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1. Πρόλογος 
Το παρόν έγγραφο αναφέρετε στα αποτελέσματα της εμπειρίας των (http://eufolio.eu) υλοποιήσεων της 

πιλοτικής τάξης του έργου EUFolio (http://eufolio.eu) των πέντε πιλοτικών  χωρών· Κύπρος,  Ιρλανδία,  

Λιθουανία, Σλοβενία και Ισπανία. Το έγγραφο αυτό είναι ένα δημόσιο έγγραφο που προέρχεται από το 

εμπιστευτικό Παραδοτέο του έργου EUFolio 17: Πιλοτική Έκθεση Αξιολόγησης (Πακέτο Εργασίας 6: 

Πιλοτικές Εφαρμογές), έτσι ώστε να μοιράζονται τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών του έργου 

EUFolio. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης που απεικονίζονται στο παρόν έγγραφο 

παρουσιάζονται κατά τρόπο που να προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα. 

2. Σχεδιασμός Έρευνας Πιλοτικής Εφαρμογής 
2.1. Ερωτήματα Έρευνας 

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει αποτελέσματα σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα έρευνας του έργου 

EUFolio: 

 Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σχετικά με τη 

διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στη χώρα; 

 Πώς μπορεί η απασχόληση των μοντέλων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων να 

διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς και μαθητές της χώρας;  

 Ποιες σημαντικές αποφάσεις πολιτικής και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια δράσης) που 

απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής των ηλεκτρονικών 

φακέλων επιτευγμάτων στη χώρα; 

 Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό μοντέλων 

ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων; 

2.2. Μεθοδολογία 
Οι εφαρμογές EUFolio στην τάξη αναμένονταν να είναι διαφορετικές και ως εκ τούτου ήταν σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι ένας κατάλληλος σχεδιασμός έρευνας θα  χρησιμοποιούταν για τη συλλογή και ανάλυση 

των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αυτών των εφαρμογών κυμαίνονταν από μέλη ομάδας χωρών του 

EUFolio μέχρι εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν. Μετά από μια προσέγγιση μικτών μεθόδων, 

προκειμένου να συλλέγουν στοιχεία, οι χώρες που εφαρμόζουν το EUFolio χρησιμοποίησαν τόσο ποσοτικές 

όσο και ποιοτικές μεθόδους, προκειμένου να συγκεντρώσουν την ατομική έκθεση της πιλοτικής 

αξιολόγησης της χώρας τους για την αντιμετώπιση των θεμάτων έρευνας του έργου EUFolio. Οι πιλοτικές 

χώρες χρησιμοποίησαν μέσα συλλογής δεδομένων που παρέχονται από την εργαλειοθήκη Συλλογής 

Δεδομένων του EUFolio, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν σχεδιαστεί οι υλοποιήσεις τους. Η εργαλειοθήκη 

Συλλογής Δεδομένων του EUFolio περιλάμβανε διάφορα μέσα, όπως προ- και μετα-ερωτηματολόγια για 

τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές, ερωτήσεις Ομάδας Εστίασης, πρωτόκολλα ημερολογιών 

Ερευνητή και πρωτόκολλα παρατήρησης στην Τάξη. Οι ατομικές εκθέσεις της χώρας στη συνέχεια 

εξετάστηκαν και αναλύθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί το παρόν έγγραφο. Ο σχεδιασμός Έρευνας 

Πιλοτικής Εφαρμογής του EUFolio και οι εκθέσεις αξιολόγησης των πιλοτικών χωρών, περιγράφονται 

αναλυτικά στο Παραδοτέο 17 του έργου. 

3. Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο γράφτηκαν μετά την εξέταση και ανάλυση των 

επιμέρους εκθέσεων των πιλοτικών χωρών. Για κάθε ερώτηση της έρευνας, τα στοιχεία που συλλέχτηκαν 

από τις εκθέσεις των χωρών συντάχθηκαν με σκοπό να καταδείξουν τις δηλώσεις και τις εμπειρίες των  

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (και μαθητών) κατά την υλοποίηση των ηλεκτρονικών φακέλων 

επιτευγμάτων στην τάξη τους. Κάθε ερευνητική ερώτηση αντιμετωπίζεται με τη χρήση δεδομένων από όλες 

τις πιλοτικές χώρες . Μια σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων που αφορούν την κάθε ερώτηση δίνεται 

στην αρχή του κάθε ερωτήματος. 
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3.1. Ποια ήταν η επίδραση της χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων 

επιτευγμάτων στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στις 

πιλοτικές χώρες; 
Οι πιλοτικοί δάσκαλοι ανέφεραν μια αλλαγή στον τρόπο που σχεδίασαν τα μαθήματά τους προκειμένου να 

εφαρμόσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στις τάξεις τους. Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν ότι η ένταξη μιας πλατφόρμας για να φιλοξενήσει την ανάπτυξη ενός 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών τους δεν άλλαξε ιδιαίτερα τη μεθοδολογία της 

διδασκαλίας τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρειάστηκε να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες 

που επηρέασαν τη διδασκαλία τους κατά τη διάρκεια των εφαρμογών· τροποποιήσεις στο σχεδιασμό 

μάθησης, τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των μαθημάτων τους, χρονοδιαγράμματα και 

ανατροφοδότηση εκτός σχολείου, διαχείριση πολυμέσων, διαδραστικότητα και σαφήνεια και ανταλλαγή 

των μαθησιακών στόχων με τους μαθητές. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών  εφαρμογής 

δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στις τάξεις τους 

στο μέλλον, σημαίνει ότι υπήρχε μια επίδραση στη διδασκαλία τους. Οι πιλοτικοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

επίσης ότι οι γνωστικοί στόχοι του σχεδίου μάθησής τους επιτεύχθηκαν μέσα από τις εφαρμογές και ότι οι 

μαθητές τους είχαν αναπτύξει δεξιότητες του 21ου αιώνα  κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με έμφαση να 

δίνεται από τις χώρες στις ανακλαστικές ικανότητες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν επίσης ότι οι 

υλοποιήσεις φάνηκαν να αυξάνουν τη δέσμευση και παρακίνηση των μαθητών τους  και τόνισαν το γεγονός 

ότι οι εφαρμογές και οι εργασίες των μαθητών στην πλατφόρμα φάνηκαν να ενισχύουν την επικοινωνία 

μέσα στην τάξη. Φαίνεται ότι οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων βοήθησαν τους 

καθηγητές στην αξιολόγηση της δουλειάς των μαθητών τους και ιδιαίτερα ενίσχυσαν  τη διαμορφωτική 

διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Υπήρξαν καθηγητές που ισχυρίστηκαν ότι οι ηλεκτρονικοί 

φάκελοι επιτευγμάτων τους βοήθησαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες 21ου αιώνα, των μαθητών τους. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα. 

