 

ειηθίαο ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ηα 22 ρξφληα θαη απφ ηνπο ηξηάληα θνηηεηέο, ήηαλ 6 

θνξίηζηα θαη 24 αγφξηα (Γπάθημα 3). 

 

 

 

Γξάθεκα 3: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ 

3.5.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεηά ζπκκεηερόλησλ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ φινη Έιιελεο ππήθννη θαη δηέκελαλ ζηελ Αηηηθή. Δίραλ 

φινη ηνπο βαζηθέο γλψζεηο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα αιιά πάλσ απφ ην 50% κηινχζαλ θαη 

κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα (Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Κηλέδηθα) (Γπάθημα 4). Σν 60% δελ 

είρε ηαμηδέςεη ζε θάπνηα μέλε ρψξα ελψ ην ππφινηπν 40% είρε ηαμηδέςεη ζε μέλε ρψξα 

θπξίσο επξσπατθή (Γπάθημα 5). Σέινο φινη ηνπο είραλ κεγάιε εμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 
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Γξάθεκα 4: Γεύηεξε μέλε γιώζζα πνπ κηινύλ νη εθπαηδεπόκελνη 

 

 

Γξάθεκα 5: Πνζνζηό πνπ έρεη ηαμηδέςεη ή όρη ζην εμσηεξηθό 

 

3.6 ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

3.6.1 Δξσηεκαηνιόγηα πνιιαπιήο επηινγήο 

 

 Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ήηαλ εξσηεκαηνιφγηα. Έλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο (Pre 

- Research Questionnaire) θαη έλα κεηά ηελ νινθιήξσζε (Post - Research 

Questionnaire). Σα δπν απηά εξσηεκαηνιφγηα αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Γαλλικά 

Γερμανικά 

Ιςπανικά 

Ιταλικά 

Κινζηικα 

Ποσοστό 

Γλ
ϊ

σ
σ

α
 

58% 

42% Δεν ζχει ταξιδζψει ςε 
ξζνθ χϊρα 

Ζχει ταξιδζψει ςε ξζνθ 
χϊρα 
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 Ζ επηινγή απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ έγηλε θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην 

είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαη εχρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη 

δνκεκέλα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη είλαη ζρεηηθά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ αλάιπζε. 

Δπίζεο ζεσξείηε θαη έλα απφ ηα πιένλ αζθαιή εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα έλα 

κάζεκα πνπ γίλεηαη εμ νινθιήξνπ online θαη απφ απφζηαζε.  

 Μέζα απφ ην Pre - Research Questionnaire φπνην απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία, ν εξεπλεηήο επηθεληξψλεηαη ζην λα ζπγθεληξψζεη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο 

(3) ελφηεηεο ζηα νπνία κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ  

ηα εμήο ζηνηρεία: 

Δλφηεηα 1
ε
:Οη απφςεηο ηνπο γηα ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ e-portfolio. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απνηειείηαη απφ δεθαηξείο (13) εξσηήζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη  αληηιακβάλνληαη κηα εθαξκνγή ππνζηήξημεο ελφο e-

portfolio. 

Δλφηεηα 2
ε
: Οη απφςεηο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο (self-directed learning) 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αληρλεπηνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε 

κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning), κέζα απφ έληεθα 

(11) εξσηήζεηο. 

Δλφηεηα 3
ε
: Οη απφςεηο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο (intercultural competence). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απνηειείηαη απφ δεθαεπηά (17) εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο 

(intercultural competence). 

Ζ θιίκαθα Likert απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θιίκαθεο ζηηο 

παηδαγσγηθέο έξεπλεο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ 

ησλ ππνθείκελσλ ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζε έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πξνο κειέηε πξφβιεκα. 

Ζ θιίκαθα Likert απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο δεηείηαη 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αληηδξάζνπλ. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 
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θάζε εξψηεζε κε βάζε βαζκνχο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο θαη φρη απιψο λα ζεκεηψζνπλ 

ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα θιίκαθα ηεξάξρεζεο ζα πξέπεη νη θαηεγνξίεο λα είλαη 

ζαθψο δηαθξηηέο θαη λα εμαληινχλ φιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα δίλεη κηα πνηθηιία 

απαληήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Γηα παξάδεηγκα: 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 

2. Γηαθσλψ 

3. Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

4. πκθσλψ 

5. πκθσλψ απφιπηα 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζεθαλ κηα ζεηξά απφ θαλφλεο 

θαιήο πξαθηηθήο. πκθψλα κε ηνπο Verma & Mallick (1999), νη πξνηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ψζηε λα βειηησζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκέλσλ. 

1. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφ σο πξνο ηε ζρεδίαζε ηνπ. 

2. Θα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε κηα ινγηθή αθνινπζία θαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε νη πξνηάζεηο λα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο ελψ παξάιιεια κε 

ηε ρξήζε θεθαιίδσλ λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ζηνλ εξσηψκελν ηφζν ην ζέκα θάζε 

θαηεγνξίαο φζν θαη ν ζθνπφο ηεο. 

3. Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιν λα αλαγλσζηνχλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

4. Καιή πξαθηηθή είλαη θαη ε ρξήζε ηεο έληνλεο γξαθήο φπνπ ζεσξεζεί φηη απηφ 

είλαη απαξαίηεην θαζψο θαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ φπνπ ζεσξεί ν εξεπλεηήο 

φηη είλαη απαξαίηεην 

5. Καιφ ζα ήηαλ λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ εξσηήζεσλ 

ζην ηέινο, ελψ πξνθείκελνπ λα αηζζαλζνχλ εκπηζηνζχλε νη εξσηψκελνη είλαη 

θαιφ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εξσηήζεηο πνπ είλαη 

εχθνιν λα απαληεζνχλ. 

6. Σέινο είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ νη εξσηψκελνη ην ιφγν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε έξεπλα. 
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Οη Cohen, Marion θαη Morrison (2008) επίζεο αλαθέξνπλ σο θαιή πξαθηηθή λα 

ππάξρεη ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαβεβαηψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλσλπκίαο 

θαη κε αληρλεπζηκφηεηαο. 

 

Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην ην φπνην δφζεθε ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ζα δνζεί 

μαλά κε ηε ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Pre - Research Questionnaire) πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπηνχλ δηαθνξέο ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηα e-portfolios, ηελ 

κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) θαη ζηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (intercultural competence). Σν εξσηεκαηνιφγην θαη πάιη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ελφηεηεο θαη ζηηο απαληήζεηο αθνινπζείηαη ε θιίκαθα Likert. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλαλ έγηλε κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία  πήξαλ αλαηξνθνδφηεζε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Δλδεηθηηθά, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ήηαλ: 

 ε πνηφηεηα απαληήζεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν 

 ε θαηαλφεζε ηεο εθθψλεζεο 

 ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 ην πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο ησλ πξνηχπσλ 

 ε ζσζηή ζχληαμε ησλ θαθέισλ ηνπ e-portfolio 

3.6.2 Δπηινγή ζηαηηζηηθώλ θξηηεξίσλ 

 

 ηελ παξνχζα εξεχλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ δπν εξσηεκαηνιφγηα. Έλα πξηλ ηε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (pre – 

questionnaire) θαη έλα κεηά (post – questionnaire) ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο (intercultural competence), ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) θαη ηεο επρξεζηίαο (usability).

 Σα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη:  

 πληειεζηήο α ηνπ Cronbach 

 t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent samples t-test) 
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Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ην 

βαζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο κεηαμχ θάπνησλ δεηθηψλ. χκθσλα κε ηνλ Field 

(2005) ηα ππνθείκελα ελφο εξγαιείνπ κέηξεζεο (εξσηεκαηνιφγηα)  πξέπεη λα είλαη 

ζπλεπή κε ην ζπλνιηθφ εξγαιείν κέηξεζεο, δειαδή φηη φια ηα ππνθείκελα ελφο 

εξγαιείνπ κέηξεζεο κεηξάκε ηελ ίδηα κεηαβιεηή. 

 Ο βαζκφο ηνπ Cronbach α θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 έσο 1. Αλ ε ηηκή ηνπ Cronbach α 

είλαη θνληά ζην 1 ηφζν πεξηζζφηεξε εζσηεξηθή αμηνπηζηία έρνπλ ηα ππνθείκελα κηαο 

θιίκαθαο κέηξεζεο. Μηα ινγηθή ηηκή είλαη λα έρεη ν ζπληειεζηήο Cronbach α ηελ ηηκή 

0,8. 

 Δπίζεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλ ππάξρεη αιιαγή ζηάζεο κεηά ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηηο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

εθαξκφζηεθε t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (independent samples t-test) γηα λα 

ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

3.7 ΤΛΙΚΟ 

3.7.1 Σν εξγαιείν WordPress 

 Σν WordPress είλαη ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ ηζηνινγίνπ θαη 

πιαηθφξκα δεκνζηεχζεσλ πνπ ζπρλά ηξνπνπνηείηαη γηα ρξήζε σο χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ (Content Management System) (Εικόνα 4). Δίλαη κηα πιαηθφξκα 

δεκηνπξγίαο blog, γξακκέλε ζε PHP κε ηελ ππνζηήξημε κηαο SQL βάζεο δεδνκέλσλ 

απφ πίζσ. Δίλαη έλα πξντφλ πνπ δηαλέκεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν ππφ ηελ άδεηα GNU 

(General Public License). 
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Δηθόλα 4: Η πιαηθόξκα Wordpress 

 Οη ρξήζηεο ηνπ WordPress κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηε ζέζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επεμεξγάδνληαη θψδηθα PHP ή 

HTML. Μπνξνχλ επίζεο λα εγθαζηζηνχλ θαη λα αιιάδνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ νπηηθψλ 

ζεκάησλ (themes) ελψ αθφκα κπνξνχλ  λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ θψδηθα PHP θαη HTML 

ζηα νπηηθά ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πξνρσξεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. Σν 

WordPress έρεη επίζεο δπλαηφηεηα ελζσκαησκέλεο δηαρείξηζεο ζπλδέζκσλ, κφληκνπο 

ζπλδέζκνπο νη νπνίνη είλαη θηιηθνί πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Τπνζηεξίδεη επίζεο 

ηα πξφηππα Trackback θαη Pingback γηα πξνβνιή ζπλδέζκσλ πξνο άιινπο ηζηφηνπνπο. 

Σέινο, ην WordPress έρεη κηα πινχζηα αξρηηεθηνληθή πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα επεθηείλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο βαζηθήο 

εγθαηάζηαζεο. Γηαηίζεληαη εγγελείο εθαξκνγέο γηα ην Android, ην iPhone/iPod Touch, 

ην iPad, ην Windows Phone 7 θαη ην BlackBerry νη νπνίεο παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πίλαθα δηαρείξηζεο ηνπ WordPress. 

 Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ κε ην εξγαιείν 

WordPress είλαη: 

1. Δίλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε. Γελ απαηηνχληαη 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο θαη είλαη πνιχ εχθνιν λα πξνζηεζνχλ λέεο 

ζειίδεο θαη εηθφλεο ζε έλα ηζφηνπν. 
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2. Πξνζθέξεη πνιιέο θαη επέιηθηεο επηινγέο ζρεδηαζκνχ. Δίλαη δπλαηή ε 

εγθαηάζηαζε ζεκάησλ (themes) ειεχζεξσλ ή επί πιεξσκή αλ πξφθεηηαη γηα θάηη 

πην εμεηδηθεπκέλν. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο δηαθφξσλ 

widgets θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter θ.α.), widgets πνπ δείρλνπλ 

θάπνην κήλπκα (εκεξνιφγην, πξφγλσζε θαηξνχ θ.α.) θαη πνιιψλ άιισλ ηχπσλ 

ηα νπνία πνιχ εχθνια κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε κηα ηζηνζειίδα. 

3. Πξνζθέξεη έλα εχθνιν θαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο. Σα 

πάληα είλαη νξγαλσκέλα κε έλα ινγηθφ ηξφπν, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιν λα 

βξείηε απηφ πνπ ςάρλεηε ζαο. 

4. Τπάξρεη κεγάιε ππνζηήξημε απφ ηα θφξνπκ ππνζηήξημεο ηνπ WordPress.org 

αιιά θαη απφ άιια κε επίζεκα θφξνπκ πνπ πξνζθέξνπλ απαληήζεηο ζε φια 

ζρεδφλ ηα εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. 

3.7.2 Σν WordPress σο ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (Learning 

Management System) 

 

 Σν WordPress είλαη έλα εξγαιείν φπνπ κπνξεί εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη 

πεξηερνκέλνπ. Με ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ WordPress δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ε ηδησηηθφηεηα θαη ε εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Οη 

δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ είλαη πνιιέο. Με ηα θαηάιιεια plugins είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία ελφο θαιαίζζεηνπ ηζηφηνπνπ φπνπ παξάιιεια κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 

ιεηηνπξγηέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη αλάπηπμεο e-portfolio. 

 Πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ LMS θαη ησλ e-portfolios 

είλαη νη ζπδεηήζεηο. ην WordPress απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ Forum ζην 

νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζπλερίδνπλ λα αλαζηνράδνληαη έμσ απφ ηελ ηάμε ζπδεηψληαο 

θαη θάλνληαο παξαηεξήζεηο. Αθφκα ην εξγαιείν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζεί νιφθιεξν online κάζεκα. ε απηφ ην κάζεκα νη δηαιέμεηο ηνπ εθπαηδεπηή 

γίλνληαη δηαδηθηπαθά, ελψ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο 

δηάιεμεο αιιά θαη πξφζβαζε ζε φιν ην βηβιηνγξαθηθφ θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ 

δηαλέκεη ν εθπαηδεπηήο. Γηα απηφ ην ζθνπφ θπζηθά ρξεηάδνληαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο ηνπ εξγαιείνπ αιιά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα εχθνιν ζηελ 

πινπνίεζε ζε ζρέζε κε αιιά παξφκνηα εξγαιεία. 
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 Άιιε κηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγηά πνπ πξνζθέξεη ην WordPress είλαη ν 

δηακνηξαζκφο θαη δηαρείξηζε αξρείσλ φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

δηακνηξάδνληαη ηηο αζθήζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ κε φιν ην πιηθφ ηνπο θαη θαη επέθηαζε ην e-portfolio ηνπο. 

Σέινο πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ηεο κάζεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε. Ο εθπαηδεπηήο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα βαζκνινγεί θαη λα θάλεη ζρφιηα ζηηο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

κέζα απφ θαηάιιεια plugins πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη 

παίξλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην online κάζεκα 

ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ρξήζε θαη θάπνηνπ άιινπ LMS ή CMS ζπζηήκαηνο.  