 

Επίδραση στη Διδασκαλία 

 Τροποποιήσεις Μαθησιακού Σχεδιασμού 

Όταν οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο κλήθηκαν να σχεδιάσουν μαθήματα με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

φακέλων επιτευγμάτων για την Α Φάση υλοποίησης, μοιράστηκαν τις αρχικές τους ιδέες με την Κυπριακή 

ομάδα του EUFolio. Σε συνεργασία με την Κυπριακή ομάδα του  EUFolio, οι εκπαιδευτικοί τροποποίησαν τις 

αρχικές ιδέες του μαθησιακού σχεδιασμού τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 

αναπτύξουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους με τη χρήση της πλατφόρμας Mahara  και 

περιέλαβαν επίσης δραστηριότητες που θα υλοποιούνταν  σε ώρες εκτός σχολείου. Ωστόσο, όταν ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς κατά πόσο οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων επηρέαζαν τη 

διδακτική πρακτική τους, υπήρχαν καθηγητές που δήλωσαν ότι δεν επηρέασε την πρακτική της διδασκαλίας 

τόσο πολύ. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της Α Φάσης των ομάδων εστίασης, ένας Κύπριος 

Εκπαιδευτικός είπε ότι «Δεν υπήρχε τεράστια αλλαγή. Έχω προσαρμόσει τη διδασκαλία μου στην εφαρμογή 

και στην πλατφόρμα ειδικά. Σχεδίασα το μάθημά μου με τον τρόπο που συνήθως κάνω και απλώς συνδύασα 

τα πειράματα με την πλατφόρμα». Οι Κύπριοι καθηγητές αναφέρθηκαν στις υφιστάμενες πρακτικές 

διδασκαλίας, προκειμένου να συνδέσουν τα νέα χαρακτηριστικά των εφαρμογών των ηλεκτρονικών 

φακέλων επιτευγμάτων τους. Για παράδειγμα, ένας Κύπριος εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στις εργασίες των 

μαθητών στο Mahara ως το ‘ψηφιακό βιβλίο εργασιών τους’. Παρ 'όλα αυτά, υπήρξαν δάσκαλοι οι οποίοι 

δήλωσαν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων επηρέασε τη διδασκαλία τους· ένας Κύπριος 

εκπαιδευτικός είπε ότι «ήταν ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας ... ήταν πιο διαδραστικός». Δύο άλλοι 

Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έπρεπε να λάβουν υπόψη τον ‘εξωσχολικό’ σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των μαθημάτων τους, καθώς ζήτησαν από τους μαθητές τους να εργαστούν εκτός του σχολικού 

προγράμματος για τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους. Τέλος, ένας άλλος Κύπριος 
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εκπαιδευτικός πρόσθεσε ότι ακόμη και μετά την πιλοτική εφαρμογή στην Α Φάση, οι μαθητές ρώτησαν 

ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας και αυτή απάντησε παρέχοντας ανατροφοδότηση σε χρονοδιάγραμμα 

εκτός σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εφαρμογή της Ιρλανδίας σημείωσαν την επίδραση του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διδασκαλία τους, ιδίως επικεντρώνοντας στο σχεδιασμό που 

περιλάμβανε στην προετοιμασία για να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ένας 

Ιρλανδός καθηγητής περιγράφει τη θετική επίδραση στο σχεδιασμό τους και αυτό ενισχύθηκε από τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προ-διδακτικές που έκαναν ‘το σχέδιο και τους στόχους σαφέστερους για 

τους μαθητές’. Επιπλέον, δύο Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η χρήση του απαιτούμενου 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων απαιτούσε προηγούμενη προετοιμασία και προγραμματισμό. Αυτό 

περιλάμβανε ΄την κράτηση του δωματίου υπολογιστών’ και την οργάνωση για να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ 

κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός θεώρησε ότι η αρχική παροχή 

ανατροφοδότησης διαδικτυακά με τους μαθητές ήταν ‘πιο χρονοβόρα’, καθώς αναγκαζόταν να ‘κάνει κλικ 

μέσα και έξω από τον κάθε ένα’, αλλά ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός ένοιωσε ότι ‘αυτό έγινε πιο γρήγορα με 

τον καιρό’. Οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί τροποποιήσαν το σχεδιασμό τους για να διδάξουν μαθήματα που 

εκμεταλλεύτηκαν τις σχετικές δυνατότητες των πολυμέσων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ένας 

άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός σημείωσε ότι χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων 

‘χωρίς ένας  προς μία συσκευή’ σημαίνει ότι κάποια εκ των προτέρων προετοιμασία ήταν απαραίτητη 

προκειμένου να έχει ‘τη σελίδα της τάξης έτοιμη για την τάξη’. 

 Η προθυμία των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους 

επιτευγμάτων στο μέλλον  

Όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ευθέως αν θα ήθελαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους 

ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στο μέλλον, 57,8% των Σλοβένων εκπαιδευτικών συμφώνησαν ή 

συμφώνησαν έντονα ότι η θα συνεχίσουν την ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη 

διδασκαλία τους στο μέλλον. 73% των Λιθουανών εκπαιδευτικών δήλωσαν επίσης ότι θα συνεχίσουν την 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια των Ομάδων Εστίασης, 

οι περισσότεροι Κύπριοι, Ισπανοί και Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την εφαρμογή των 

ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία τους στο μέλλον. Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, 

οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν θετικοί να συνεχίσουν νοουμένου ότι  θα γίνουν βελτιώσεις στις διαθέσιμες 

υποδομές και στην τεχνολογική υποστήριξη. 

Επίδραση στη Μάθηση 

 Γνωστικοί στόχοι και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (όπως αναφέρονται από τους 

εκπαιδευτικούς) 

Όλες οι πιλοτικές χώρες ανέφεραν ότι η διάρκεια των εφαρμογών δεν επιτρέπει σε ασφαλή συμπεράσματα 

όσον αφορά την επίδραση της προσέγγισης που είχαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων στη μάθηση 

των μαθητών. Ωστόσο, οι περισσότεροι καθηγητές δήλωσαν ότι οι μαθητές τους ανέπτυξαν δεξιότητες του 

21ου αιώνα, σε όλες τις εφαρμογές. Παρ 'όλα αυτά, κανένας από αυτούς  τους εκπαιδευτικούς δεν έδωσε 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μαθητές τους όντως ανέπτυξαν τις δεξιότητες που αναφέρουν. Στην 

πραγματικότητα, υπάρχει μια γενική ερώτηση για το κατά πόσον αυτές οι ικανότητες ήταν ήδη εκεί πριν 

από τις υλοποιήσεις. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια περίληψη των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην 

έκθεση των πιλοτικών χωρών σχετικά με την επίδραση των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων στη μάθηση: 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης, όλων των πιλοτικών χωρών για το EUFolio, υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

υλοποίησης δήλωσαν ότι οι εφαρμογές τους ήταν επιτυχής όσον αφορά την επίτευξη των γνωστικών στόχων 

που είχαν θέσει στα σχέδια μάθησης τους και βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν  δεξιότητες του 21ου 

αιώνα. Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί το δήλωσαν αυτό σε μικρότερο βαθμό, αλλά ήταν ακόμα θετικοί για το 

θέμα της κατανόησης των μαθησιακών στόχων και των κριτηρίων. Κατά την εξέταση των ισχυρισμών που 
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σχετίζονται με γενικότερες επιπτώσεις από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη 

Σλοβενία, οι ερωτηθέντες φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο με τις αξιώσεις σχετικά με τα οφέλη των 

εφαρμογών σε ορισμένες δεξιότητες από ό, τι για τις αξιώσεις των παροχών για την εκμάθηση του ιδίου 

θέματος. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν περισσότερο με τον ισχυρισμό,  ότι η κριτική 

σκέψη του μαθητή διευκολύνθηκε (Μ = 3,83) παρά με τον ισχυρισμό ότι οι μαθητές κατανόησαν πιο εύκολα 

τι έμαθαν (Μ = 3,33). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ποσοστό των ουδέτερων (ούτε -ούτε) απαντήσεων 

ήταν μεγαλύτερο από το μερίδιο των θετικών απαντήσεων. 

Οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, για 

λογαριασμό των μαθητών κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, το 68,4% συμφώνησαν ότι οι 

πιλοτικές εφαρμογές βελτίωσαν τις δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, το 73,7% συμφώνησε ότι οι υλοποιήσεις βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το 68,5% συμφώνησε ότι η εφαρμογή διευκόλυνε την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των μαθητών τους , όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην Α Φάση 

του ΜΕΤΑ ερωτηματολόγιου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 67,7% των Κυπρίων μαθητών δήλωσαν 

ότι ένιωθαν πιο ανεξάρτητοι στη μάθησή τους, μέσω των πιλοτικών εφαρμογών κατά τη διάρκεια της Α 

Φάσης. Η Λιθουανική έκθεση αναφέρει επίσης ότι η Λιθουανοί μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες ΤΠΕ, 

δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείριση χρόνου, έμαθαν να γράφουν κατάλληλη ανατροφοδότηση, δεξιότητες  

αυτοαξιολόγησης (αναστοχασμού) και έμαθαν επίσης την εφαρμόζουν τις υφιστάμενες γνώσεις 

πληροφορικής στην πράξη. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Λιθουανών εκπαιδευτικών συμφώνησαν ή 

συμφώνησαν αρκετά ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είχε διευκολύνει τους μαθητές να 

εκφράσουν τη γνώμη τους, αύξησε την αυτονομία των μαθητών, την κατανόηση, και τη συγκέντρωση. Κατά 

τις συζητήσεις της ομάδας εστίασης οι Λιθουανοί καθηγητές υπογράμμισαν τη δυνατότητα συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών, σχολιάζοντας το έργο των συμμαθητών τους, επιτρέποντας στο δάσκαλο να 

αξιολογήσει όλα τα παιδιά. Την ίδια στιγμή, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν επιτυχώς 

εργασίες που είχαν αναρτηθεί, να ψάξουν για λάθη στη δουλειά τους. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας 

εστίασης σημείωσαν ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων έδωσε ευκαιρίες στους μαθητές να 

παρουσιάσουν τον εαυτό τους.   

Για παράδειγμα, υπήρχε ένας Κύπριος καθηγητής, ο οποίος σύγκρινε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

φακέλου επιτευγμάτων με προηγούμενη εφαρμογή του ίδιου μαθήματος που είχαν παρόμοιους στόχους 

μάθησης και δήλωσε ότι με την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων κατάφερε να 

βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες. Είναι ενδιαφέρον ότι, κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης της ομάδας εστίασης της Β Φάσης, όταν οι εκπαιδευτικοί συζητούσαν για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, για λογαριασμό των μαθητών, ένας Κύπριος καθηγητής 

αμφισβήτησε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι «δεν είμαι σίγουρος αν οι μαθητές ανέπτυξαν αυτές τις 

ικανότητες. Μπορεί να τις είχαν ήδη, δεν τις ανέπτυξαν.».  

Οι Ιρλανδοί καθηγητές διαπίστωσαν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ενίσχυσε την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με ορισμένες δεξιότητες να τονίζονται. Ένας Ιρλανδός καθηγητής 

διαπίστωσε ότι «οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων σίγουρα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό την ενίσχυση 

της κριτικής σκέψης, την επίλυση προβλημάτων, της ανεξάρτητης μάθησης, τη  συλλογική εργασία και το 

πιο σημαντικό τις ΤΠΕ». Επιπλέον, ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός τόνισε την ανάπτυξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων, ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός τόνισε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης «ήταν εύκολο να 

δει κανείς ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις ικανότητες κριτικής σκέψης όταν είχαν αποφασίσει για το 

πώς θα παρουσιάσουν την εργασία στο φάκελο επιτευγμάτων». Επιπλέον, ένας άλλος Ιρλανδός 

εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «βοήθησε τους μαθητές να διαχειρίζονται τις πληροφορίες και τα αρχεία τους 

καλά» και ένας άλλο Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «η πραγματική αξία ήρθε όταν η δημιουργικότητα για 

λογαριασμό του μαθητή και του δασκάλου ήταν βέλτιστη.»  

Οι απαντήσεις των Λιθουανών εκπαιδευτικών στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δεξιότητες του 21ου  

αιώνα, που αναπτύσσονται μέσω του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων έδειξαν ότι οι δεξιότητες που 
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σχετίζονται με τις ΤΠΕ, η δημιουργικότητα, η καινοτόμος σκέψη, η επικοινωνία και η συνεργασία 

εκτιμήθηκαν καθώς αναπτύσσονται μέσω αυτής της προσέγγισης (βλ. Σχ. 1). Φαίνεται ότι στις Λιθουανικές 

εφαρμογές επίσης, οι μεταγνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτορρύθμιση των μαθητών και της 

αυτόνομης μάθησης είναι δεξιότητες που οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως αναπτύχθηκαν από την 

προσέγγιση του ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων, αλλά όχι τόσο όσο οι άλλες δεξιότητες. Οι 

εκπαιδευτικοί στη Σλοβενία ήταν πιο θετικοί για τον ισχυρισμό ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων 

ενισχύει τις αντανακλάσεις του μαθητή για μάθηση του (το 80,5% συμφωνεί, ή συμφωνεί αρκετά), η οποία 

είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες που είναι συγκεκριμένη για τον ηλεκτρονικό φάκελο 

επιτευγμάτων. Ωστόσο, η αυτονομία της μάθησης και της ανάληψης ευθύνης για τη δική τους μάθηση είχε 

πάλι ελάχιστα χαμηλότερο μέσο έγκρισης (το 50% συμφωνεί, ή συμφωνεί απόλυτα). Ωστόσο, το 68,5% των 

Κύπριων καθηγητών συμφώνησαν / συμφώνησαν εντελώς ότι οι μαθητές τους ένιωθαν πιο αυτόνομοι κατά 

τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας των ιρλανδικών εκπαιδευτικών 

διαπίστωσαν ότι το 47% των εκπαιδευτικών συμφώνησαν έντονα ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων 

υποστήριξε τις αντανακλάσεις των μαθητών και το 80% συμφώνησαν ή συμφώνησαν αρκετά ότι οι μαθητές 

τους ήταν πιο αυτόνομοι στη μάθησή τους. 

     

 

Σχήμα 1: Οι απόψεις των Λιθουανών καθηγητών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσω 
του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 

 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των Κύπριων καθηγητών ανέφεραν ότι οι μαθητές τους φάνηκαν να είναι πιο 

ενεργοί σε αυτό που έκαναν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης, οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι υπήρχαν μαθητές οι οποίοι δεν ήταν ενεργοί κατά τη διάρκεια των 

παραδοσιακών μαθημάτων και ότι κατά τη διάρκεια των εφαρμογών ήταν πιο ενεργοί. Δύο Ιρλανδοί 

καθηγητές παρατήρησαν αυξημένη προσπάθεια από τους μαθητές να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, όπου 

θα μπορούσαν να προσθέσουν εικόνες και αρχεία ήχου. Επιπλέον, το 80% των Ιρλανδών εκπαιδευτικών 

συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα ότι οι μαθητές τους ήταν πιο αυτόνομοι στη μάθησή τους και οι 

πολυάριθμες συνεντεύξεις των μαθητών  παρατήρησαν ότι απολαμβάνουν τη συνεργασία με τις ΤΠΕ 
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περισσότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους, π.χ. ένας μαθητής, ο οποίος είπε ότι «ήταν πιο ενδιαφέρον 

και λιγότερο βαρετό». Η Ισπανία ανέφερε ότι η εφαρμογή διευκόλυνε τη συνεργασία των μαθητών, την 

κριτική σκέψη και τις αντανακλάσεις των μαθητών, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και δασκάλου. 