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα άιια ινγηζκηθά γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο online καζήκαηνο (πρ Moodle). Χζηφζν, ην Wordpress δελ πζηεξεί ζε ηίπνηα ζε 

ζχγθξηζε κε  απηά ηα ινγηζκηθά θαη κπνξεί λα επηηχρεη ζρεδφλ ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη κε ηα  θαηάιιεια plugins πνπ 

δηαζέηεη.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη:  

 Δχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε 

 πλερείο ελεκεξψζεηο 

 Έρεη κεγάιε θνηλφηεηα θαη ζχγρξνλν interface  

 Γσξεάλ plugins  

 Ληγφηεξν απαηηεηηθφ ζε πφξνπο (πρ ζε ζρέζε κε ην Moodle) 

 

3.8 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ   

3.8.1 Πεξηγξαθή εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο  

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

δεκηνπξγήζεθε κηα ηζηνζειίδα κε ην My Language e-Portfolio 2.0 φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπφκελνη αθνχ πξαγκαηνπνίεζαλ εγγξαθή ζην κάζεκα εθηεινχλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ language e-portfolio ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ηνπο 

έρεη δνζεί. 
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Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Γπάθημα 6) μεθηλά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηελ έλλνηα ηνπ e-portfolio θαη ηελ απάληεζε ελφο Pre-Questionnaire 

(Φάζε 1). ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπφκελνη πεξηγξάθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνπο 

ππνινίπνπο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή ζηνλ αλεμάξηεην ηξφπν 

ζθέςεο  (Φάζε 2). Έπεηηα  νη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0 (Φάζε 3), θαη ζηε ζπλέρεηα 

νξγαλψλνπλ ην αηνκηθφ ηνπο Dossier θαη Passport (Φάζε 4). Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απάληεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ελφο Post - Questiνnnaire 

(Φάζε 5). 
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Απάντθςθ post-

questionnaire 

Απάντθςθ pre -

questionnaire 

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του 

e-portfolio 

Ειςαγωγι ςτον ανεξάρτθτο 

τρόπο ςκζψθσ 

Εγγραφι ςτθν εφαρμογι 

του e-portfolio 

My Linguistic Identification 

My Language CanDo 

Statements 

My Intercultural CanDo 

Statements 

Εκτζλεςθ των 

δραςτθριοτιτων 

My Cultural Awareness 

My Language & 

Intercultural Experiences 

My Learning Contract My Reflections on How I 

Learn Best 

Organizing My Passport Organizing My Dossier 

Φάςθ 1θ  

Φάςθ 2θ  

Φάςθ 3θ  

Φάςθ 4θ  

Φάςθ 5θ  

Γξάθεκα 6: Ρνε πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 
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Μηα έξεπλα πξέπεη λα αθνινπζεί έλα ζχλνιν ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δίλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ηεζνχλ μεθάζαξνη θαλφλεο σο νδεγνί γηα ηελ έξεπλα θαη ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα ραξαρζεί κηα ηδαληθή πνξεία ε νπνία πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί έρνληαο θαηά λνπ φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζπαλίσο πξνρσξεί κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Riecken & Boruch, 1974). 

χκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion & Morrison (2008) θαη ζε ζπλάξηεζε κε φζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ν εξεπλεηήο αθφινπζε βαζηθά βήκαηα: 

 Αλίρλεπζε θαη νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο δηεξεχλεζε 

 Γηακφξθσζε ππνζέζεσλ  

 Δπηινγή επηπέδσλ ειέγρνπ ησλ κεηαβιεηψλ 

 Δπηινγή εξγαιείσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Με βάζε φια απηά επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ξνε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο ε 

πην θαηάιιειε. 

3.8.2 Αμηνιόγεζε εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε έγηλε δηακνξθσηηθά κηαο θαη ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

portfolio πνπ λα θάλεη αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε (assessment for learning) θαη φρη 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (assessment of learning). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Language e-Portfolio 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππήξραλ 

θνηλά θξηηήξηα γηα φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε κηα 

απφ απηέο. Έηζη σο θξηηήξηα γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ: 

 ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ππήξρε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο 

 ε πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ  

 ην πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο ηνπ θάζε πξνηχπνπ  απφ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο  

 ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εθθσλήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Δπηπιένλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ππήξραλ θαη θάπνηα πην εμεηδηθεπκέλα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 



57 
 

 Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ “Forum” θξηηήξην ήηαλ: 

 ε πνηφηεηα δηεμαγσγήο ζπδήηεζεο  

 ν βαζκφο ζπκκεηνρήο 

ηε δξαζηεξηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κάζεζεο ήηαλ: 

 ε πξσηνηππία ηνπ 

 ε πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

Σέινο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο νξγάλσζεο ηνπ “My Dossier” θαη ηνπ “My 

Passport” ήηαλ: 

 ε πνηφηεηα ησλ δεηγκάησλ ησλ θαθέισλ 

 ε πνηφηεηα ησλ πεξηερφκελσλ  

 ε νξζή ζχληαμε ηνπο.  

3.8.3 Δηζαγσγή θαη εγγξαθή εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ My Language e-Portfolio 2.0 είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεχζπλζε  

www.e-aepp.com .Οη εθπαηδεπφκελνη εηζέξρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη πξαγκαηνπνηνχλ 

εγγξαθή ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγηέο ηεο ζειίδαο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ην αηνκηθφ e-portfolio ηνπο.  

 ηελ ηζηνζειίδα (Εικόνα 5) νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ην 

ηη είλαη ηα e-portfolios,πνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη ησλ e-portfolios θαη πνηα είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξήζε. Δπίζεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα γισζζηθά e-portfolios 

(language e-portfolios) αιιά θαη γηα ηε κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο 

(Self-Directed Learning). 

 

Δηθόλα 5: Αξρηθή ζειίδα ηζηνζειίδαο www.e-aepp.com 

http://www.e-aepp.com/
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ηνλ ηζηφηνπν ππάξρεη θαη ε πεξηνρή ηνπ Forum φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

άιισζηε απνηειεί θαη δξαζηεξηφηεηα ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Αθφκα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα ηνπο ρξήζηεο λα ζηείινπλ θάπνην ζρφιην ή απνξία ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 

ηζηνζειίδαο κέζσ ηνπ πεδίνπ «Δπηθνηλσλία» θαη ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη. 

Σέινο νη εθπαηδεπφκελνη κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ «Γξαζηεξηφηεηεο» ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ αιιά θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχζνπλ, ελψ απφ ην ζχλδεζκν «Δξσηεκαηνιφγηα» νη εθπαηδεπφκελνη 

απαληνχλ ζε δπν εξσηεκαηνιφγηα. Έλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

θαη έλα κεηά ην πέξαο απηήο. 

Ζ ηζηνζειίδα θαηαζθεπάζηεθε κε ην εξγαιείν WordPress, ην νπνίν είλαη έλα 

αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ. Οη πξνδηαγξαθέο κε ηα νπνία 

θαηαζθεπάζηεθε ε ηζηνζειίδα ήηαλ: 

 κηα «ειαθξηά» ηζηνζειίδα, ψζηε λα απνθξίλεηαη γξήγνξα 

 απιή ζρεδίαζε ψζηε λα κελ κπεξδεχεη ηνλ ρξήζηε 

 μεθάζαξν ζθνπφ 

 δπλαηφηεηα πινήγεζεο θαη απφ mobile devices (tablets, smartphones) 

3.8.4 Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ e-portfolio 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ My Language e-Portfolio 2.0 βαζηζκέλν 

ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε αθνινπζήζεθε ην κνληέιν ηνπ Gibbons (2002) 

(Πίνακαρ 2). 

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην κνληέιν ηνπ απηφ έρεη πέληε (5) θάζεηο:  

 

Φάζεηο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο 

(Self-directed Learning) 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed 

Learning (Σπραία απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε) 

Γξ. 1: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ My 

Language e-Portfolio 

Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think 

independently (Γηδάζθνληαο ηνπο 

καζεηέο λα ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα) 

Γξ. 2: Αλεμάξηεηε ζθέςε 
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Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning 

(Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε) 

Γξ. 3: My Language CanDo Statements 

Γξ. 4: My Linguistic Identification 

Γξ. 5: My Intercultural CanDo Statements 

Γξ. 6: Forum 

Γξ. 7: My Language & Intercultural 

Experiences 

Γξ. 8: My Cultural Awareness 

Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning 

(Απηνπξνγξακκαηηδόκελε κάζεζε) 

Γξ. 9: My Reflections on How I Learn 

Best 
Γξ. 10: My Learning Contract 

 

Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning 

(Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

Γξ. 11: Organizing My Dossier 

Γξ. 12: Organizing My Passport 

Πίλαθαο 2: Αληηζηνηρία θάζεσλ κε δξαζηεξηόηεηεο 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ηνπ Gibbons (2002) νη θάζεηο απηέο αλ 

εθαξκνζηνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηφηε επηηπγράλεηαη ε απηφλνκε κάζεζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή λα είλαη πην έληνλε ζηελ 

αξρή αιιά λα θζίλεη ζπλερψο. ην Παξάξηεκα Γ ππάξρεη ν πίλαθαο «Πεξηγξαθή 

Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο» κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.
1
 

 

Οη θάζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο αλαιχνληαη πην θάησ: 

 

Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed Learning (Σπραία απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 ηελ πξψηε θάζε ηνπ κνληέινπ εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ Μy Language e-

Portfolio. Οη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηελ έλλνηα ελφο e-portfolio γισζζψλ 

                                                           
1
Boutsia, C., Paraskeva, F., Alexiou, A. (2013). „Being Self-Directed through My Electronic Language 

Portfolio’, ζην Α. Λαδηάο, Α. Μηθξφπνπινο, Υ. Παλαγησηαθφπνπινο, Φ. Παξαζθεπά, Π. Πηληέιαο, Π. 

Πνιίηεο, . Ρεηάιεο, Γ. άκςσλ, Ν. Φαραληίδεο, Α. Υαιθίδεο (επηκ.), Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 3νπ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία» ηεο Διιεληθήο 

Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε (ΔΣΠΔ), Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηψο, Πεηξαηάο, 10-12 Μαΐνπ 2013. 

 

 



60 
 

θαη ελεκεξψλνληαη φηη πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ελεξγφ ξφιν θαη παξνπζηάδεη φια ηα βήκαηα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think independently (Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο λα 

ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα)  

 Ζ δεχηεξε θάζε είλαη κηα πξψηε εθαξκνγή ηνπ αλεμάξηεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν αλαθνξά ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο είηε  κε ηε δεκηνπξγία ελφο avatar ή ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ερνγξάθεζεο . Απηφ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαιέμνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη.  

. 

 

Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning (Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε) 

ηε θάζε απηή νη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ελφηεηεο “My Linguistic 

Proficiency”, “My Intercultural Competence”, “My Language and Intercultural 

Experiences”, “My Cultural Awareness” (My Biography) θαη “My Linguistic 

Identification” (My Passport) ηνπ e-portfolio ηνπο κέζα απφ κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα θαζνδεγεί λα ελζαξξχλεη λα επηιχεη 

απνξίεο θαη λα αλαηξνθνδνηεί κε ζρφιηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

Πην αλαιπηηθά:  

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: My Language CanDo Statements 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιεια κε ηηο επηινγέο ηνπο ην 

πξφηππν ζα αλαιεθζνχλ ηελ  ηξέρνπζα γισζζηθή επάξθεηα ηνπο ζηηο μέλεο  γιψζζεο 

πνπ γλσξίδνπλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα  ηνπο βνεζήζεη λα ζθεθηνχλ  ηη ζα ήζειαλ λα 

βειηηψζνπλ θαη ηη άιιν ζα ήζειαλ λα κάζνπλ φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο (Εικόνα 6). 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα πξνζδηνξίζνπλ ην 

επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ηνπο ζηηο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ. 
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Δηθόλα 6 : Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: My Linguistic Identification 

 Ζ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηηπγράλεηε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ζην πξφηππν πνπ ηνπο δίλεηαη κε ηα θαηάιιεια δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ην γισζζηθφ ηνπο ππφβαζξν. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα επηζθφπεζε ηεο 

ηξέρνπζαο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ (Εικόνα 7). 

 ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν “My Linguistic 

Identification” ηνλίδνληαο ηηο πεξηνρέο πνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 
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Δηθόλα 7: Γξαζηεξηόηεηα 2 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: My Intercultural CanDo Statements 

 πκπιεξψλνληαο ην template (Εικόνα 8) ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αλαιεθζνχλ ζε πνην επίπεδν είλαη θαη λα θαηαλνήζνπλ ηη ζα ζέιαηε λα βειηηψζεηε 

φζνλ αθνξά ηηο  δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (intercultural competence). 

 ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα πξνζδηνξίζνπλ  ην 

επίπεδν ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε. Δπίζεο ζηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 
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Δηθόλα 8: Γξαζηεξηόηεηα 3 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Forum 

 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε θφξνπκ γηα ζπδήηεζε θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε απηά πνπ εληππσζίαζαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πεξηζζφηεξν φηαλ ηαμίδεςαλ ή έκεηλαλ ζε κηα άιιε ρψξα (Εικόνα 9). 

 Ο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα 

ηηο γισζζηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηήξεζαλ θαηά ηελ επίζθεςε ή θαη 

δηακνλή ηνπο ζε κηα μέλε ρψξα. 
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Δηθόλα 9: Γξαζηεξηόηεηα 4 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: My Language & Intercultural Experiences 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ε θπζηθή πξνέθηαζε ηεο  πξνεγνχκελεο θαη 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ίδην ζέκα, αιιά εδψ πιένλ νη εθπαηδεπφκελνη 

ελζαξξχλνληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο  ζε έλα πξφηππν. 

Ζ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα (Εικόνα 10) έρεη σο ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηνπο λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο πνπ 

παξαηήξεζαλ φηαλ ηαμίδεςαλ ζε άιιεο ρψξεο. 
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Δηθόλα 10: Γξαζηεξηόηεηα 5 

Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
: My Cultural Awareness 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη νη εθπαηδεπφκελνη. Σηο ζθέςεηο ηνπο 

ζα θαηαγξαθνχλ ζε έλα πξφηππν (Εικόνερ 11 & 12). 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

έρνπλ παξαηεξήζεη.
2
 

                                                           

2
 Boutsia, C.; Paraskeva, F, Alexiou, A. (2013). „Strengthening Intercultural Competences through a Web 

2.0- based Language Portfolio‟, in 6
th

 International GUIDE Conference Oct 3-4, Athens, On line 

Proceedings http://89.202.198.217/MDPC/guide_2013/, Greece. 

 

http://89.202.198.217/MDPC/guide_2013/
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Δηθόλα 11: Γξαζηεξηόηεηα 6 

 

Δηθόλα 12: Γξαζηεξηόηεηα 6 

 

Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning (Απηνπξνγξακκαηηδόκελε κάζεζε) 

 Ζ ηέηαξηε θάζε έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απηφ-πξνγξακκαηηδφκελεο 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα αλαιάβνπλ πςειφ βαζκφ απηφ-
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θαηεχζπλζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζέινπλ λα κάζνπλ, πψο ζέινπλ λα κάζνπλ θαη λα θαηαξηίζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα 

κέζα ζηε δηάξθεηαο ηνπ νπνίνπ ζα πεηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ. Ο 

εθπαηδεπηήο επηιχεη απνξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έρεη ξφιν θπξίσο εκςπρσηηθφ θαη 

ελζαξξπληηθφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 7
ε
: My Reflections on How I Learn Best 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ ζπκπιήξσζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ελφο νδεγνχ ν νπνίνο πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ 

λα εληζρχζνπλ ηε γισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε (Εικόνα 13). πκβνπιεχνληαη 

ηνλ νδεγφ θαη  πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα κάζνπλ 

θαιχηεξα ηηο πέληε γισζζηθέο δεμηφηεηεο  (αθξφαζε, αλάγλσζε, γξαθή, πξνθνξηθφ 

παξαγσγή, πξνθνξηθή επηθνηλσλία), θαζψο θαη πσο λα βειηηψζνπλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπο (intercultural competence). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απνζθνπεί λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο νη 

εθπαηδεπφκελνη ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζεσξνχλ φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. 

 

 

Δηθόλα 13: Γξαζηεξηόηεηα 7 
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Γξαζηεξηόηεηα 8
ε
: My Learning Contract 

 ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη ζα επηρεηξήζνπλ λα θαηαξηίζνπλ 

έλα ζπκβφιαην κάζεζεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε αιιά θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο κάζεζε ηνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ 

νινθιήξσζε ελφο πξνηχπνπ (template) πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή αιιά 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί θαη κε κηα ερνγξάθεζε ή κηα πεξηγξαθηθή δήισζε (Εικόνα 

14). Ζ κνξθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο . 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη λα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο επζχλεο γηα ηελ 

κάζεζε ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 14: Γξαζηεξηόηεηα 8 

 

  

Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning (Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θάζε ηνπ κνληέινπ νη εθπαηδεπφκελνη 

δηακνξθψλνπλ ηα ηκήκαηα ησλ θαθέισλ  ηνπ Language e-portfolio ηνπο. Οη 
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εθπαηδεπφκελνη κέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαιακβάλνπλ πςειφ βαζκφ απηφ-

θαηεχζπλζεο. Ο εθπαηδεπηήο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

επηιχνληαο απνξίεο θαη έρεη ξφιν ελζαξξπληηθφ θαη εκςπρσηηθφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 9
ε
: Organizing My Dossier 

 Σψξα νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηελ ελφηεηα ηνπ “Dossier” 

ζην e-portfolio ηνπο. Θα πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ θάθεινπ 

"Examples of my work", ζα απνθαζίζνπλ πνηα ζηνηρεία  πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ εθεί 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα ηηο γισζζηθέο ηνπο  γλψζεηο έηζη ψζηε λα πξνβάινπλ 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ εαπηφ ζαο. 

ηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θάθειν  "Personal File" φπνπ εθεί πξέπεη 

λα έρνπλ εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Ίζσο πρ. έλα ιεμηθφ ή θάπνηνη ππεξζχλδεζκνη πνπ ζεσξνχλ ρξήζηκνπο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θάθειν  “My Diplomas and Certificates” ζηνλ 

νπνίν ζα πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε απφδεημε ησλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο. Σέινο, ζα δεκηνπξγήζεηε ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ην νπνίν ζα 

πξνζηεζεί ζην θάθειν “My CV”.   

 Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε  δηακφξθσζε ηνπ “Dossier” 

ηνπ Language e-portfolio. H δξαζηεξηφηεηά  απηή πξννξίδεηαη επίζεο λα πξνζθέξεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαηξία λα αλαιάβεηε πςειφ βαζκφ απηφ-θαηεχζπλζεο 

ζηελ κάζεζε ηνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 10
ε
:  Organizing My Passport 

 ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα αληηγξάςνπλ ηνπο 

θαθέινπο “My Diplomas and Certificates” θαη “My CV” ζηελ πεξηνρή “Passport”. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε  δηακφξθσζε ηνπ “Passport” 

ηνπ Language e-portfolio. H δξαζηεξηφηεηά  απηή πξννξίδεηαη επίζεο λα ηνπο 

πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ πςειφ βαζκφ απηφ-θαηεχζπλζεο ζηελ κάζεζε 

ηνπο. 

 ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά φιε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Γπάθημα 7). 
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ην παξαθάησ γξάθεκα (Γπάθημα 7α) παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο  (SDL) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 

  

Γξάθεκα 7α: Ρόινο εθπαηδεπηή-εθπαηδεπόκελνπ 
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ην παξαθάησ γξάθεκα θαίλνληαη νη θάζεηο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (SDL) ζε ζπλάξηεζε κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Γπάθημα 

7β). 

 

  

Γξάθεκα 7β: Μαζεζηαθή δηαδηθαζία 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη Φάζεηο 1 θαη 2 ηεο κεζφδνπ (Γπάθημα 7γ) 

 

  

Γξάθεκα 7γ: Φάζεηο 1&2 
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ην παξαθάησ γξάθεκα (Γπάθημα 7δ) θαίλεηαη αλαιπηηθά ε Φάζε 3 κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ξφινπο θαη ηα εξγαιεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 7δ: Φάζε 3 
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ην παξαθάησ γξάθεκα θαίλεηαη ε Φάζε 4 θαη ε Φάζε 5 ηεο κεζφδνπ (Γπάθημα 7ε) 

  

Γξάθεκα 7ε: Φάζε 4&5 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίνακαρ 3) παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ My Language e-Portfolio 2.0. 

Φάζεηο SDL Γξαζηεξηφηεηεο Πεξηγξαθή ηφρνο Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο Ρφινο εθπαηδεπηή 

Φάζε 1ε : Incidental Self-

directed Learning (Σπραία 

απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα 

ηνπ e-portfolio 

Οη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηελ 

έλλνηα ελφο e-portfolio γισζζψλ θαη 

ελεκεξψλνληαη φηη πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο. 

Ζ θαηαλφεζε θαη εμνηθείσζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ κε ην e-portfolio ηε 

θηινζνθία ηνπ. 

o Καηαλφεζε δηαδηθαζίαο Παξνπζηάδεη 

 

Καζνδεγεί 

 

Φάζε 2ε : Teaching students 

to think independently 

(Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο 

λα ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα) 

Αηνκηθή παξνπζίαζε 

Οη εθπαηδεπφκελνη επηιέγνπλ έλα ηξφπν ψζηε 

λα παξνπζηάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνπο άιινπο 

(πρ κε ηε δεκηνπξγία ελφο avatar ή ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ερνγξάθεζεο) 

Ζ επίηεπμε ελφο αλεμάξηεηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο  απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πνπ ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηνο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

o Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

 

Τπνζηεξίδεη 

 

Καζνδεγεί 

 

πκβνπιεχεη 

Φάζε 3ε : Self-managed 

Learning 

(Απηνδηαρεηξηδόκελε 

κάζεζε) 

 

My Language CanDo 

Statements 

 

πκπιεξψλνληαο θαηάιιεια  ηηο επηινγέο ηνπο 

νη εθπαηδεπφκελνη ζην πξφηππν ζα 

αληηιεθζνχλ ηελ  ηξέρνπζα γισζζηθή επάξθεηα 

ηνπο ζηηο μέλεο  γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα  ηνπο βνεζήζεη λα 

ζθεθηνχλ  ηη ζα ήζειαλ λα βειηηψζνπλ θαη ηη 

άιιν ζα ήζειαλ λα κάζνπλ φζνλ αθνξά ηελ 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο.  

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν ησλ 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηηο γιψζζεο πνπ 

γλσξίδνπλ. 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

o Οξζή ζπκπιήξσζε 

πξνηχπνπ 

o Καηαλφεζε εθθψλεζεο 

 

Καζνδεγεί 

 

Δλζαξξχλεη 

 

Αλαηξνθνδνηεί- επηιχεη απνξίεο 

 

 

 

 

My Linguistic 

Identification 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηηπγράλεηε  

ζπκπιεξψλνληαο ην πξφηππν πνπ δίλεηε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κε  πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην γισζζηθφ ηνπο ππφβαζξν. 

Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα επηζθφπεζε ηεο 

ηξέρνπζαο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο ζηελ 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. 

 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ  κφλνη ηνπο νη 

εθπαηδεπφκελνη  ην πξφηππν “My 

Linguistic Identification” ηνλίδνληαο 

ηηο πεξηνρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

o Οξζή ζπκπιήξσζε 

πξνηχπνπ 

o Καηαλφεζε εθθψλεζεο 

 

Δλζαξξχλεη-Δκςπρψλεη 

 

Αλαηξνθνδνηεί- επηιχεη απνξίεο 

  

My Intercultural 

CanDo Statements 

 

πκπιεξψλνληαο ην template ζα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αληηιεθζνχλ ην επίπεδν 

ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηη ζα ήζειαλ λα 

βειηηψζνπλ φζνλ αθνξά ηηο  δηαπνιηηηζκηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο. 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηεί  ην επίπεδν ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζρεηηθά 

κε ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε. Δπίζεο 

ζηφρνο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

o Καηαλφεζε εθθψλεζεο 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

o Οξζή ζπκπιήξσζε 

πξνηχπνπ 

 

 

Δπηιχεη απνξίεο 

 

Καζνδεγεί 

 

Δλζαξξχλεη-εκςπρψλεη  
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αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Forum 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε 

θφξνπκ γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

ζρεηηθά κε απηά πνπ εληππσζίαζαλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πεξηζζφηεξν φηαλ ηαμίδεςαλ 

ή έκεηλαλ ζε κηα άιιε ρψξα. 

Ο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηηο γισζζηθέο 

θαη δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ 

παξαηήξεζαλ θαηά ηελ επίζθεςε ή 

θαη δηακνλή ηνπο ζε κηα μέλε ρψξα. 

o Δλεξγή ζπκκεηνρή ζην 

forum 

o Πνηφηεηα δηεμαγσγήο 

ζπδήηεζεο 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Δλζαξξχλεη-Δκςπρψλεη 

 

Αλαηξνθνδνηεί- επηιχεη απνξίεο 

 

My Language & 

Intercultural 

Experiences 

 

H δξαζηεξηφηεηα είλαη ε θπζηθή πξνέθηαζε 

ηεο πξνεγνχκελεο θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ην ίδην ζέκα, αιιά εδψ πιένλ νη 

εθπαηδεπφκελνη  ελζαξξχλνληαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε έλα πξφηππν. 

Ζ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα έρεη σο 

ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηνπο λα 

θαηαγξάςεηε ηηο εληππψζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξείηε φηαλ ηαμίδεςαλ ζε 

άιιεο ρψξεο. 

o Καηαλφεζε εθθψλεζεο 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

o Οξζή ζπκπιήξσζε 

πξνηχπνπ 

Δλζαξξχλεη 

 

Αλαηξνθνδνηεί- επηιχεη απνξίεο 

 

 

 

My Cultural 

Awareness 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη νη 

εθπαηδεπφκελνη. Οη ζθέςεηο ηνπο ζα 

θαηαγξαθνχλ ζε έλα πξφηππν. 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ 

παξαηεξήζεη. 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

o Οξζή ζπκπιήξσζε 

πξνηχπνπ 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

Καζνδεγεί 

 

Δπηιχεη απνξίεο 

 

Φάζε 4ε : Self-planned 

Learning 

(Αλαπξνγξακκαηηδόκελε 

κάζεζε) 

 

My Reflections on 

How I Learn Best 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ 

ζπκπιήξσζε ελφο νδεγνχ ν νπνίνο πξνηείλεη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε γισζζηθή θαη 

δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ζπκβνπιεχνληαη ηνλ νδεγφ θαη  

πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

κπνξνχλ λα κάζνπλ θαιχηεξα, ηφζν ζηηο πέληε 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο  (αθξφαζε, αλάγλσζε, 

γξαθή, πξνθνξηθφ παξαγσγή, πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία), θαζψο θαη πσο λα βειηηψζνπλ ηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη φηη 

είλαη πην απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. 

o Οξζή ζπκπιήξσζε 

πξνηχπνπ 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

o Σήξεζε  

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 

Δπηιχεη απνξίεο 

 

Δλζαξξχλεη- Δκςπρψλεη 

 

My Learning Contract 

 

Θα επηρεηξήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη  λα 

θαηαξηίζνπλ έλα ζπκβφιαην κάζεζεο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε αιιά 

θαη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο  κάζεζε 

ηνπο. Σν ζπκβφιαην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνηχπνπ (template) πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή  ή κπνξεί λα 

είλαη κηα ερνγξάθεζε ή κηα πεξηγξαθηθή 

δήισζε. Ζ κνξθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κάζεζεο 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 

είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα πξνσζήζνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο 

επζχλεο γηα ηελ κάζεζε ηνπο. 

o Πξσηνηππία ζπκβνιαίνπ 

κάζεζεο 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

o Οξζφηεηα θεηκέλνπ απφ 

γξακκαηηθή θαη 

ζπληαθηηθή άπνςε 

o Πνηφηεηα απαληήζεσλ 

 

Δπηιχεη απνξίεο 

 

Δλζαξξχλεη- Δκςπρψλεη 
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Πίλαθαο 3: Αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ Language e-Portfolio 2.0 

 

εμαξηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο. 

 

 

Φάζε 5ε : Self-directed 

Learning 

(Απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε) 

 Organizing My 

Dossier 

 

Σψξα θαινχληαη νη εθπαηδεπφκελνη λα 

νξγαλψζνπλ ηελ ελφηεηα ηνπ “Dossier” ζην e-

portfolio. Θα πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ θάθεινπ "Examples of my 

work". Θα απνθαζίζνπλ πνηα ζηνηρεία  πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνχλ εθεί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

θαιχηεξα ηηο γισζζηθέο ηνπο  γλψζεηο έηζη 

ψζηε λα πξνβάινπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ 

θάθειν  "Personal File" φπνπ εθεί κπνξνχλ λα 

έρνπλ εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Ίζσο πρ. έλα ιεμηθφ ή θάπνηνη ππεξζχλδεζκνη 

πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη ρξήζηκνπο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ 

θάθειν  “My Diplomas and Certificates” ζηνλ 

νπνίν ζα πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε 

ηελ επίζεκε απφδεημε ησλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Σέινο, ζα δεκηνπξγήζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο 

ζεκείσκα ην νπνίν ζα πξνζηεζεί ζην θάθειν 

“My CV”.   