Ένας από τους στόχους των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτωνo όλων των χωρών ήταν 

να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές αναστοχασμού τους μέσω της χρήσης της εν λόγω 

ημερολογίου (οι περισσότερες χώρες στην Α Φάση) και μια προσθήκη στον κύκλο της πλατφόρμας Mahara 

‘Η Μάθηση μου’, που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους Σλοβένους  εταίρους στη Φάση Α και 

στη συνέχεια μεταφράστηκε και προστέθηκε στην πλατφόρμα EUFolio Mahara έτσι ώστε να 

χρησιμοποιείται από τις άλλες χώρες. Η Κύπρος χρησιμοποίησε τον κύκλο ‘Η Μάθηση μου’ με τους 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην Β 'Φάση. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ομάδας εστίασης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της Α Φάσης, 

σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου δήλωσαν ότι παρόλο που σχεδίασαν για τους μαθητές τους να 

είναι σε θέση να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους με τη χρήση του Ημερολογίου στο Mahara, 

δεν ενέργησαν καθ’ αυτό τελικά. Οι περισσότεροι  Κύπριοι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν τη χρησιμότητα 

της δραστηριότητας ‘Η Μάθηση μου’, μία δραστηριότητα η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τους Σλοβένους 

εταίρους, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών τους· «Μέσω του ‘Η 

Μάθηση μου’ οι μαθητές θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν αυτό που είπαν ότι είχαν μάθει, «Έμαθα για το 

θέμα αυτό, επίσης», καθώς θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα σύνδεσμο για να το υποστηρίξουν ... Έτσι, οι 

μαθητές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο έργο που θα τους έδινε την αίσθηση της 

ολοκλήρωσης η οποία θα ήταν πιο έντονη απ’ ότι θα έδινε το βιβλίο εργασίας τους» (Φάση Β Κύπριος 

δάσκαλος). Άλλος ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «Στην πραγματικότητα αυτό, ‘Η Μάθηση μου’ ήταν 

η αυτο-αξιολόγηση τους, η οποία ήταν σημαντική». Ωστόσο, υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι οι 

μαθητές τους βρήκαν πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι αναμενόταν να γράψουν στο ‘Η Μάθηση μου’ και 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί που εφάρμοζαν για δεύτερη φορά μέσα σε μια τάξη που συμμετείχε στην Α Φάση, 

καθώς, δήλωσαν ότι οι μαθητές τους αισθάνθηκαν ενθουσιασμένοι από τη δραστηριότητα ‘Η Μάθηση μου’ 

και αντέδρασαν. Για τη Σλοβενία, η προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είχε θετικό 

αντίκτυπο, παρέχοντας ένα εργαλείο καλλιέργειας κριτικής σκέψης. για την εφαρμογή μιας περισσότερο 

μαθητοκεντρικής προσέγγισης της μάθησης με βάση την Αξιολόγηση για τη Μάθηση. Η Σλοβενία 

υποστηρίζει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ενδυνάμωσε τους μαθητές τους να έχουν 

περισσότερο έλεγχο στη μάθηση τους, με τον προγραμματισμό και τον προβληματισμό σχετικά με τη 

μάθησή τους. Αυτό φάνηκε και στις Ιρλανδικές εφαρμογές καθώς ένας Ιρλανδός καθηγητής ανέφεραν 

αύξηση στον μαθητικό αυτο-προβληματισμό και ότι ‘ήταν καλό για τους μαθητές να είναι σε θέση να δουν 

τα σχόλια του δασκάλου και να ανταποκριθούν και να θέσουν ερωτήσεις για διευκρινίσεις αν χρειαζόταν’. 

Αυτό υποστηρίχτηκε  από τα πορίσματα της έρευνας, η οποία διαπίστωσε ότι το 47% των εκπαιδευτικών 

συμφώνησαν έντονα ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων υποστήριξε τις αντανακλάσεις των 

μαθητών. Αντικατοπτρίζοντας τα πιο πάνω ευρήματα  της διαμορφωτικής αξιολόγησης και τους στοχασμούς 

του μαθητή ένας Ιρλανδός καθηγητής δήλωσε ότι «Πιστεύω επίσης ότι ανέπτυξε τις δεξιότητες 

προβληματισμού τους, καθώς έπρεπε να σκεφτούν περισσότερο για το τι έκαναν και την ανατροφοδότηση 

που λάμβαναν». Δύο Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η εφαρμογή βοήθησε τις δεξιότητες του 

μαθητή κατά τη διαχείριση πληροφοριών και τη μάθηση. Επιπλέον, οι Ιρλανδοί καθηγητές παρατήρησαν 

ότι «Οι μαθητές έχουν οργανωτικά θέματα, καθώς δεν το έχουν κάνει πριν, έπρεπε να γίνει αρχικά γιa 

αυτούς, αλλά αυτό είναι μια ικανότητα που έπρεπε να μάθουν και έχουν βελτιώσει» και ένας άλλος 

Ιρλανδός εκπαιδευτικός παρατήρησε αυξημένη συνεργασία μεταξύ των μαθητών «Οι δεξιότητες 

συνεργασίας ήταν σίγουρα καλύτερες. Μερικοί καλύτεροι μαθητές βοήθησαν τους άλλους χωρίς να τους 

ζητηθεί». Όσον αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας, το 41% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών συμφώνησαν 

απόλυτα ότι η εφαρμογή βελτίωσε τις δεξιότητες επικοινωνίας των μαθητών. 
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 Ώθηση και εμπλοκή των μαθητών 

Οι πιλοτικές εκθέσεις αξιολόγησης όλων των χωρών διευκρίνισαν ότι υπήρξε μια αύξηση στην κινητοποίηση 

και εμπλοκή των μαθητών τους κατά τη διάρκεια των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες χώρες ανέφεραν ότι οι μαθητές με χαμηλή συμμετοχή στην τάξη 

φάνηκαν πιο ενεργοί και συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων τους. Ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «Είχα μία μαθήτρια που ποτέ δεν άκουσα στην 

τάξη. Ο τρόπος που εκφράστηκε στο Φόρουμ ήταν καταπληκτικός, ήταν κάτι που δεν περίμενα.» κάτι το 

οποίο μοιράστηκαν επίσης, και άλλοι Κύπριοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης. 

Ομοίως, όταν μία Ιρλανδή εκπαιδευτικός διηγείται την εμπειρία της από τους μαθητές, χρησιμοποιώντας 

την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για να συζητήσει  ποίηση, διαπίστωσε ότι η 

συζήτηση ήταν πιο δραστήρια και πιο πλούσια από ότι στις παραδοσιακές συζητήσεις στην τάξη της. «Η 

πτυχή της συζήτησης λειτούργησε καλά για την ποίηση. Οι μαθητές σχολίασαν για την ποίηση, οι μαθητές 

στη συνέχεια σχολίασαν σχετικά με τα σχόλια των άλλων μαθητών .... Ο καθένας σχολίασε – ακόμη και 

εκείνοι οι μαθητές που δεν σχολιάζουν στην τάξη.» Αυτή η άποψη υποστηρίχθηκε και από έναν άλλο 

Ιρλανδό καθηγητή, ο οποίος παρατήρησε ότι «Εκείνοι που συνήθως δεν μιλούν στην τάξη έδιναν σχόλια στο 

διαδίκτυο – οι καθηγητές παρατήρησαν καλή άρθρωση από τους μαθητές». 

Οι πιλοτικές εκθέσεις αξιολόγησης της Ισπανίας και της Σλοβενίας ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

για τους μαθητές τους ότι ήταν πιο πρόθυμοι και φαίνονταν πιο ενεργοί κατά την δημιουργία του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους, αλλά δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία. Η Λιθουανία 

ανέφερε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να αυξηθούν τα κίνητρα για εργασία των μαθητών. Ομοίως,  υπήρξαν 

καθηγητές στην Κύπρο, που αποφάσισαν να πουν πολύ συγκεκριμένα στους μαθητές τους ότι η δουλειά 

τους στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων επρόκειτο να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της τακτικής 

αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίσουν κίνητρα των μαθητών τους στο να συμμετάσχουν. Όπως 

ανέφερε ένας Κύπριος καθηγητής στη συζήτηση της ομάδας Εστίασης: «Τους είπα: Θα αξιολογηθείτε σε 

αυτό ... γιατί το έκανα αυτό; Για να λειτουργήσει με επιτυχία. Ως κίνητρο. Δεν μου αρέσει αυτό, να υπάρχει 

η αξιολόγηση ως κίνητρο του μαθητή, προκειμένου να εργαστεί» και ακόμη ένας Κύπριος καθηγητής 

πρόσθεσε ότι «Είναι επειδή είναι η αρχή. Αργότερα το κίνητρο αυτό θα αλλάξει». 