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε  δηακφξθσζε 

ηνπ “Dossier” ηνπ Language e-

portfolio. H δξαζηεξηφηεηά  απηή 

πξννξίδεηαη επίζεο λα πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία λα αλαιάβνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πςειφ βαζκφ απηφ-

θαηεχζπλζεο ζηελ κάζεζε ηνπο. 

o Γεκηνπξγία βηνγξαθηθνχ 

θαη ζε άιιε/εο γισζζά/εο 

o Πνζφηεηα δεηγκάησλ ζηνλ 

θάθειν “Examples of my 

work” (έλα δείγκα γηα 

θάζε language skill) 

o Πνζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ θαθέινπ “Personal 

File” 

o σζηή ζχληαμε θαθέινπ 

“My Diplomas and 

Certificates” 

o Πνηφηεηα πεξηερφκελσλ 

θαθέισλ θαη βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο 

o Καηαλφεζε εθθψλεζεο 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 

Αλαηξνθνδνηεί  

 

Δπηιχεη απνξίεο 

 

Δλζαξξχλεη- Δκςπρψλεη 

 

Organizing My 

Passport 

 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα 

αληηγξάςνπλ ηνπο θαθέινπο “My Diplomas 

and Certificates” θαη “My CV” ζηελ πεξηνρή 

Passport. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε  δηακφξθσζε 

ηνπ “Passport” ηνπ Language e-

portfolio. H δξαζηεξηφηεηά  απηή 

πξννξίδεηαη επίζεο λα πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία λα αλαιάβνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πςειφ βαζκφ απηφ-

θαηεχζπλζεο ζηελ κάζεζε ηνπο. 

o Οξζή ζχληαμε ηνπ 

θαθέινπ “Passport” 

o Σήξεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 

Αλαηξνθνδνηεί  

 

Δπηιχεη απνξίεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

4.1.1 Αλάιπζε εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο 

έξεπλαο 

 Γηα λα κεηξεζεί ε εζσηεξηθή αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα (Pre – Post), θξίζεθε 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach.  

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πξηλ ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία  ηεο έξεπλαο (Pre - Questionnaire), ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο 

Cronbach α φπνπ πξφεθπςε ε ηηκή 0,76. Απηή ε ηηκή ζχκθσλα κε ηνπο George & 

Mallery (2013) θξίλεηαη θαιή θαη άξα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην εξγαιείν κέηξεζεο 

ηεο έξεπλαο είλαη αμηφπηζην (Πίνακαρ 4). 

 

Δξγαιείν κέηξεζεο Cronbach‟s Alpha N of items 

Pre - questionnaire 0,76 41 
Πίλαθαο 4: Γείθηεο αμηνπηζηίαο εξγαιείνπ Pre - Questionnaire 

 

 Δπίζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ κεηά ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο (Post – Questionnaire) ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο 

Cronbach α φπνπ πξφεθπςε ε ηηκή 0,82. Απηή ε ηηκή ζχκθσλα κε ηνπο George & 

Mallery θξίλεηαη θαιή θαη άξα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

έξεπλαο είλαη αμηφπηζην (Πίνακαρ 5). 

 

Δξγαιείν κέηξεζεο Cronbach‟s Alpha N of items 

Post - questionnaire 0,82 41 
Πίλαθαο 5: Γείθηεο αμηνπηζηίαο εξγαιείνπ Post - Questionnaire 



79 
 

4.1.2 Αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιαηθφξκαο My Language e-Portfolio 2.0 πνπ 

αλαπηχρζεθε, ηελ κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) 

ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ αιιά θαη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ 

(intercultural competence) ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλαιχζεθαλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν εξσηεκαηνιφγηα. Έλα πξηλ νη εθπαηδεπφκελνη εθηειέζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο θαη έλα αθνχ ηηο νινθιεξψζνπλ. 

Σν Pre-Research Questionnaire (πξηλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία) δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε:  

 Σηο απφςεηο ηνπο γηα ηα e-portfolio 

 Σηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-

Directed Learning) 

 Σελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπο (intercultural competence). 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ (3) ελφηεηεο φπνπ κε ηε ρξήζε ηεο 

θιίκαθαο Likert δηεξεπλψληαη νη πην θάησ ελφηεηεο: 

Δλφηεηα 1
ε
:Οη απφςεηο ηνπο γηα ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ e-portfolio. 

Δλφηεηα 2
ε
: Οη απφςεηο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο (Self-Directed Learning). 

Δλφηεηα 3
ε
: Οη απφςεηο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο (intercultural competence). 

Ζ θιίκαθα Likert απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θιίκαθεο ζηηο 

παηδαγσγηθέο έξεπλεο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ 

ησλ ππνθείκελσλ ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζε έλα ζχλνιν εξσηεκάησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πξνο κειέηε πξφβιεκα. 

Ζ θιίκαθα Likert απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο δεηείηαη 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αληηδξάζνπλ. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 

θάζε εξψηεζε κε βάζε βαζκνχο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο θαη φρη απιψο λα ζεκεηψζνπλ 

ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην ην φπνην δφζεθε ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ζα δνζεί μαλά 

κε ηε ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Post - Research Questionnaire) πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπηνχλ δηαθνξέο ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηα e-portfolios, ηελ 
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κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning) θαη ζηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο. Σν εξσηεκαηνιφγην θαη πάιη απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) 

ελφηεηεο θαη ζηηο απαληήζεηο αθνινπζείηαη ε θιίκαθα Likert. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο SPSS. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (paired sample t-test) γηα λα 

ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ δπν 

κεηαβιεηψλ (pre-test, post-test). Διέγρζεθε δειαδή αλ κηα κεηαβιεηή (πρ νη 

δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο) απμήζεθε ή κεηψζεθε. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ζην t-test ζεσξείηαη σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 (ηηκή p) ζην νπνίν θαη βαζηζηήθακε ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε 

ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. ην SPSS αλαθέξεηαη σο Sig. θαη p<0,05 

ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσ φξσλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο.  

 

Μεηά απφ επεμεξγαζία πνπ έγηλε ζηα δπν εξσηεκαηνιφγηα (Pre & Post 

Research Questionnaires) πξφεθπςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Μπνξεί έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο λα 

απνζαθελίζνπλ ην επίπεδν γλψζε ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα (πρ θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα);    

 Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο δηακνξθψζακε ηηο παξαθάησ 

ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή ππόζεζε Η0: H απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνψζεζε εθκάζεζεο κηα μέλεο γιψζζαο ζε θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ 

λα  ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, δελ παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε Η1:  Ζ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) 

πνπ  ππνζηεξίδεη ηελ πξνψζεζε εθκάζεζεο κηα μέλεο γιψζζαο ζε θνηηεηέο πνπ 

επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 
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Γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ζην e-

portfolio πξαγκαηνπνηήζεθε t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο 

επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο (pre θαη post test).  

Μεηά ηνλ έιεγρν, ην θαηά πφζν έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθκάζεζε κηα μέλεο γιψζζαο, 

είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά  ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ επηβεβαηψλεηαη ε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1 (Πίνακαρ 6). 

pre/post - test Ν pre mean  post mean SD T Sig. 

Απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε 

30 45,56 46,88 -0,566 1,433 0,155 

Πίλαθαο 6: ηαηηζηηθή ππόζεζε πξώηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

 

 

 Ο δείθηεο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο 

δείθηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Δίλαη: 

 Ζ ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο (ownership of learning), δειαδή ην θαηά πνζφ νη 

εθπαηδεπφκελνη νηθεηνπνηήζεθαλ ηε κάζεζε. 

 Ζ απηνδηαρείξηζε θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (self-management & self-monitoring). 

 Ζ επέθηαζε ηεο κάζεζεο (extension of learning), δειαδή θαηά πφζν κε βάζε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζην e-portfolio είλαη ζε ζέζε λα 

εκπινπηίζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηε κάζεζε ηνπο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ νη  αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο 

ππνζέζεηο. 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0: Οη παξάκεηξνη ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1: Οη παξάκεηξνη ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ησλ παξακέηξσλ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο (ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο, απηνδηαρείξηζε θαη  απηνπξνζδηνξηζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ, επέθηαζε ηεο κάζεζεο,) ζην e-portfolio πξαγκαηνπνηήζεθε t-
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test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο (pre 

θαη post test).  

Ζ παξάκεηξνο ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο (ownership of learning) κεηά ηνλ 

έιεγρν είρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

[t(30)=1,385, p<0,05, M1=44,21, M2=46,33]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηδηνθηεζία ηεο 

κάζεζεο απμήζεθε κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηβεβαηψλεη ηε 

ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 7). 

Ζ παξάκεηξνο απηνδηαρείξηζε θαη απηνπξνζδηνξηζκόο ησλ καζεζηαθώλ 

αλαγθώλ (self-management & self-monitoring) κεηά ηνλ έιεγρν είρε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(30)=1,534, p<0,05, 

M1=44,16, M2=46,87]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο απμήζεθε κεηά 

απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 

7). 

Ζ παξάκεηξνο επέθηαζε ηεο κάζεζεο (extension of learning) κεηά ηνλ έιεγρν 

είρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

[t(30)=1,488, p<0,05, M1=40,85, M2=42,23]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επέθηαζε ηεο 

κάζεζεο (extension of learning) απμήζεθε κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

επηβεβαηψλεη ηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 7). 

 

pre/post - test Ν pre mean  post mean SD T Sig. 

Ιδηνθηεζία ηεο 

κάζεζεο (ownership 

of learning) 

30 44,21 46,33  -0,459 1,385 0,244 

Απηνδηαρείξηζε θαη 

απηνπξνζδηνξηζκόο 

ησλ καζεζηαθώλ 

αλαγθώλ (self-

management & self-

monitoring) 

30 44,16 46,87 -0,634 1,534 0,192 

Δπέθηαζε ηεο 

κάζεζεο (extension 

of learning) 

30 40,85  42,23 -0,521 1,488 0,059 

Πίλαθαο 7: Έιεγρνο t-test γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο 
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Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Μπνξεί έλα  Language e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα (intercultural competence) ησλ θνηηεηψλ πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ζπνπδάδνληαο ζε κηα μέλε ρψξα; 

 Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο δηακνξθψζακε ηηο παξαθάησ 

ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή ππόζεζε Η0: Οη δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (intercultural competences) 

ησλ θνηηεηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning), δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε Η1:  : Οη δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (intercultural 

competences) ησλ θνηηεηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning), παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε πηζαλή δηαθνξά ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην e-portfolio, πξαγκαηνπνηήζεθε t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ 

κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο (pre θαη post test).  

Μεηά ηνλ έιεγρν, ην θαηά πφζν έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο 

(intercultural competence) ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

πξηλ θαη κεηά  ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη επηβεβαηψλεηαη ε 

ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1 (Πίνακαρ 8). 

pre/post - test Ν pre mean post mean  SD T Sig. 

Γηαπνιηηηζκηθέο 

ηθαλόηεηεο 

30 40,65 42,71      -0,763       1,178      0,348 

Πίλαθαο 8: ηαηηζηηθή ππόζεζε δεύηεξνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

 

 Ο δείθηεο ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο 

δείθηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Δίλαη: 

 Ζ πνιηηηζηηθή απηνγλσζία θαη επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζε μέλεο γιψζζεο 

θαη θνπιηνχξεο (intercultural respect). 
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 Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα παξαηεξνχλ, λα αθνχλ θαη λα αλαιχνπλ 

ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο. (intercultural skills). 

 Ζ απνδνρή ησλ λέσλ πνιηηηζκηθψλ θνπιηνχξσλ, ε αλνρή ζην θαηλνχξγην θαη ην 

άγλσζην (intercultural openness) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ νη  αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο 

ππνζέζεηο. 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0: Οη παξάκεηξνη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1: Οη παξάκεηξνη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ησλ παξακέηξσλ ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζην e-portfolio πξαγκαηνπνηήζεθε t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ κεηαμχ 

ηεο πξψηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο (pre θαη post test).  

Ζ παξάκεηξνο πνιηηηζηηθή απηνγλσζία θαη επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζε 

μέλεο γιώζζεο θαη θνπιηνύξεο. (intercultural respect) κεηά ηνλ έιεγρν είρε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

[t(30)=1,292, p<0,05, M1=39,48, M2=41,87]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηδηνθηεζία ηεο 

κάζεζεο απμήζεθε κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηβεβαηψλεη ηε 

ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 9). 

Ζ παξάκεηξνο ηθαλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ λα παξαηεξνύλ, λα αθνύλ θαη 

λα αλαιύνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο. (intercultural skills) κεηά 

ηνλ έιεγρν είρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία [t(30)=1,122, p<0,05, M1=40,67, M2=42,72]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο απμήζεθε κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

επηβεβαηψλεη ηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 9). 

Ζ παξάκεηξνο απνδνρή λέσλ πνιηηηζκηθώλ θνπιηνύξσλ, αλνρή ζην 

θαηλνύξγην θαη άγλσζην (intercultural openness) κεηά ηνλ έιεγρν είρε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(30)=1,188, p<0,05, 

M1=41,32, M2=42,91]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο απμήζεθε κεηά 
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απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 

9). 

Πίλαθαο 9: Έιεγρνο t-test γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ ηθαλνηήησλ 

 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Μπνξεί έλα Language e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα 

εθαξκνγή Web 2.0 (εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0);  

 Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο δηακνξθψζακε ηηο παξαθάησ 

ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

Μεδεληθή ππόζεζε Η0: Έλα Language e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) ππνζηεξίδεηαη απφ κηα εθαξκνγή 

Web 2.0 (εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0 θαη δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Δλαιιαθηηθή ππόζεζε Η1:  Έλα Language e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) ππνζηεξίδεηαη απφ κηα εθαξκνγή 

Web 2.0 (εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0 θαη παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

pre/post - test Ν pre mean post mean  SD T Sig. 

Πνιηηηζηηθή απηνγλσζία 

θαη επαηζζεηνπνίεζε 

απέλαληη ζε μέλεο 

γιώζζεο θαη θνπιηνύξεο. 

(intercultural respect) 

30 39,48 41,87 -0,631 1,292 0,285 

Ιθαλόηεηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ λα 

παξαηεξνύλ, λα αθνύλ θαη 

λα αλαιύνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο. 

(intercultural skills) 

30 40,67 42,72 -0,782 1,122 0,371 

Απνδνρή λέσλ 

πνιηηηζκηθώλ 

θνπιηνύξσλ, αλνρή ζην 

θαηλνύξγην θαη άγλσζην 

(intercultural openness) 

30 41,32 42,91 -0,791 1,188 0,395 
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Γηα λα δηαπηζησζεί αλ κπνξεί έλα Language e-Portfolio λα ππνζηεξηρζεί απφ 

κηα Web 2.0 εθαξκνγή, πξαγκαηνπνηήζεθε t-test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ κεηαμχ ηεο 

πξψηεο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο (pre θαη post test).  

Μεηά ηνλ έιεγρν, δηαπηζηψλνπκε φηη είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ 

θαη κεηά  ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. πκπεξαίλνπκε  ινηπφλ φηη επηβεβαηψλεηαη ε 

ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1 (Πίνακαρ 10). 

 

pre/post - test Ν pre mean  post mean SD T Sig. 

πκβαηόηεηα/Δπρξεζηία 30 43,42 45,17 -0,430 1,278 0,119 

Πίλαθαο 10: ηαηηζηηθή ππόζεζε ηξίηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

 

 Ο δείθηεο ηεο ζπκβαηφηεηαο/επρξεζηίαο απνηειείηαη απφ δπν επηκέξνπο δείθηεο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Δίλαη: 

 Ζ εκθάληζε θαη ε ιεηηνπξγηά (appearance & operation features) 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθαξκνγήο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο πξνζσπηθψλ 

ζηφρσλ κέζσ απηήο (guidance - grade achieving personal goals) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ νη  αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο 

ππνζέζεηο. 

Μεδεληθή Τπόζεζε Η0: Οη παξάκεηξνη ηεο ζπκβαηφηεηαο/επρξεζηίαο δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1: Οη παξάκεηξνη ηεο ζπκβαηφηεηαο/επρξεζηίαο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

pre/post - test Ν post mean pre mean SD T Sig. 

Δκθάληζε θαη 

ιεηηνπξγηά 

(appearance & 

operation features) 

30 43,12 44,59 -0,401 1,323 0,129 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

– Βαζκόο επίηεπμεο 

πξνζσπηθώλ 

ζηόρσλ (Guidance 

- Grade achieving 

personal goals) 

30 43,75 46,52 -0,467 1,171 0,028 

Πίλαθαο 11: Έιεγρνο t-test γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ επρξεζηία 
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Ζ παξάκεηξνο εκθάληζε θαη ιεηηνπξγηά (appearance & operation features) 

κεηά ηνλ έιεγρν είρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία [t(30)=1,323, p<0,05, M1=43,12, M2=44,59]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο απμήζεθε κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

επηβεβαηψλεη ηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 11). 

Ζ παξάκεηξνο πξνζαλαηνιηζκόο – βαζκόο επίηεπμεο πξνζσπηθώλ ζηόρσλ 

(guidance - grade achieving personal goals) κεηά ηνλ έιεγρν είρε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία [t(30)=1,171, p<0,05, 

M1=43,75, M2=46,52]. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο απμήζεθε κεηά 

απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε Ζ1(Πινακαρ 

11). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1  ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ελφο εξγαιείνπ Web 

2.0 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πιαηθφξκαο WordPress παξακεηξνπνηεκέλν κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ κέζνδν ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηηο γισζζηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

αλάγθεο θνηηεηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή αθνινπζήζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ My Language e-

Portfolio 2.0  βαζηζκέλν ζηελ κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning)  θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζηελ πιαηθφξκα WordPress. 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη αλ κπνξεί έλα e-portfolio λα 

ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αθαδεκατθή 

ηνπο πνξεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Μπνξεί έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο λα 

απνζαθελίζνπλ ην επίπεδν γλψζε ηνπο ζε κηα μέλε γιψζζα (πρ θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα);    

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Μπνξεί έλα  Language e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα (intercultural competence) ησλ θνηηεηψλ πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ζπνπδάδνληαο ζε κηα μέλε ρψξα; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Μπνξεί Language e-Portfolio βαζηζκέλν ζηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα 

εθαξκνγή Web 2.0 (εθαξκνγή My Language e-Portfolio 2.0) πιεξψληαο ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα επρξεζηίαο;  
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χκθσλα κε ηα επξήκαηα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ππάξρνπλ δηαπηζηψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία σο δεηνχκελα, δειαδή φηη: 

 Μηα Web 2.0 εθαξκνγή, κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ελφο e-portfolio. 

 Μηα Web 2.0 εθαξκνγή θαζψο θαη ην e-portfolio κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed 

Learning). 

 Έλα γισζζηθφ e-portfolio κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γισζζηθέο θαη 

δηαπνιηηηζκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Έλα e-portfolio βαζηζκέλν ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ε Πιεξνθνξηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηα t-test πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηα ηξία 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed 

Learning)  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε κηα εθαξκνγή e-portfolio ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ πξνψζεζε εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο απφ θνηηεηέο πνπ 

επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

(Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 1). Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεί έλα e-portfolio βαζηζκέλν 

ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) λα ππνζηεξίμεη ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ (Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 2) θαη ηέινο φηη έλα e-

portfolio βαζηζκέλε ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning) κπνξεί 

λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα εθαξκνγή Web 2.0 πιεξψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

επρξεζηίαο (Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 3). 

 

5.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο καο νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 Γηα λα είλαη επηηπρήο ε πξνζαξκνγή ελφο εξγαιείνπ Web 2.0 ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη κε θάπνηα εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 
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παξνπζηάδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πιαηθφξκαο WordPress κε ηελ κέζνδν SDL (Self-

Directed Learning) ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο θάζεηο ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

ηνπ Gibbons (2001): 

 Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed Learning (Σπραία απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε) 

 Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think independently (Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο 

λα ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα)  

 Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning (Απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε) 

 Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning (Αλαπξνγξακκαηηδφκελε κάζεζε) 

 Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning (Απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε) 

Πην αλαιπηηθά ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ έξεπλα:  

i. Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο e-portfolio από ην εξγαιείν WordPress 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε πιαηθφξκα αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ WordPress 

αλ παξακεηξνπνηεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε 

δεκηνπξγία θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγηέο ελφο e-portfolio. ηελ παξνχζα έξεπλα 

παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ρεηξίζηεθαλ κε ηδηαίηεξε επθνιία ηελ 

εθαξκνγή κέζσ ηηο νπνίαο θαηφξζσζαλ εχθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ην αηνκηθφ ηνπο e-portfolio. 

ii. Τπνζηήξημε ελόο e-portfolio από ηελ κέζνδν ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο (SDL) 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε κέζνδνο ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (SDL) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απφιπηα έλα e-

portfolio. ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν νη εθπαηδεπφκελνη δέρνληαη θαζνδήγεζε 

ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ φκσο θζίλεη ζηαδηαθά,  θαηαιήγνληαο ζην 

ζεκείν λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαο 

ην αηνκηθφ ζηπι κάζεζεο ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κε επηηπρία αθνχ 

ε δεκηνπξγία ελφο e-portfolio βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε απηφλ πνπ ην 

δεκηνπξγεί θαη πξέπεη λα πάξεη ν ίδηνο απνθάζεηο γηα ηε κνξθή ηνπ θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ.  

iii. Καηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ WordPress 

Ζ παξακεηξνπνίεζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο 

ψζηε λα κπνξεί ππνζηεξίμεη ηηο ιεηηνπξγηέο ελφο e-portfolio αιιά θαη είλαη 
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ειθπζηηθφ θαη εχρξεζην πξνο ηνλ ρξήζηε. Αθφκα νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλερή ξνε κεηαμχ ηνπο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ κηα ζπλερή ελαζρφιεζε κε ην εξγαιείν, θαιχπηνληαο 

φινπο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

iv. Δύθνιε αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κέζα από ηελ πιαηθόξκα 

WordPress 

Μέζα απφ ηελ πιαηθφξκα WordPress θαη ην e-portfolio ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα θαηαγξαθνχλ φια ηα παξαγφκελα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ γξήγνξα θαη απιά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 ΔΠΔΚΣΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

ΙΣΟΔΛΙΓΧΝ (WEB DESIGN) 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ έρεη αλαιπζεί πην πάλσ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κηα κειέηε πσο 

ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning)  

ζηε δεκηνπξγία ελφο e-portfolio ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ 

(Web Design).  

χκθσλα κε ηνπο Jong θαη Joolingen (1998) ε κέζνδνο ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Self-Directed Learning)  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

επηηπρία ζηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη αλαθέξνπλ σο παξάδεηγκα ηα 

πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο νπνχ νη 

εθπαηδεπφκελνη «καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο». Δπίζεο νη Holt θαη Singh (2012) 

αλαθέξνπλ φηη ζηελ πξνζπάζεηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία νθείινπλ λα ηηο εληάμνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, 

ψζηε λα πξνζθέξνπλ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε. ε απηφ ην πιαίζην ε θαηάιιειε 

ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ε έληαμε ζε απηέο δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ (πρ 

forum) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζχγρξνλα κνληέια κάζεζεο φπσο είλαη ε 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε  (Self-Directed Learning). 

Ο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ είλαη ίζσο ε πην ζπρλή αζρνιία πξνγξακκαηηζηψλ 

θαζψο ην δηαδίθηπν ζπλερψο επεθηείλεηαη θαη ππάξρεη ζπλερήο αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε 

πιεξνθφξεζε. Ζ ηζηνζειίδα είλαη πιένλ απαξαίηεην ζηνηρείν γηα επηρεηξήζεηο θαη 

επαγγεικαηίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, αιιά θαη γηα ηα θξάηε πνπ 

αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο γηα ηνπο πνιίηεο. Απαξαίηεηεο πιένλ είλαη θαη γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία νπνχ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζε ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπο. 

Δπίζεο  ν ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ  είλαη έλα απφ ηα βαζηθά καζήκαηα ηφζν ζηε 

δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα 
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ζπλερή εθπαίδεπζε πάλσ ζην αληηθείκελν κε γλψκνλα ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα είλαη ζπλερείο θαη νη αλάγθεο  ξαγδαία απμαλφκελεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηεί ην κάζεκα ηνπ Web 

Design κε ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα μεθχγνπλ απφ 

ηα θιεηζηά φξηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ εθπαηδεπηή θαη λα θαιχςνπλ ηηο ζπλερφκελα 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο κε ηε βνήζεηα κηαο e-portfolio εθαξκνγήο. ην Παξάξηεκα Γ 

ππάξρεη ν πίλαθαο «Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο» φπνπ αλαιπηηθά 

παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

6.2 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ E-PORTFOLIO WEB DESIGN 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ e-portfolio γηα ηελ ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κνληέιν ηνπ Gibbons (2002) γηα ηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε. Σν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ πέληε (5) θάζεηο νη νπνίεο αλ εθηειεζηνχλ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά επηηπγράλνπλ απηφλνκε κάζεζε νη εθπαηδεπφκελνη, ελψ 

παξάιιεια  ε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ζπλερψο θζίλνπζα. 

  

Οη πέληε θάζεηο ηνπ κνληέινπ είλαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

θάζε ηνπ κνληέινπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πηλάθα (Πίνακαρ 8): 

Φάζεηο απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο (SDL) 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed 

Learning (Σπραία απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε) 

 

Γξαζηεξηφηεηα 1
ε
: Δηζαγσγή 

 

Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think 

independently (Γηδάζθνληαο ηνπο 

καζεηέο λα ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα) 

Γξαζηεξηφηεηα 2
ε
: Αλεμάξηεηε ζθέςε 

 

Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning 

(Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε) 

 

Γξ.3
ε
: Βαζηθέο εηηθέηεο - Δηηθέηεο 

κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ  

Γξ.4
ε
: Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο 

παξαγξάθσλ - Λίζηεο 
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Γξ.5
ε
: Δηθφλεο  

Γξ.6
ε
: χλδεζκνη 

Γξ.7
ε
: Πίλαθεο 

Γξ.8
ε
: Φφξκεο 

Γξ.9
ε
: Υξψκαηα 

Γξ.10
ε
: Δηηθέηεο HTML  

Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning 

(Απηνπξνγξακκαηηδόκελε κάζεζε) 

 

Γξ.11
ε
: Πξνγξακκαηηζκφο 

 

Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning 

(Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 

Γξ.12
ε
: Δπέθηαζε (HTML ver.5) 

Γξ.13
ε
: Οξγάλσζε αηνκηθνχ e-portfolio 

 

Πίλαθαο 12: Αληηζηνηρία θάζεσλ SDL κε δξαζηεξηόηεηεο Web Design 

 

Οη θάζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ αλαιχνληαη 

πην θάησ: 

 

Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed Learning (Σπραία απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 ηελ πξψηε θάζε ηνπ κνληέινπ εηζάγνληαη νη έλλνηεο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδαο 

(web design) θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ HTML. Οη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη 

κε ηελ έλλνηα ηνπ web design θαη ελεκεξψλνληαη φηη πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

δηθφ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ελεξγφ ξφιν θαη παξνπζηάδεη 

φια ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

Αλαιπηηθά: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Δηζαγσγή  

 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ ηη είλαη ε γιψζζα 

HTML, ηη είλαη θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη εηηθέηεο σο θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

γιψζζαο αιιά θαη πψο δεκηνπξγνχληαη αξρεία HTML (Εικόνα 15). 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη νινθιεξψζνπλ ην 

αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, λα πξνζδηνξίζνπλ ην επίπεδν αθνκνίσζεο πνπ δηαζέηνπλ 
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ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ε γιψζζα HTML θαη πψο δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία ηεο πνπ 

αλνίγνπλ ζε web browsers.  

 

 

Δηθόλα 15: Φύιιν εξγαζίαο 1εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think independently (Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο λα 

ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα)  

 Ζ δεχηεξε θάζε είλαη κηα πξψηε εθαξκνγή ηνπ αλεμάξηεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν αλαθνξά ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπο. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ γίλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ην ηη 

γλσξίδνπλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ . Καηαγξάθνπλ ηη γλσξίδνπλ γηα ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ HTML θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ γεληθφηεξα. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαζψο θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

Αλαιπηηθά: 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Αλεμάξηεηε ζθέςε 
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 ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη ζπζηήλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

ζηνπο ππφινηπνπο. Ο ηξφπνο πνπ ζα ην θάλνπλ απηφ έγθεηηαη ζηνπο ίδηνπο. Έηζη απηφ 

κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ελφο ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ, είηε κέζσ ελφο ερεηηθνχ 

κελχκαηνο, είηε κέζσ ελφο ζχληνκνπ βίληεν. Ο ηξφπνο πνπ ζα δνκεζεί απηή ε 

παξνπζίαζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέρεη ζα ην απνθαζίζνπλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπφκελνη. 

 θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη 

κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο νη ίδηνη γηα 

ηηο εξγαζίεο ηνπο παίξλνληαο ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο ηνπο. 