Επίδραση στην Αξιολόγηση 

Ο αντίκτυπος του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην αξιολόγηση ήταν μια ενδιαφέρουσα πτυχή του 

έργου. Η Σλοβενία αναφέρει ότι το θέμα της αξιολόγησης βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς η προσέγγιση του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων διευκόλυνε τις δεξιότητες αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου σε 

σχέση με την ανάπτυξη της ικανότητας να προγραμματίσουν τη μάθησή του και στη συνέχεια την 

αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών εισήχθη και διευκολύνθηκε μέσω των χώρων συζητήσεων 

και επέτρεψε την άμεση σύνθεση των διαφόρων επιπέδων αξιολόγησης (αυτό – ετέρου – καθηγητής). Αυτό 

παρατηρήθηκε επίσης στις Ιρλανδικές εφαρμογές καθώς ένας Ιρλανδός καθηγητής αισθάνθηκε ότι οι 

μαθητές ‘ασχολούνταν περισσότερο’ όταν τους παρεχόταν ανατροφοδότηση μέσω της πλατφόρμας του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Σημείωσε, επίσης, ότι η διαδικασία ανατροφοδότησης ήταν 

περισσότερο διαλογική παρά τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, καθώς η ανατροφοδότηση συχνά συζητείται 

ηλεκτρονικά από τον μαθητή, όπου ζητούσαν περαιτέρω ανατροφοδότηση. Ένας άλλος Ιρλανδός 

εκπαιδευτικός ένοιωσε ότι οι μαθητές ασχολούνταν με τον βαθύτερο προβληματισμό τους ως αποτέλεσμα 

να εμπλέκονται στην υλοποίηση ‘όλοι οι μαθητές σκέφτονται περισσότερο για τη δουλειά τους’. Στα 

ερωτηματολόγια των καθηγητών, όλοι οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν είτε έντονα ή κάπως ότι οι 

ΤΠΕ βοηθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες της αυτοεκτίμησης και αυτό-αξιολόγησης. 

Επιπλέον, μία από τις πιο επιτυχημένες πτυχές της εφαρμογής για την Ιρλανδία ήταν η χρήση του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως μέσω για τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Ένας Ιρλανδός καθηγητής 

είπε ότι «μου παρείχε έναν καλό τρόπο για να δώσω την καλύτερη ανατροφοδότηση στους μαθητές». Αυτό 

υποστηρίζεται από έναν άλλο Ιρλανδό εκπαιδευτικό ο οποίος δήλωσε ότι «η ικανότητα να δώσω 



Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων σε τάξη της ΕΕ 

Σελίδα 11 από 25 
 

διαμορφωτική ανατροφοδότηση που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση». Ένας 

άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός ανέφερε επίσης ευρήματα θετικής διαμορφωτικής αξιολόγησης, 

δηλώνοντας ότι «οι μαθητές έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στα σχόλιά μου .... Ήταν ένα εξαιρετικό μέσω για 

την παροχή ανατροφοδότησης, εξαιρετικής ανατροφοδότησης στους μαθητές με έγκαιρο και ουσιαστικό 

τρόπο». 

Δύο Ιρλανδοί μαθητές δήλωσαν ότι βρήκαν «πιο εύκολο να δουν πώς να κάνουν τα γραπτά τους καλύτερα 

με το φάκελο επιτευγμάτων».  Άλλοι δύο Ιρλανδοί μαθητές  εξήγησαν ότι «σκεφτόμασταν περισσότερο 

αυτά τα οποία μας  είπε ο καθηγητής να κάνουμε για να βελτιωθούμε». Οι σύμβουλοι σε επίσκεψη σε ένα 

από τα Ιρλανδικά σχολεία παρατήρησαν ότι κατά την έναρξη του μαθήματος δινόταν στους μαθητές χρόνος 

να αφομοιώσουν την ανατροφοδότηση σε προηγούμενες εργασίες και κάποιοι χρησιμοποίησαν τη 

δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων ηλεκτρονικά προς το δάσκαλο. Ένας ερευνητής παρατηρώντας τάξεις 

σε μία εφαρμογή παρατήρησε ότι οι μαθητές που παρακολουθούσε συμμετείχαν σε αναστοχασμό 

χρησιμοποιώντας προτροπές  αναστοχασμού ενσωματωμένες στην πλατφόρμα. Τα σχόλια δεν πρέπει να 

είναι μόνο σε γραπτή μορφή. Μία Ιρλανδή μαθήτρια μίλησε για το πώς η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού 

φακέλου επιτευγμάτων τη βοήθησε να πάρει πληροφορίες σε μια τάξη γλωσσών «Μπορώ να καταγράψω 

τον εαυτό μου να μιλάει και ο καθηγητής μπορεί να το ακούσει μετά το μάθημα και να μου δώσει 

ανατροφοδότηση σχετικά με το πως ακούγεται και να μου πει πώς να βελτιώσω την προφορά μου». «Τότε», 

συνέχισε, «μπορώ να ηχογραφήσω εκ νέου τον εαυτό μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι που είπε ο καθηγητής 

μου να βελτιώσω και τότε μπορεί να ακούσει και πάλι για να δει αν το έχω κάνει σωστά». 

Η Ισπανία ισχυρίστηκε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων δίνει την ευκαιρία να αξιολογηθούν οι 

ικανότητές του 21ου αιώνα στο σύνολό τους, επειδή οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδείξεις για το τι κάνουν οι 

μαθητές και το τι μαθαίνουν, δίνουν και το παίρνουν σχόλια σχετικά με τη δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί 

και οι μαθητές μπορούσαν να επανεξετάσουν όσες φορές χρειάστηκε μια εργασία των μαθητών σε εξέλιξη 

και να την αξιολογήσουν. Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων συμβάλλει στην αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων ΤΠΕ και την ενσωμάτωση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι Κύπριοι καθηγητές ανέφεραν επίσης ότι οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, τους 

βοήθησε να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία της εργασίας των μαθητών τους και ως αποτέλεσμα τους 

βοήθησε να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία που ακολουθούσαν οι μαθητές τους προκειμένου να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Μερικές από τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με αυτό ήταν: 

«Μπορούσες να δεις τη διαδικασία, γιατί τα πάντα ήταν εκεί, στην πλατφόρμα», «Μπορούσες να δεις τη 

βελτίωσή τους σε διάφορα στάδια. Ο μαθητής κάνει κάτι, σκέφτεται και, στη συνέχεια, βελτιώνεται και 

βελτιώνεται μέχρι την τελειότητα», «Τους ρωτάς (μαθητές) αν κατάλαβαν και λένε ναι, αλλά όταν διαβάσεις 

τι έγραψαν στην πλατφόρμα βλέπεις ότι δεν κατανόησαν πλήρως». Ωστόσο, στην Α Φάση, οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στην αξιολόγηση των εργασιών του κάθε μαθητή, επειδή οι 

μαθητές τους ανέπτυσσαν ομαδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Μία Κύπρια εκπαιδευτικός 

για παράδειγμα αμφισβήτησε την αξιοπιστία των εργασιών των μαθητών της. Επιπλέον, όταν ζητήθηκε από 

τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση των δεξιότητες του 21ου αιώνα των μαθητών τους δήλωσαν 

αόριστα ότι παρατήρησαν κάποια ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από τις δραστηριότητες 

των μαθητών τους κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τους, αλλά δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν αυτές τις 

δεξιότητες επίσημα. Για το λόγο αυτό, πριν από την έναρξη των εφαρμογών της Φάσης Β οι καθηγητές 

εκπαιδεύτηκαν από το ΠΙΚ για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν ατομικούς ηλεκτρονικούς 

φακέλους επιτευγμάτων και να σχεδιάσουν δραστηριότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν 

το περιεχόμενο των γνώσεων των μαθητών τους και τις δεξιότητες του 21ου  αιώνα. 