 

Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning (Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε) 

ηε θάζε απηή νη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ελφηεηεο: «Βαζηθέο 

εηηθέηεο - Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ», «Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο παξαγξάθσλ –

Λίζηεο», «Δηθφλεο»,  «χλδεζκνη», «Πίλαθεο», «Φφξκεο» θαη «Υξψκαηα» ηνπ e-

portfolio ηνπο κέζα απφ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη 

λα θαζνδεγεί λα ελζαξξχλεη λα επηιχεη απνξίεο θαη λα αλαηξνθνδνηεί κε ζρφιηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

 

Αλαιπηηθά: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Βαζηθέο εηηθέηεο - Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ 

 

ηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ γηα ηηο βαζηθέο εηηθέηεο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ (έληνλα γξάκκαηα, πιάγηα γξάκκαηα, 

ρξσκαηηζηή γξακκαηνζεηξά θ.α.). Δπίζεο αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο ε δεκηνπξγία 

ιίζηαο κε θνπθθίδεο, αξηζκεκέλεο ιίζηαο θαη θεηκέλνπ ζε κνξθή εθζέηε (Εικόνα 16). 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ νινθιεξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη  ην 

αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, λα κπνξνχλ λα κνξθνπνηήζνπλ ην θείκελφ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπο φπσο επηζπκνχλ. Σαπηφρξνλα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ 

πξνγξακκαηηζηηθά κε κεγαιχηεξν βαζκφ πνιππινθφηεηαο. 
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Δηθόλα 16: Φύιιν εξγαζίαο 3εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο παξαγξάθσλ - Λίζηεο 

 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ γηα ηηο εηηθέηεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηάηαμε θαη ζηνίρηζε θεηκέλνπ. Δπίζεο καζαίλνπλ πσο αιιάδνπκε κέγεζνο, 

ηχπν θαη ρξψκα ζηηο γξακκαηνζεηξέο κηαο ηζηνζειίδαο (Εικόνα 17). 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν 

εξγαζίαο, λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο κε ηα λέα 

δεδνκέλα ψζηε λα δίλνπλ ζην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο ηε κνξθή πνπ επηζπκνχλ. 
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Δηθόλα 17: Φύιιν εξγαζίαο 4εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
:  Δηθφλεο 

 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ λα εηζάγνπλ εηθφλεο ζε 

κηα ζηαηηθή ζειίδα HTML. Δπίζεο κειεηνχλ φιεο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ εηθφλσλ 

(κέγεζνο, πεξίγξακκα θ.α.) αιιά θαη ην πψο ζηνηρίδνληαη ζε ζρέζε κε ην θείκελν 

(Εικόνα 18). 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν 

εξγαζίαο, νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη εηθφλεο κέζα ζηα 

αξρεία HTML. 
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Δηθόλα 18: Φύιιν εξγαζίαο 5εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
:  χλδεζκνη 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ γηα ηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο ζηελ γιψζζα HTML (Εικόνα 19). πγθεθξηκέλα καζαίλνπλ  γηα ηε 

δηαζχλδεζε κηαο ζειίδαο κε άιιεο ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπλδέζκσλ πξνο HTML ζειίδεο εζσηεξηθέο ηνπ ίδηνπ website. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν 

εξγαζίαο, λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα  HTML ηελ νπνία λα 

κπνξνχλ λα δηαζπλδέζνπλ κε εμσηεξηθά url,  αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δνκήζνπλ 

ηελ εζσηεξηθή ηεο δηαζχλδεζε (γηα παξάδεηγκα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κελνχ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ λα γίλεηαη πινήγεζε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα). 
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Δηθόλα 19: Φύιιν εξγαζίαο 6εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 7
ε
: Πίλαθεο 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα καζαίλνπλ πσο  ζρεδηάδεηαη έλαο 

πίλαθαο κε ηε γιψζζα HTML. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη φξνη: πίλαθαο, επηθεθαιίδα 

πίλαθα, ηίηινο πίλαθα θαη πεξίγξακκα πίλαθα (Εικόνα 20). 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη, αθνχ νινθιεξψζνπλ  ην αληίζηνηρν θχιιν 

εξγαζίαο, λα πξνζδηνξίζεηε ην επίπεδν πξνγξακκαηηζηηθήο ηθαλφηεηαο πινπνίεζεο 

πηλάθσλ κέζσ ηεο HTML αιιά θαη λα δηαπηζηψζνπλ πψο απηνί ζπκπεξηθέξνληαη κέζα 

ζε έλαλ θπιινκεηξεηή (browser). 
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Δηθόλα 20: Φύιιν εξγαζίαο 7εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 8
ε
: Φφξκεο 

 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ πσο λα θαηαζθεπάδνπλ 

θφξκεο ζηηο ηζηνζειίδεο κε ηε γιψζζα HTML. Οη θφξκεο είλαη έλα πνιχ βαζηθφ 

θνκκάηη κηαο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ λα ζπλδεζεί, 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη λα θαηαρσξίζεη 

δεδνκέλα (Εικόνα 21). 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα κάζνπλ εθηφο απφ ην 

λα δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο HTML, λα 

θαηαζθεπάδνπλ θαηάιιειεο θφξκεο ψζηε νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα επηιέγνπλ ή 

λα πιεθηξνινγνχλ ζηνηρεία ζε απηή. 
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Δηθόλα 21: Φύιιν εξγαζίαο 8εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 9
ε
: Υξψκαηα 

 

ηελ 9
ε
 δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη επεμεξγάδνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ρξψκαηα σο θφλην ή σο γέκηζκα ζε πηλάθεο, θειία θαη 

θείκελα κέζσ ηεο γιψζζαο HTML (Εικόνα 22). 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ 

κνξθνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ εηθαζηηθά, κε ρξψκαηα.  
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Δηθόλα 22: Φύιιν εξγαζίαο 9εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 10
ε
: Δηηθέηεο HTML  

 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε φιεο ηηο εηηθέηεο ηεο HTML,  

πνπ αθνξνχλ ηε κνξθνπνίεζε φισλ ησλ δνκψλ κηαο ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ηηο κειεηνχλ νξίδνληαο ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα εθκάζεζεο θαη 

θηηάρλνληαο ην δηθφ ηνπο ρξνλνδηάγξακκα. 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεησζνχλ γεληθφηεξα 

κε φιεο ηηο εηηθέηεο ηεο HTML θαη παξάιιεια λα απνθηήζνπλ ηελ επζχλε γηα ηε 

κάζεζε ηνπο κέζα απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ ηξφπν θαη ην ζηπι 

πνπ κάζεζεο ηνπο (Εικόνα 23).  
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Δηθόλα 23: Φύιιν εξγαζίαο 10εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning (Απηνπξνγξακκαηηδόκελε κάζεζε) 

 Ζ ηέηαξηε θάζε έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απηφ-πξνγξακκαηηδφκελεο 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα αλαιάβνπλ πςειφ βαζκφ απηφ-

θαηεχζπλζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζέινπλ λα κάζνπλ, πψο ζέινπλ λα κάζνπλ θαη λα θαηαξηίζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα 

κέζα ζηε δηάξθεηαο ηνπ νπνίνπ ζα πεηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ. Ο 

εθπαηδεπηήο επηιχεη απνξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έρεη ξφιν θπξίσο εκςπρσηηθφ θαη 

ελζαξξπληηθφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 11
ε
: Πξνγξακκαηηζκφο 

 ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή νη εθπαηδεπφκελνη αθνχ έρνπλ κειεηήζεη φιν ην 

πιηθφ ζηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο απνθαζίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κάζεζε θαιπηέξα θαη ζπληάζζνπλ έλα 

ζπκθσλεηηθφ κάζεζεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πξνζδηνξίδνληαο  ην ηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην πεηχρνπλ απηφ. 



105 
 

 θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα δηαπηζηψζνπλ ην 

μερσξηζηφ ζηπι κάζεζεο πνπ έρεη ν θάζε έλαο ηνπο θαη πψο λα ην ππνζηεξίμνπλ, ελψ 

παξάιιεια λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο θαη λα ζέηνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. 

 

Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning (Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θάζε ηνπ κνληέινπ νη εθπαηδεπφκελνη 

δηακνξθψλνπλ ηα ηκήκαηα ησλ θαθέισλ  ηνπ e-portfolio ηνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη κέζσ 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαιακβάλνπλ πςειφ βαζκφ απηφ-θαηεχζπλζεο. Ο 

εθπαηδεπηήο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο επηιχνληαο απνξίεο θαη 

έρεη ξφιν ελζαξξπληηθφ θαη εκςπρσηηθφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 12
ε
:  Δπέθηαζε(HTML ver.5) 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ HTML 5 ε νπνία είλαη έλα 

λέν πξφηππν πνπ μεθίλεζε λα δεκηνπξγείηαη ην 2006 θαη ζθνπφ έρεη θάπνηα ζηηγκή λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ HTML 4 ζηνπο browsers λέαο γεληάο (Εικόνα 24). 

θνπφο είλαη αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη νινθιήξσζαλ ηηο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ HTML4, λα  δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

κειεηψληαο γηα ηελ HTML5. Θα θάλνπλ κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ ηεο 

HTML, ζα ζπδεηήζνπλ θαη ζα θαηαγξάςνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ ηε λέα έθδνζε.  
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Δηθόλα 24: Φύιιν εξγαζίαο 12εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 13
ε
: Οξγάλσζε αηνκηθνχ e-portfolio 

 

 ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα αληηγξάςνπλ ηνπο 

θαθέινπο ηνπο ζηνλ θάθειν «Υαξηνθπιάθην». Οη θάθεινη απηνί είλαη: 

  

1. Βαζηθέο εηηθέηεο - Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ 

2. Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο παξαγξάθσλ –Λίζηεο 

3. Δηθφλεο 

4. χλδεζκνη 

5. Πίλαθεο 

6. Φφξκεο 

7. Υξψκαηα 

8. Δηηθέηεο HTML 
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Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε  δηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο e-portfolio. H δξαζηεξηφηεηά  απηή πξννξίδεηαη 

επίζεο λα ηνπο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ πςειφ βαζκφ απηφ-θαηεχζπλζεο ζηελ κάζεζε ηνπο. 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά φιε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Γπάθημα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 8α: Ρόινο εθπαηδεπηή - εθπαηδεπόκελνπ 



108 
 

 

 

 

 

 

  

Γξάθεκα 8β: Μαζεζηαθή δηαδηθαζία 
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Γξάθεκα 8γ: Φάζεηο 1&2 
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Γξάθεκα 8δ: Φάζε 3 
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Γξάθεκα 8ε: Φάζεηο 4&5 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ (Πινάκαρ 13). 

Φάςεισ SDL Δραςτθριότθτεσ Περιγραφι τόχοσ Ρόλοσ εκπαιδευτι 

Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-

directed Learning (Σπραία 

απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε) 

 

Εισαγωγή 

 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη 

εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ ηη είλαη ε 

γιψζζα HTML, ηη είλαη θαη πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη εηηθέηεο σο θχξηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο αιιά θαη 

πψο δεκηνπξγνχληαη αξρεία HTML. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ νη 

εθπαηδεπφκελνη νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν 

θχιιν εξγαζίαο, λα πξνζδηνξίζνπλ ην επίπεδν 

αθνκνίσζεο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη 

ε γιψζζα HTML θαη πψο δεκηνπξγνχληαη ηα 

αξρεία ηεο πνπ αλνίγνπλ ζε web browsers. 

Κακοδθγεί 
 
Ενκαρρφνει 
 
Ανατροφοδοτεί- επιλφει 
απορίεσ 
 

Φάζε 2
ε
 : Teaching 

students to think 

independently 

(Γηδάζθνληαο ηνπο 

καζεηέο λα ζθέθηνληαη 

αλεμάξηεηα) 

 

Ανεξάρτητη σκέψη 

 

ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη 

εθπαηδεπφκελνη ζπζηήλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

ζηνπο ππφινηπνπο. Ο ηξφπνο πνπ ζα ην 

θάλνπλ απηφ έγθεηηαη ζηνπο ίδηνπο. Έηζη 

απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ελφο 

ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ, είηε κέζσ ελφο 

ερεηηθνχ κελχκαηνο, είηε κέζσ ελφο 

ζχληνκνπ βίληεν. Ο ηξφπνο πνπ ζα δνκεζεί 

απηή ε παξνπζίαζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα πεξηέρεη ζα ην απνθαζίζνπλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπφκελνη. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη κφλνη 

ηνπο, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή θαη λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο νη ίδηνη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο 

παίξλνληαο ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο ηνπο. 

 

Ενκαρρφνει-Εμψυχϊνει 
 
Ανατροφοδοτεί- επιλφει 
απορίεσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάζε 3
ε
: Self-managed 

Βαζηθέο εηηθέηεο - Δηηθέηεο 

κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ 

ηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη 

κειεηνχλ γηα ηηο βαζηθέο εηηθέηεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ (έληνλα 

γξάκκαηα, πιάγηα γξάκκαηα, ρξσκαηηζηή 

γξακκαηνζεηξά θ.α.). Δπίζεο αλαιχνληαη 

ζέκαηα φπσο ε δεκηνπξγία ιίζηαο κε 

θνπθθίδεο, αξηζκεκέλεο ιίζηαο θαη θεηκέλνπ 

ζε κνξθή εθζέηε. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ 

νινθιεξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη  ην αληίζηνηρν 

θχιιν εξγαζίαο, λα κπνξνχλ λα κνξθνπνηήζνπλ 

ην θείκελφ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο φπσο επηζπκνχλ. 

Σαπηφρξνλα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δνπιεχνπλ πξνγξακκαηηζηηθά κε κεγαιχηεξν 

βαζκφ πνιππινθφηεηαο. 

Επιλφει απορίεσ 
 
Κακοδθγεί 
 
Ενκαρρφνει-εμψυχϊνει 

Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο 

παξαγξάθσλ - Λίζηεο 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη 

εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ γηα ηηο εηηθέηεο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηάηαμε θαη ζηνίρηζε 

θεηκέλνπ. Δπίζεο καζαίλνπλ πσο αιιάδνπκε 

κέγεζνο, ηχπν θαη ρξψκα ζηηο 

γξακκαηνζεηξέο κηαο ηζηνζειίδαο. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο ηνπο κε ηα λέα δεδνκέλα ψζηε λα δίλνπλ 

ζην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο ηε κνξθή πνπ 

επηζπκνχλ. 

Ενκαρρφνει-Εμψυχϊνει 
 
Ανατροφοδοτεί- επιλφει 
απορίεσ 
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Learning 

(Απηνδηαρεηξηδόκελε 

κάζεζε) 

 

 

 

Δηθόλεο 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη 

εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ λα εηζάγνπλ 

εηθφλεο ζε κηα ζηαηηθή ζειίδα HTML. 

Δπίζεο κειεηνχλ φιεο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ εηθφλσλ (κέγεζνο, πεξίγξακκα θ.α.) 

αιιά θαη ην πψο ζηνηρίδνληαη ζε ζρέζε κε ην 

θείκελν. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, νη 

εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξίδνληαη εηθφλεο κέζα ζηα αξρεία HTML. 

 

Ενκαρρφνει 
 
Ανατροφοδοτεί- επιλφει 
απορίεσ 
 
 
 

ύλδεζκνη 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη 

εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ γηα ηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο ζηελ γιψζζα HTML. 

πγθεθξηκέλα καζαίλνπλ  γηα ηε δηαζχλδεζε 

κηαο ζειίδαο κε άιιεο ζειίδεο ζην 

Γηαδίθηπν, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπλδέζκσλ πξνο HTML ζειίδεο εζσηεξηθέο 

ηνπ ίδηνπ website. 

 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα  

HTML ηελ νπνία λα κπνξνχλ λα δηαζπλδέζνπλ 

κε εμσηεξηθά url,  αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δνκήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηεο δηαζχλδεζε (γηα 

παξάδεηγκα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κελνχ κέζσ 

ηνπ νπνίνπ λα γίλεηαη πινήγεζε κέζα ζηελ 

ηζηνζειίδα). 

Κακοδθγεί 
 
Επιλφει απορίεσ 
 

 

Πίλαθεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα καζαίλνπλ πσο  ζρεδηάδεηαη 

έλαο πίλαθαο κε ηε γιψζζα HTML. 

πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη φξνη: πίλαθαο, 

επηθεθαιίδα πίλαθα, ηίηινο πίλαθα θαη 

πεξίγξακκα πίλαθα. 

 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη, αθνχ 

νινθιεξψζνπλ  ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, 

λα πξνζδηνξίζεηε ην επίπεδν πξνγξακκαηηζηηθήο 

ηθαλφηεηαο πινπνίεζεο πηλάθσλ κέζσ ηεο HTML 

αιιά θαη λα δηαπηζηψζνπλ πψο απηνί 

ζπκπεξηθέξνληαη κέζα ζε έλαλ θπιινκεηξεηή 

(browser). 

Επιλφει απορίεσ 
 
Ενκαρρφνει- Εμψυχϊνει 
 

Φόξκεο 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη 

εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ πσο λα 

θαηαζθεπάδνπλ θφξκεο ζηηο ηζηνζειίδεο κε 

ηε γιψζζα HTML. Οη θφξκεο είλαη έλα 

πνιχ βαζηθφ θνκκάηη κηαο θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ λα ζπλδεζεί, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη λα 

θαηαρσξίζεη δεδνκέλα. 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα κάζνπλ εθηφο απφ ην λα 

δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο ζηαηηθήο 

ηζηνζειίδαο HTML, λα θαηαζθεπάδνπλ 

θαηάιιειεο θφξκεο ψζηε νη επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο λα επηιέγνπλ ή λα πιεθηξνινγνχλ 

ζηνηρεία ζε απηή. 

Επιλφει απορίεσ 
 
Ενκαρρφνει- Εμψυχϊνει 
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Υξώκαηα 

ηελ 9
ε
 δξαζηεξηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη 

επεμεξγάδνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ρξψκαηα σο θφλην ή 

σο γέκηζκα ζε πηλάθεο, θειία θαη θείκελα 

κέζσ ηεο γιψζζαο HTML. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ 

κνξθνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ εηθαζηηθά, κε 

ρξψκαηα. 

Ανατροφοδοτε 
Επιλφει απορίεσ 
Ενκαρρφνει- Εμψυχϊνει 
 

 

Δηηθέηεο HTML 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη αλαθνξά 

ζε φιεο ηηο εηηθέηεο ηεο HTML,  πνπ 

αθνξνχλ ηε κνξθνπνίεζε φισλ ησλ δνκψλ 

κηαο ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ηηο κειεηνχλ νξίδνληαο ην 

δηθφ ηνπο πξφγξακκα εθκάζεζεο θαη 

θηηάρλνληαο ην δηθφ ηνπο ρξνλνδηάγξακκα. 

 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

εθπαηδεπφκελνη εμνηθεησζνχλ γεληθφηεξα κε φιεο 

ηηο εηηθέηεο ηεο HTML θαη παξάιιεια λα 

απνθηήζνπλ ηελ επζχλε γηα ηε κάζεζε ηνπο κέζα 

απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ 

ηξφπν θαη ην ζηπι πνπ κάζεζεο ηνπο.  

Ανατροφοδοτεί 
 
Επιλφει απορίεσ 
 
Ενκαρρφνει- Εμψυχϊνει 
 

Φάζε 4
ε
 : Self-planned 

Learning 

(Απηνπξνγξακκαηηδόκελε 

κάζεζε) 

 

Προγραμματισμός 

ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή νη εθπαηδεπφκελνη 

αθνχ έρνπλ κειεηήζεη φιν ην πιηθφ ζηηο 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο απνθαζίδνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κάζεζε θαιπηέξα θαη 

ζπληάζζνπλ έλα ζπκθσλεηηθφ κάζεζεο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο πξνζδηνξίδνληαο  ην ηη ζα 

ήζειαλ λα κάζνπλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην 

πεηχρνπλ απηφ. 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα δηαπηζηψζνπλ ην μερσξηζηφ 

ζηπι κάζεζεο πνπ έρεη ν θάζε έλαο ηνπο θαη πψο 

λα ην ππνζηεξίμνπλ, ελψ παξάιιεια λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο θαη λα ζέηνπλ 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. 

Ανατροφοδοτεί 
 
Επιλφει απορίεσ 
 

Φάζε 5
ε
 : Self-directed 

Learning 

(Απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε) 

 

Δπέθηαζε(HTML ver.5) 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κηα 

αλαθνξά ζηελ HTML 5 ε νπνία είλαη έλα 

λέν πξφηππν πνπ μεθίλεζε λα δεκηνπξγείηαη 

ην 2006 θαη ζθνπφ έρεη θάπνηα ζηηγκή λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ HTML 4 ζηνπο 

browsers λέαο γεληάο. 

θνπφο είλαη αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη 

νινθιήξσζαλ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ HTML4, λα  δηεπξχλνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο κειεηψληαο γηα ηελ HTML5. Θα 

θάλνπλ κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ ηεο 

HTML, ζα ζπδεηήζνπλ θαη ζα θαηαγξάςνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ 

ηε λέα έθδνζε. 

Ανατροφοδοτεί 
 
Επιλφει απορίεσ 
 

Οξγάλσζε αηνκηθνύ e-

portfolio 

 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη εθπαηδεπφκελνη 

ζα πξέπεη λα αληηγξάςνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

θαθέινπο ζηνλ θάθειν «Υαξηνθπιάθην».  

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

ε  δηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο e-portfolio. 

Πξννξίδεηαη επίζεο λα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία νη 

εθπαηδεπφκελνη λα αλαιάβνπλ πςειφ βαζκφ 

απηφ-θαηεχζπλζεο ζηελ κάζεζε ηνπο. 

Ανατροφοδοτεί 
 
Επιλφει απορίεσ 
 

Πίλαθαο 13: Αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ Web Design 
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ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη  ε ξνε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηζηνζειίδσλ (Γπάθημα 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειςαγωγι ςτο μάκθμα και τθν 

HTML 

Πίνακεσ 

Βαςικζσ ετικζτεσ 

μορφοποίθςθσ κειμζνου 

Οι εκπαιδευόμενοι ςυςτινουν 

τον εαυτό τουσ 

Φόρμεσ 

 Ετικζτεσ μορφοποίθςθσ 

παραγράφου - Λίςτεσ 

Χρϊματα 

Εικόνεσ 

Ετικζτεσ HTML 

φνδεςμοι 

υμφωνθτικό μάκθςθσ 

εκπαιδευόμενων 

Διεφρυνςθ γνϊςεων ςτθν 

HTML 

Οργάνωςθ ατομικοφ e-

Portfolio 

Φάςθ 1θ  

Φάςθ 2θ  

Φάςθ 3θ  

Φάςθ 4θ  

Φάςθ 5θ  

Γξάθεκα 9: Ρνή εξγαζηεξίνπ Web Design 
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6.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε γελληέηαη ε αλάγθε γηα ζπγθξφηεζε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ δείγκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

εγθπξφηεηα θαη λα κπνξεί λα γεληθεπηεί ε έξεπλα κε κεγαιχηεξε επθνιία. Δπίζεο 

πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα εθαξκνγή ηεο έξεπλαο θαη ζε εθπαηδεπφκελνπο άιισλ 

βαζκίδσλ (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο) αιιά θαη ζε εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. 

 Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζρεδίαζε κε έλα 

άιιν Web 2.0 εξγαιείν (πρ. Joomla, Mahara θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά 

πφζν είλαη θαηάιιεια λα ππνζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη λα 

δηαπηζησζνχλ νη ηπρφλ ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηνπο. 

 Δπηπιένλ ζα ήηαλ γφληκν λα ζρεδηαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε κε κηα άιιε κέζνδν (πρ Problem Based Learning) απφ απηή ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο καζήζεηο (Self-Directed Learning) ψζηε λα κειεηεζεί θαηά πφζν 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηε αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Σέινο, ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί ε πιαηθφξκα ηνπ WordPress κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν ζηε δεκηνπξγία ηνπ e-portfolio 

ηνπο αιιά θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη 

άξα λα ππάξρεη άκεζα απνηέιεζκα ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  

Pre – Research Questionnaire 

Οη απφςεηο κνπ γηα ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ e-Portfolio 
Ζ εκθάληζε ηνπ 

α/α Δξσηήζεηο Απαληήζεηο 

1 Ζ εκθάληζε ηνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη 

μεθάζαξε. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

2 Δίλαη απαξαίηεην ην πεξηερφκελν ηνπ λα 

εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

3 Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ 

(γξακκαηνζεηξέο, ρξψκαηα θ.α.) πξέπεη λα 

εληζρχνπλ ηελ αηζζεηηθή πνηφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

4 Οη ζχλδεζκνη πινήγεζεο είλαη απαξαίηεην λα 

θέξνπλ ζαθή ζήκαλζε θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

ζσζηά. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

5 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ιάζε ζηε 

γξακκαηηθή, ηε ζηίμε θαη ηελ νξζνγξαθία. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

6 Ο πξνγξακκαηηζκφο νθείιεη λα είλαη 

θαηάιιεινο (φρη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ή 

ππεξβνιηθά θαληαρηεξφο). 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

7 Όια ηα multimedia ζηνηρεία νθείινπλ λα 

εληζρχνπλ ην ζθνπφ ηνπ θαη λα απμάλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

8 Δίλαη αλαγθαίν λα  θαζξεθηίδεη ην εχξνο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

9 Πξέπεη λα ζπλδένληαη  φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα νινθιεξσκέλν 

ζχλνιν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

10 Δίλαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλα κε ηνπο ρξήζηεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Οη ζηφρνη ηνπ 

11 Ο ζθνπφο ηνπ πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη θαη  λα 

είλαη πξνθαλήο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

12 Δίλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ησλ ρξεζηψλ 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 
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Οη απνςεηο κνπ γηα ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ηεο self-directed learning 
Ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο 

α/α Δξσηήζεηο Απαληήζεηο 

14 Οη δξαζηεξηφηεηεο νθείινπλ λα νδεγνχλ ην 

ρξήζηε λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

15 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζηφρνη ησλ ρξεζηψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

16 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεην λα 

βνεζνχλ ην ρξήζηε λα ραξηνγξαθήζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο  κάζεζεο ηνπ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο κάζεζεο 

17 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ 

ψζηε λα παξζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

18 Οη δξαζηεξηφηεηεο νθείινπλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ απηνδηαρείξηζε θαη απηνζρεδηαζκφ ηεο 

κάζεζεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

19 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεην λα 

βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ 

ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο 

γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

20 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ην 

ρξήζηε  λα επηιέμεη πσο ζα ζρεδηάζεη ηελ 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο αλάινγα κε 

ην αηνκηθφ ηνπ ζηπι κάζεζεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

21 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλαγθαίν λα 

βνεζνχλ ην ρξήζηε λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ θαη ηα δπλαηά ηνπ ζηνηρεία 

ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο μέλεο 

γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

22 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

βνεζνχλ ην ρξήζηε λα αληηιεθζεί αλ έρνπλ 

επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηνπ ζηελ δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Δπέθηαζε ηεο κάζεζεο 

23 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεην λα 

βνεζνχλ ψζηε ν ρξήζηεο  λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απφθηεζε ψζηε λα 

επεθηείλεη ηε κάζεζε ηνπο πέξα απφ ην 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

(δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ / 

βειηηψζνπλ). 

13 Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ησλ 

ρξεζηψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 
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πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

24 Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα βνεζνχλ ηνλ 

ρξήζηε ζε κηα κειινληηθή αλεμάξηεηε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Οη απφςεηο κνπ γηα ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ. 
ηάζεηο 

α/α Δξσηήζεηο Απαληήζεηο 

25 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ 

ψζηε ν ρξήζηεο λα εθηηκήζεη απηνχο πνπ 

θαηέρνπλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

26 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλαγθαίν λα βνεζνχλ 

ηνλ ρξήζηε λα εθηηκήζεη ηνπο άιινπο αθφκα 

θαη αλ δηαθσλνχλ νη απφςεηο ηνπο θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

27 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ 

ηελ πξνζέγγηζε εθείλσλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζηηθφ θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ 

ππφβαζξν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

28 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεην λα  

εληζρχνπλ ηελ πξνζπκία θαη ηελ πεξηέξγεηα λα 

ελεκεξσζεί ν ρξήζηεο γηα δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

29 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα  εληζρχνπλ 

ηελ πξνζπκία λα κάζεη ν ρξήζηεο  γηα ηηο 

εκπεηξίεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

30 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη βνεζνχλ λα 

πεξηγξάθεη ε πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ηνπ 

ρξήζηε. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Γλψζε θαη θαηαλφεζε 

31 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλαγθαίν λα βνεζνχλ 

λα εληνπηζηνχλ νη βαζηθέο πνιηηηζκηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη πσο απηέο έρνπλ 

επεξεαζηεί. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

32 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα βνεζνχλ λα πεξηγξάθεη 

ε θνζκνζεσξία ηνπ ρξήζηε. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

33 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα βνεζνχλ ην ρξήζηε λα 

δηαπηζηψζεη φηη ε θνζκνζεσξία ησλ άιισλ 

δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπεη 

απηφο  ηνλ θφζκν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

34 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε λα κάζεη γηα ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ άιισλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

35 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα επαηζζεηνπνηνχλ ζηε 

κάζεζε ρξήζε άιισλ γισζζψλ. 

 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 
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Post – Research Questionnaire 

 

Οη απφςεηο κνπ γηα ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ 

My Language e-Portfolio 2.0 
Ζ εκθάληζε ηνπ 

α/α Δξσηήζεηο Απαληήζεηο 

1 Ζ εκθάληζε ηνπ My Language e-Portfolio 2.0 

είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξε. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

2 Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ 

(γξακκαηνζεηξέο, ρξψκαηα θ.α.) εληζρχνπλ 

ηελ αηζζεηηθή πνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ My 

Language e-Portfolio 2.0 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

3 Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη νη πξσηφηππεο ηδέεο 

εληζρχνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ My Language 

e-Portfolio 2.0 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

4 Όινη νη ζχλδεζκνη πινήγεζεο ηνπ My 

Language e-Portfolio 2.0 θέξνπλ ζαθή 

ζήκαλζε θαη ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

5 Γελ ππάξρνπλ ιάζε ζηε γξακκαηηθή, ηε ζηίμε 

θαη ηελ νξζνγξαθία. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

6 Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη θαηάιιεινο (δελ 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ή ππεξβνιηθά 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα – Δπειημία 

36 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ  

βνεζνχλ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ψζηε λα απνδέρεηαη ν ρξήζηεο δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο θνπιηνχξεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

37 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνηξέπνπλ ηνλ ρξήζηε 

λα παξαηεξήζεη ηηο πνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

38 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα βνεζνχλ ην ρξήζηε λα 

θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ κε βάζε 

ην πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

39 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε  

λα θαηαλνεί πνιιαπιέο πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Δπηθνηλσλία – ηάζεηο 

40 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ρξήζηε κε 

θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

41 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνζαξκφδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ψζηε λα γίλεη εθηθηή 

ε επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα 

πνιχ 
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θαληαρηεξφο). 