Κατά τη διάρκεια της Β Φάσης, εκπαιδευτικοί ενός σχολείου εφαρμογής αποφάσισαν να εντάξουν τις 

δραστηριότητες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών τους στην επίσημη αξιολόγηση των 

μαθημάτων τους. Για να γίνει αυτό, ενημέρωσαν τον Διευθυντή τους, τους αντίστοιχους επιθεωρητές και 

τους μαθητές τους. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης της Φάσης Β αυτοί οι εκπαιδευτικοί είχαν μια 

συζήτηση για το αν οι μαθητές τους ανέπτυξαν δεξιότητες του 21ου αιώνα ή αν είχαν ήδη αναπτυγμένες 
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αυτές τις δεξιότητες και τις χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Αυτή η γόνιμη συζήτηση 

μπορεί να υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

εντοπισμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, των μαθητών τους. 

 

3.2. Πώς μπορεί η πρόσληψη των μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων να διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στις πιλοτικές χώρες; 
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και τις εκθέσεις αξιολόγησης των 

χωρών, η πρόσληψη των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων ήταν μια νέα ώθηση στη χρήση των ΤΠΕ στη 

μάθηση καθώς οι καθηγητές ανέφεραν ότι μέσα από τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων στις τάξεις τους, αύξησαν τη χρήση των ΤΠΕ και βοήθησαν τους μαθητές τους να αναπτύξουν 

ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων οι μαθητές και οι καθηγητές αλληλεπιδρούσαν μέσω της 

πλατφόρμας και αύξησαν την επικοινωνία τους μέσα και έξω από το σχολείο, δεδομένου ότι θα μπορούσαν 

να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα σε ώρες εκτός σχολείου. 

Νέα ώθηση στη χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση / Συχνότητα χρήσης 

Οι εκπαιδευτικοί στις συνεδρίες των ομάδων εστίασης αναφέρθηκαν γενικότερα στην επίδραση που η 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είχε στη διδασκαλία τους. Ένας Ιρλανδός 

εκπαιδευτικός σημείωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων έδωσε μια ‘νέα ώθηση’ στη χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία, ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός θεώρησε ότι η εφαρμογή του EUFolio καταστεί 

ευκολότερο να ενσωματώσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα μαθήματά τους, αντί να βλέπουν τις ΤΠΕ ως ξεχωριστό 

στοιχείο της διδασκαλίας και της μάθησης. Η χρήση της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων οδήγησε επίσης σε αυξημένο ενδιαφέρον για τη γενική χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για τη 

διευκόλυνση της μάθησης. Δύο καθηγητές αναφέρθηκαν στην ευκολία της ενσωμάτωσης εργαλείων web 

2.0 στη διδασκαλία τους, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων ως μέσον για αυτό. Μία 

καθηγήτρια σημείωσε στην απάντηση της στο ερωτηματολόγιο ότι «Το έργο έδωσε στους μαθητές και στον 

καθηγητή την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Άνοιξε τις πιθανότητες 

για τη χρήση των ΤΠΕ πιο συχνά ως μια μεθοδολογία διδασκαλίας. Ενασχολείσαι τους μαθητές, ήταν 

περισσότερο ευχαριστημένοι χρησιμοποιώντας αυτό το μέσον μάθησης παρά το παραδοσιακό ‘ομιλία και 

κιμωλία'.» Συνεντεύξεις με μαθητές αποκάλυψαν ότι προτίμησαν την παρουσίαση του έργου τους σε 

ψηφιακή μορφή και ότι, ως εκ τούτου, ήταν περισσότερα ενεργοί και συμμετείχαν καλύτερα μέσα στην 

τάξη. Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός σχολιάζοντας τις εργασίες κατάρτισης και αναδιατύπωσης των 

δυνατοτήτων της πλατφόρμας είπε ότι έκανε τη διαδικασία ‘πολύ πιο εύκολη για τους μαθητές’. Η Ισπανία 

ανέφερε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων έκανε κάποιους εκπαιδευτικούς να 

επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ και να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις που 

εισάγουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στα σχολεία, αλλά δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία. 

 Επικοινωνία / αλληλεπίδραση από συμμαθητές / συνεργασία 

Οι περισσότεροι Κύπριοι εκπαιδευτικοί ήθελαν να αναπτύξουν τη συνεργασία και τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των μαθητών τους κατά τη διάρκεια της Φάσης Α. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποίησαν Ομάδες 

τάξης  στο Mahara, προκειμένου να οργανώσουν τα μαθήματά τους και να δημιουργήσουν σελίδες με τις 

οδηγίες και άλλο υλικό που σχετίζεται με τις εφαρμογές τους καθώς επίσης και για μικρές ομάδες για τις 

ομαδικές εργασίες των μαθητών τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια της Α Φάσης, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τους χώρους συζητήσεων στις ομάδες του Mahara. Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση 

μεταξύ δασκάλου και μαθητών αλλά και των μαθητών ήταν κάτι που οι περισσότεροι καθηγητές 

παρατήρησαν ως ένα θετικό αποτέλεσμα από τις πιλοτικές εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος 

καθηγητής δήλωσε ότι «Βοηθά (το Mahara / ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων), παρακινεί τους 
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μαθητές οι οποίοι δεν είναι τόσο επικοινωνιακοί μέσα στην τάξη, να επικοινωνούν. Υπάρχουν μαθητές που 

είναι ντροπαλοί ή μαθητές που αισθάνονται πιο άνετα να μιλούν στην πλατφόρμα σε σχέση με την τάξη». 

Ακόμη ένας Κύπριος καθηγητής πρόσθεσε ότι «αυτό το είδος της επικοινωνίας δεν μπορεί να γίνει σε μια 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας». Επιπλέον, ένας άλλος Κύπριος καθηγητής ανάφερε ότι οι μαθητές 

αναγνώριζαν ότι ήταν υπεύθυνοι για ό, τι έγραφαν στην πλατφόρμα και ένας άλλος Κύπριος καθηγητής 

υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης ενός χώρου όπου οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ 

τους και με τον καθηγητή τους οποιαδήποτε ώρα. Πρότεινε, επίσης, ότι η δυνατότητα συνομιλίας σε μια 

μελλοντική πλατφόρμα θα ήταν προτιμότερο, προκειμένου να ενισχυθεί η επικοινωνία των μαθητών. Η 

επικοινωνία μεταξύ συμμαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν κάτι που 

υπογραμμίστηκε και από τους Ιρλανδούς καθηγητές.  

Άμεση πρόσβαση και βιωσιμότητα 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές 

τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέσω της χρήσης της πλατφόρμας. Μία Κύπρια καθηγήτρια ανέφερε 

ότι ακόμα και μετά την πιλοτική εφαρμογή της Α Φάσης, οι μαθητές της μπορούσαν να έχουν επαφή με 

ερωτήσεις σχετικά με τις τελικές εξετάσεις τους και ότι θα μπορούσε να τους δώσει άμεση 

ανατροφοδότηση. Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών και των δύο φάσεων, οι Κύπριοι καθηγητές τόνισαν τα 

πλεονεκτήματα του να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους μαθητές τους και την παρακολούθηση της 

διαδικασίας των δραστηριοτήτων τους, όποτε χρειάζεται. Ωστόσο, ένας αριθμός εκπαιδευτικών εξέφρασαν 

τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων των 

μαθητών τους καθώς το έργο τους ήταν αποθηκευμένο σε μια πλατφόρμα που δεν εγγυάται ότι αυτό θα 

είναι διαθέσιμο για μια ζωή. Φαίνεται ότι για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς, η διατήρηση ενός 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κάτι σημαντικό και πρότειναν ότι 

πρέπει να γίνει μια μακροοικονομική προοπτική πολιτικών για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, έτσι 

ώστε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα μέσα στα σχολεία και να παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να 

ξεκινήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων τους από τα πρώτα χρόνια και να συνεχίσουν την 

δημιουργία ακόμη και αφού τελειώσουν το σχολείο. 

 Ευκαιρίες για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και καινοτόμα προϊόντα  

Οι Σλοβένοι καθηγητές, αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των εφαρμογών του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων καθώς οι δραστηριότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους  χρειάστηκαν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες, προκειμένου να διαχειρίζονται τις εργασίες τους στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν. Κατά 

τη διάρκεια της ομάδας εστίασης της Β Φάσης, ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «οι μαθητές ανέπτυξαν 

τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ, επειδή δημιούργησαν μια σελίδα (στο Mahara) για τον ηλεκτρονικό φάκελο 

επιτευγμάτων τους». Λιθουανοί καθηγητές αναφέρθηκαν στους μαθητές να δημιουργούν «καινοτόμα 

προϊόντα με τη χρήση των ΤΠΕ» για να περιγράψουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών φακέλων 

επιτευγμάτων των μαθητών τους. 

 

3.3. Ποιες σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια 

δράσης) απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της 

στρατηγικής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στις χώρες;  
Οι ακόλουθες συστάσεις για σημαντικές αποφάσεις πολιτικής δηλώθηκαν από τους καθηγητές και 

διευθυντές σχολείων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις ομάδες εστίασης και στα αργότερα 

ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών. Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν αρκετές προτάσεις για να 

εξασφαλιστούν η επιτυχής μελλοντικές εφαρμογές, με βάση τις εμπειρίες τους μέσω εφαρμογών στην τάξη 

τους. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών στο σχολείο 

και τη διασφάλιση της εκτός σχολείου πρόσβαση των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν τους φακέλους 

επιτευγμάτων τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ότι η διάρκεια των εφαρμογών των 
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ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων θα πρέπει να είναι περισσότερη και κάποιοι από αυτούς πρότειναν 

την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η εξασφάλιση 

της κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσα από την πρακτική κατάρτιση πριν 

τις εφαρμογές και η παιδαγωγική και τεχνολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εφαρμογών ήταν κάτι 

που οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών, τόνισαν. Κάποιοι εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης την ενσωμάτωση 

του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι 

μελλοντικές εφαρμογές και κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι η αίσθηση του ανήκω σε μια κοινότητα στα σχολεία 

τους ήταν σημαντικό για αυτούς, καθώς θα μπορούσαν να συζητήσουν τις εφαρμογές τους με τους 

συμμαθητές του. Για το λόγο αυτό, υπήρχαν καθηγητές που πρότειναν την επέκταση των εφαρμογών 

αποφασίζοντας σε μια κοινή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί στη χώρα και να ενημερώσουν και να 

πείσουν άλλους εκπαιδευτικούς με τεκμηριωμένη έρευνα. 

 Υποδομές 

Όλες οι εκθέσεις των χωρών τόνισαν τη σημασία της κατάλληλης υποδομής και γρήγορης σύνδεσης στο 

διαδίκτυο στο σχολείο καθώς και την πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο για τους 

μαθητές, εκτός σχολείου. Για παράδειγμα, η Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για βελτίωση των 

υποδομών για την υποστήριξη της υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Υποδομή εννοείτε 

σε ευρυζωνική ταχύτητα, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, σύγχρονο υλικό και γενική πρόσβαση στις ΤΠΕ. 

Ένας Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις δικές τους συσκευές» για 

την εφαρμογή να είναι επιτυχής’, η οποία υποστηρίζεται από έναν Ιρλανδό καθηγητή ο οποίος είπε ότι «το 

να έχουν τις δικές τους συσκευές θα βοηθήσει σίγουρα στην πραγματοποίηση του έργου». Ένας άλλος 

Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «η υποδομή σε όλα τα σχολεία θα πρέπει να βελτιωθεί για να έχει επιτυχία», 

το οποίο ήταν κάτι που οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές μοιράστηκαν με την ομάδα του EUFolio κατά τη 

διάρκεια των ομάδων εστίασης. Συγκεκριμένα, το 84,2% των καθηγητών (και στις δύο φάσεις) δήλωσαν ότι 

η υποδομή του σχολείου τους περιορίζεται στις υλοποιήσεις τους. Όπως πρότειναν, προκειμένου 

μελλοντικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην τάξη να είναι επιτυχής, απαιτείται 

η κατάλληλη υποδομή. Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί,  συγκεκριμένα  ζήτησαν ενημερωμένα εργαστήρια 

υπολογιστών, πρόσβαση στο διαδίκτυο (ενσύρματη και ασύρματη) σε όλους τους χώρους του σχολείου και 

φορητούς υπολογιστές ή ατομικές συσκευές για κάθε μαθητή για να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στο 

λογαριασμό του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων του/της. Αρκετοί Ιρλανδοί μαθητές, δήλωσαν ότι «θα 

λειτουργούσε καλύτερα αν το διαδίκτυο ήταν πιο γρήγορο». Αυτό επιβεβαιώθηκε από παρατηρήσεις ενός 

Ιρλανδού καθηγητή ο οποίος σημείωσε ότι πήρε «σημαντικό χρόνο από το χρόνο του μαθήματος να 

μετακινηθούν στην αίθουσα των υπολογιστών, να συνδεθούν και να αρχίσουν την άσκηση. Επίσης, 

παρατηρήθηκαν ορισμένα ζητήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, πράγμα που σήμαινε ότι οι μαθητές έπρεπε 

να συνεργαστούν για να κάνουν την άσκηση τους». Οι Ιρλανδοί διευθυντές των σχολείων μοιράστηκαν 

επίσης τις ανησυχίες των υποδομών. 60% των Ιρλανδών εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών 

συμφώνησαν ότι «απαιτούνται να γίνουν ριζικές αλλαγές στα σχολεία για τις ΤΠΕ για να πρέπει να 

αξιοποιηθούν πλήρως». 

Ομοίως, οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των σχολικών 

υποδομών είναι απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή. Ένας Ιρλανδός καθηγητής παρατήρησε ότι «μια 

άριστη υποδομή για να εξασφαλιστεί την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων δεν 

αποτελεί εμπόδιο, είναι επιτακτική ανάγκη». Οι υποδομές διέφεραν σημαντικά στο σύνολο του δείγματος 

των σχολείων που συμμετείχαν στην πιλοτική της Ιρλανδίας, από σχολεία που χρησιμοποιούσαν ένας 

μαθητής προς μία συσκευή σε σχολεία που είχαν μόνο σποραδική πρόσβαση σε αίθουσες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μέσα στο σχολείο. Αυτό επηρέασε επίσης την ορμή της εφαρμογής για τους Ιρλανδούς 

εκπαιδευτικούς. Σε ορισμένα κέντρα, η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο ήταν ένα θέμα. Το αρχικό 

στήσιμο της πλατφόρμας ήταν επίπονη και περίπλοκη για έναν αριθμό σχολείων. Επιπλέον, όπως προκύπτει 

από την έρευνα της Λιθουανίας, για την επιτυχή εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα 

σχολεία η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και η καλή ποιότητα των εργαλείων (π.χ. ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές) ήταν απαραίτητη. Σκέψεις σχετικά με την κατάλληλη υποδομή των σχολείων, μαζί με την 
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εκτίμηση του εξοπλισμού που διατίθεται ή που ανήκουν στον κάθε μαθητή είναι κάτι που προτείνει επίσης 

και η Σλοβενία. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συσκευές όσο και τα δίκτυα. 