7 Όια ηα multimedia ζηνηρεία εληζρχνπλ ην 

ζθνπφ ηνπ My Language e-Portfolio 2.0 θαη 

απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

8 Σν My Language e-Portfolio 2.0 θαζξεθηίδεη 

ην εχξνο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

9 Όιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη  ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζχλνιν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

10 Πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλα κε εζάο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Οη ζηφρνη ηνπ 

11 Ο ζθνπφο ηνπ My Language e-Portfolio 2.0 

πεξηγξάθεηαη θαη  είλαη πξνθαλήο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

12 Πεξηιακβάλεη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ζαο 

(δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμσ / βειηηψζσ). 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

13 Πεξηιακβάλεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 

πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

 

 

Οη απφςεηο κνπ ζηα πιαίζηα ηεο Self-directed Learning γηα ην My Language e-

Portfolio 2.0 
Ηδηνθηεζία ηεο κάζεζεο 

α/α Δξσηήζεηο Απαληήζεηο 

14 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνήζεζαλ 

λα αλαιάβεηε ηελ επζχλε γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

15 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνήζεζαλ 

λα εληνπίζεηε θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηνπο 

ζηφρνπο ζαο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

μέλεο γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

16 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζαο 

βνήζεζαλ λα ραξηνγξαθήζεηε ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο κάζεζεο 
17 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ ψζηε λα παξζνχλ νη ζσζηέο 

απνθάζεηο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο μέλεο 

γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

18 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

My Language e-Portfolio 2.0 βνεζνχλ ηελ 

απηνδηαρείξηζε θαη απηνζρεδηαζκφ ηεο 

κάζεζεο ζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 



127 
 

19 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ 

ζαο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

20 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνήζεζαλ 

λα επηιέμεηε πσο ζα ζρεδηάζεηε ηελ εθκάζεζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο αλάινγα κε ην αηνκηθφ 

ζαο ζηπι κάζεζεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

21 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζαο 

βνήζεζαλ λα πξνζδηνξίζεηε ηηο αδπλακίεο ζαο 

θαη ηα δπλαηά ζαο ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

22 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνήζεζαλ 

λα αληηιήθζεηε αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη 

ζαο ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δπέθηαζε ηεο κάζεζεο 
23 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνήζεζαλ 

λα αμηνπνηήζεηε ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζαηε ψζηε λα επεθηείλεηε ηε κάζεζε 

ζαο πέξα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

24 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

My Language e-Portfolio 2.0 ζα ζαο 

βνεζήζνπλ ζε κειινληηθή αλεμάξηεηε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

 

Οη απφςεηο κνπ ζηα πιαίζηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ην My Language 

e-Portfolio 2.0 
ηάζεηο 

α/α Δξσηήζεηο Απαληήζεηο 
25 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 καο βνεζνχλ λα 

εθηηκήζεηε ηνπο άιινπο αθφκα θαη αλ 

δηαθσλνχλ νη απφςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

26 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 βνεζνχλ λα 

εθηηκήζεηε απηνχο πνπ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

27 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη My 

Language e-Portfolio 2.0 ελζαξξχλνπλ ηελ 

πξνζέγγηζε εθείλσλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζηηθφ θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ 

ππφβαζξν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

28 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

εληζρχνπλ ηελ πξνζπκία θαη ηελ πεξηέξγεηα λα 

ελεκεξσζείηε γηα δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 
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θαη πνιηηηζκνχο. 

29 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

εληζρχνπλ ηελ πξνζπκία λα κάζεηε γηα ηηο 

εκπεηξίεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

30 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ ψζηε λα πεξηγξαθεί ε πνιηηηζκηθή 

ζαο θνπιηνχξα. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Γλψζε θαη θαηαλφεζε 
31 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 βνεζνχλ λα 

εληνπηζηνχλ νη βαζηθέο πνιηηηζκηθέο 

πεπνηζήζεηο ζαο θαη πσο απηέο έρνπλ 

επεξεαζηεί. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

32 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ λα πεξηγξάθεη ε θνζκνζεσξία ζαο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

33 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ λα δηαπηζηψζεηε φηη ε θνζκνζεσξία 

ησλ άιισλ δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν βιέπεηε εζείο ηνλ θφζκν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

34 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ λα κάζεηε γηα ην πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ησλ άιισλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

35 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο 

επαηζζεηνπνηεί ζηε κάζεζε θαη ρξήζε άιισλ 

γισζζψλ. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα – Δπειημία 
36 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζαο ψζηε λα απνδερηείηε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο θνπιηνχξεο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

37 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζαο 

βνεζνχλ λα δείηε ηηο πνιηηηζκηθέο 

θαηαζηάζεηο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

38 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζεηε ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ κε 

βάζε ην πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

39 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

My Language e-Portfolio 2.0 ζαο βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζεηε πνιιαπιέο πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δπηθνηλσλία – ηάζεηο 
40 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζαο κε 

θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

41 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 
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ζαο ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε 

άιινπο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο 

θνπιηνχξαο. 
Πίλαθαο 14: Pre & Post Questionnaires 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

ΔΙΚΟΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ LANGUAGE Δ-PORTFOLIO 

 
 

 

 

 

Δηθόλα 25: Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο 
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Δηθόλα 26: Οζόλε εγγξαθήο εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή 

 

 

Δηθόλα 27: Οζόλε δξαζηεξηνηήησλ 
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Δηθόλα 28: Οζόλε 1
εο

 δξαζηεξηόηεηαο 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 29: Οζόλε δηαρείξηζεο 1
εο

 δξαζηεξηόηεηαο 
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Δηθόλα 30: Οζόλε παξάδνζεο εξγαζηώλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

 

 

 

Δηθόλα 31: Οζόλε απνζηνιήο ζρνιίσλ από ηνλ εθπαηδεπηή 
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Δηθόλα 32: Οζόλε δηαρείξηζεο παξαδνηέσλ εξγαζηώλ από ηνλ εθπαηδεπηή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ LANGUAGE E-PORTFOLIO (SCREENSHOTS) 

 

Γξαζηεξηφηεηα 1 

 

Δηθόλα 33: Φύιιν εξγαζίαο 1εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Δηθόλα 34: Φύιιν εξγαζίαο 1εο δξαζηεξηόηεηαο 



137 
 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

 

Δηθόλα 35: Φύιιν εξγαζίαο 2εο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Δηθόλα 36: Φύιιν εξγαζίαο 2εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 3 

 

Δηθόλα 37: Φύιιν εξγαζίαο 3εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 4 

 
Δηθόλα 38: Φύιιν εξγαζίαο 4εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 5 

 

Δηθόλα 39: Φύιιν εξγαζίαο 5εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 6 

 

 
Δηθόλα 40: Φύιιν εξγαζίαο 6εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 7 

 
Δηθόλα 41: Φύιιν εξγαζίαο 7εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 8 

 
Δηθόλα 42: Φύιιν εξγαζίαο 8εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 9 

 
Δηθόλα 43: Οδεγίεο 9εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 10 

 
Δηθόλα 44: Οδεγίεο 10εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο 

Σίηινο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο 

Αλάπηπμε e-portfolio κε ηε κέζνδν ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο 

Δθπαηδεπηηθό Πιαίζην 

Δθπαηδεπηηθό 

πξόβιεκα 

ήκεξα ππάξρεη ε αλάγθε γηα απζεληηθή αμηνιφγεζε 

αιιά παξάιιεια θαη ε απαίηεζε γηα δεκηνπξγία ηνπ 

θαθέινπ ηνπ θάζε θνηηεηή, θαη κειινληηθνχ 

εξγαδφκελνπ, ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο ε 

δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ ηνπ θνηηεηή είλαη αλαγθαία θαη  

γηα ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

γηα ζχλδεζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ  κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηερληθέο 

είλαη ε ρξήζε ζπιινγήο πιηθνχ πνπ απνθαιείηαη e- 

portfolio.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη αλ 

κπνξεί έλα e-portfolio λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αθαδεκατθή 

ηνπο πνξεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Μπνξεί έλα e-portfolio 

βαζηζκέλν ζηελ self-directed learning λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πξνψζεζε εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο απφ ηνπο 

θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζε θάπνην μέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα;    

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Μπνξεί έλα e-portfolio 

βαζηζκέλν ζηελ self-directed learning λα ππνζηεξίμεη ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ζπνπδάδνληαο ζε κηα μέλε ρψξα. 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Μπνξεί e-portfolio βαζηζκέλν 

ζηελ self-directed learning λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα 
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εθαξκνγή Web 2.0 πιεξψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

επρξεζηίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο;  

 

Γξαζηεξηόηεηεο Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed Learning (Σπραία 

απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think independently 

(Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη 

αλεμάξηεηα)  

Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning 

(Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε) 

 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: My Language CanDo 

Statements 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: My Linguistic Identification 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: My Intercultural CanDo 

Statements 

 Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Forum 

 Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: My Language & Intercultural 

Experiences 

 Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
: My Cultural Awareness 

Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning 

(Αλαπξνγξακκαηηδόκελε κάζεζε) 

 Γξαζηεξηόηεηα 7
ε
: My Reflections on How I 

Learn Best 

 Γξαζηεξηόηεηα 8
ε
: My Learning Contract 

Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning 

(Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 Γξαζηεξηόηεηα 9
ε
: Organizing My Dossier 
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 Γξαζηεξηόηεηα 10
ε
:  Organizing My Passport 

Υαξαθηεξηζηηθά 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Γλσζηηθά: Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηνπο Ζ/Τ. 

Φπρνθνηλσληθά:  Κάπνηνη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

δελ είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ. 

Γεκνγξαθηθά: Τπάξρνπλ εθπαηδεπφκελνη θαη απφ ηα 

δπν θχια ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 22 έηε. 

Αλάγθεο 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ αλάγθε λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη 

γηα ην ξπζκφ κάζεζεο ηνπο αλαπηχζζνληαο ν θαζέλαο ην 

δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ζηπι κάζεζεο. 

Πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

 Γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

 Γλψζεηο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν 

 Γεληθφηεξε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία 

Ρόινη  Δθπαηδεπόκελνη: 

 Λακβάλνπλ απνθάζεηο 

 Δπηιέγνπλ εξγαζίεο 

 Υεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο 

 Δπηθνηλσλνχλ 

Δθπαηδεπηήο: 

 Καηεπζχλεη 

 Παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Αλαηξνθνδνηεί 

 Αμηνινγεί  

Δξγαιεία – Πόξνη  Hardware: 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

χλδεζε ζην δηαδίθηπν 

Software: 

Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (Microsoft Word) 

Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer) 

Πίλαθαο 15: ελάξην δξαζηεξηνηήησλ Language e-Portfolio 
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ Γ 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ WEB DESIGN (SCREENSHOTS) 

Γξαζηεξηφηεηα 1 

 
Δηθόλα 45: Φύιιν εξγαζίαο 1εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

 
Δηθόλα 46: Φύιιν εξγαζίαο 3εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 4 

 
Δηθόλα 47: Φύιιν εξγαζίαο 4εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 5 

 
Δηθόλα 48: Φύιιν εξγαζίαο 5εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 6 

 
Δηθόλα 49: Φύιιν εξγαζίαο 6εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 7 

 
Δηθόλα 50: Φύιιν εξγαζίαο 7εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 8 

 
Δηθόλα 51: Φύιιν εξγαζίαο 8εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 9 

 
Δηθόλα 52: Φύιιν εξγαζίαο 9εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Γξαζηεξηφηεηα 10 

 
Δηθόλα 53: Φύιιν εξγαζίαο 10εο δξαζηεξηόηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 12 

 
Δηθόλα 54: Φύιιν εξγαζίαο 12εο δξαζηεξηόηεηαο 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο 

Σίηινο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο 

Αλάπηπμε e-portfolio κε ηε κέζνδν ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα καζήκαηνο 

ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδαο (Web Design) 

Δθπαηδεπηηθό Πιαίζην 

Δθπαηδεπηηθό 

πξόβιεκα 

Δπηηαθηηθή αλάγθε είλαη ζήκεξα ε άξηηα ζρεδίαζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο θαη ην 

ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ. Ζ πςειή πνηφηεηα αηζζεηηθήο, 

ν εχθνινο ρεηξηζκφο θαη ε εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα είλαη 

απαξαίηεην λα ππεξεηνχληαη απφ θάζε ζρεδηαζηή 

ηζηνζειίδσλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο Φάζε 1
ε
 : Incidental Self-directed Learning (Σπραία 

απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 Δηζαγσγή 

Φάζε 2
ε
 : Teaching students to think independently 

(Γηδάζθνληαο ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη 

αλεμάξηεηα)  

 Αλεμάξηεηε ζθέςε 

Φάζε 3
ε
 : Self-managed Learning 

(Απηνδηαρεηξηδόκελε κάζεζε) 

 Δηθφλεο  

 Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο παξαγξάθσλ - Λίζηεο 

 Βαζηθέο εηηθέηεο - Δηηθέηεο κνξθνπνίεζεο 

θεηκέλνπ  

 χλδεζκνη 

 Πίλαθεο 

 Φφξκεο 

 Υξψκαηα 

 Δηηθέηεο HTML  

Φάζε 4
ε
 : Self-planned Learning 

(Αλαπξνγξακκαηηδόκελε κάζεζε) 

 Πξνγξακκαηηζκφο 
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Φάζε 5
ε
 : Self-directed Learning 

(Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε) 

 Δπέθηαζε (HTML ver.5) 

 Οξγάλσζε αηνκηθνχ e-portfolio 

Υαξαθηεξηζηηθά 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Γλσζηηθά: Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηνπο Ζ/Τ. 

Φπρνθνηλσληθά:  Κάπνηνη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

δελ είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ. 

Γεκνγξαθηθά: Τπάξρνπλ εθπαηδεπφκελνη θαη απφ ηα 

δπν θχια ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 17 έηε. 

Αλάγθεο 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ αλάγθε λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη 

γηα ην ξπζκφ κάζεζεο ηνπο αλαπηχζζνληαο ν θαζέλαο ην 

δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ζηπι κάζεζεο. 

Πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

 Γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

 Γλψζεηο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν 

 Γεληθφηεξε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία 

Ρόινη  Δθπαηδεπόκελνη: 

 Λακβάλνπλ απνθάζεηο 

 Δπηιέγνπλ εξγαζίεο 

 Υεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο 

 Δπηθνηλσλνχλ 

Δθπαηδεπηήο: 

 Καηεπζχλεη 

 Παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Αλαηξνθνδνηεί 

 Αμηνινγεί  

Δξγαιεία – Πόξνη  Hardware: 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

χλδεζε ζην δηαδίθηπν 

Software: 

Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (Microsoft Word) 

Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer) 

Πίλαθαο 16: ελάξην δξαζηεξηνηήησλ Web Design
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