 Διάρκεια της ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και επαρκής χρόνος για 

την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών.  

Οι πιλοτικές εφαρμογές όλων των πιλοτικών χωρών μέσα στην τάξη άρχισαν τον Φεβρουάριο / Μάρτιο του 

2014, εκτός από τη Σλοβενία που ξεκίνησε τις υλοποιήσεις νωρίτερα, το Σεπτέμβριο / Οκτώβριο του 2014. 

Οι Κύπριοι καθηγητές ανέφεραν ότι η χρονική στιγμή της εφαρμογής της Α Φάσης δεν ήταν η καλύτερη, 

δεδομένου ότι ήταν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές επικεντρώνονταν στις τελικές 

εξετάσεις τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα μαθήματα ήταν μέρος του πυρήνα εξέτασης ήταν 

ανήσυχοι σχετικά με την παράδοση όλου του περιεχομένου της διδακτέας ύλης. Συγκεκριμένα, ένας 

Κύπριος καθηγητής είπε ότι «Χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να την εφαρμογή. Επειδή ξεκινήσαμε 

τα σεμινάρια κατάρτισης το Δεκέμβριο (ακόμη ένας Κύπριος καθηγητής είπε: Ναι, ξεκινήσαμε αργά) ίσως 

θα ήταν καλύτερα να ξεκινούσαμε νωρίτερα». Επίσης, ένας αριθμός Ιρλανδών εκπαιδευτικών ένιωσαν ότι 

το χρονικό διάστημα που επιτράπηκε για την πιλοτική εφαρμογή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς 

πήρε χρόνο για να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν τα οφέλη από αυτό. Ένας Ιρλανδός καθηγητής 

έμεινε έκπληκτος από την περίοδο χρόνου που χρειάστηκαν οι μαθητές να συνηθίσουν στις ψηφιακές 

δεξιότητες που απαιτούνται για τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων και «έπρεπε να ξοδεύουν χρόνο για 

την δημιουργία τους». Οι διευθυντές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ των 

μαθητών. 

Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, οραματίστηκαν τις μελλοντικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού 

φακέλου επιτευγμάτων σε μακροπρόθεσμη βάση. Ένας αριθμός εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν ότι οι 

μαθητές πρέπει να αρχίσουν να αναπτύσσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους ακόμα και 

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από τη στιγμή που θα είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης θα είναι ήδη εξοικειωμένοι με την επιλεγμένη πλατφόρμα και κάποιες βασικές γνώσεις και 

καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ένα έτος 

εφαρμογής δεν ήταν αρκετό όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό ήταν κάτι που επίσης πρότειναν και οι 

Σλοβένοι εκπαιδευτικοί: Η εγκατάσταση θα  πρέπει να είναι σταδιακή και θα πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς 

με τους μικρότερους μαθητές και αυτό θα απαιτούσε την τροποποίηση των υφιστάμενων πλατφόρμων του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των μικρότερων 

παιδιών. Ίσως χρειάζεται μια θεώρηση για να αρχίσει η εφαρμογή προσέγγισης του ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων στα πρώτα χρόνια. 

 Παιδαγωγική κατάρτιση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών  

Συνολικά, οι καθηγητές εφαρμογής του EUFolio ήταν ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο, τη διάρκεια και το 

σχεδιασμό των εργαστηρίων κατάρτισης. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι καθηγητές ήταν ικανοποιημένοι με 

την παιδαγωγική υποστήριξη που έλαβαν από τις ομάδες του EUFolio και λιγότερο ικανοποιημένοι με την 

πλατφόρμα και την τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος 

καθηγητής δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της κατάρτισης «ήταν εξαιρετικός» και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

συμφώνησαν ή συμφώνησαν απόλυτα ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο, την οργάνωση και 

δεδομένο υλικό (Σχήμα 2, το ΜΕΤΑ-ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών της Α Φάσης). Η βιωματική φύση 

του σχεδιασμού της κατάρτισης η οποία περιελάμβανε τη διαδικασία εφαρμογής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων, όπως ένας Κύπριος καθηγητής διαπίστωσε ότι «την κατάλαβα κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής, στο τελικό στάδιο. Δεν κατάλαβα την προσέγγιση στο θεωρητικό μέρος για να είμαι ειλικρινής». 
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Σχήμα 2: Η ικανοποίηση των Κύπριων Εκπαιδευτικών με το περιεχόμενο της κατάρτισης, υποστήριξης και 
της πλατφόρμας (Ερωτηματολόγια μετά την επιμόρφωση- Α Φάσης) 

 

Οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί και στις δύο ομάδες εστίασης και στα ερωτηματολόγια ήταν ικανοποιημένοι με 

την παιδαγωγική υποστήριξη που έλαβαν στο έργο (το 93% ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι). 

Η Ισπανική έκθεση έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνέχισαν να συμμετέχουν στη Β Φάση ήταν πιο 

επιδέξιοι και δήλωσαν ότι αισθάνονταν περισσότερο εξοικειωμένοι. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

εκπαιδευτικού εργαστηρίου, οι Ισπανοί καθηγητές είπαν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή 

του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Μερικοί Ιρλανδοί καθηγητές παρατήρησαν επίσης  ότι ο πιλοτικό 

ήταν ευκολότερο στη δεύτερη φάση, καθώς είχαν ήδη ‘ξεκινήσει’ να εργάζονται. Οι Σλοβένοι καθηγητές με 

έως και 10 χρόνια εμπειρία, ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εκπαιδεύτηκαν και το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 10 χρόνια 

εμπειρίας, όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης της Σλοβενίας. Συνολικά, οι Σλοβένοι καθηγητές 

εξέφρασαν καλά επίπεδα ικανοποίησης για το περιεχόμενο των εργαστηρίων, την οργάνωση, την 

υποστήριξη υλικού, την τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη και την πλατφόρμα, αλλά ήταν πιο θετικοί για 

την παιδαγωγική υποστήριξη που έλαβαν εντός της χώρας. Οι Λιθουανοί εκπαιδευτικοί έμειναν 

ικανοποιημένοι με το υποστηρικτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά ήταν λιγότερο 

ικανοποιημένοι, παρ’ όλα αυτά θετικά ικανοποιημένοι, με την παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη που 

έλαβαν από την χώρα τους. 

 Τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και πρακτική κατάρτιση  

Όλες οι πιλοτικές χώρες ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο πρακτική 

κατάρτιση στην πλατφόρμα και πιο τεχνολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Για 

παράδειγμα, η Λιθουανοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρειάστηκαν περισσότερη πρακτική εκπαίδευση για 

να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα του Mahara που χρησιμοποιούσαν και ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο για 

να δοκιμάσουν το Office 365, διότι δεν εισήχθη στο σχέδιο από την αρχή. Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν Κύπριοι 

εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι ξόδεψαν χρόνο για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα, ένας αριθμός 

εκπαιδευτικών πρότεινε ότι ήταν απαραίτητη η παροχή περισσότερων πρακτικών εργαστηρίων και η 

εκπαίδευση, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 

κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν συγκεκριμένα παραδείγματα των προηγούμενων εφαρμογών, ώστε 

να είναι σε θέση να κατανοήσουν την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που τους 
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ζητήθηκε να εφαρμόσουν. Το ΠΙΚ παρείχε παραδείγματα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που δεν 

εφαρμόστηκαν σε τάξη, με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τα τρία επίπεδα του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (αποθήκη, χώρος εργασίας, βιτρίνα), αλλά οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν 

πραγματικές υλοποιήσεις σε τάξη. 

Οι Ιρλανδοί πιλοτικοί καθηγητές ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με την τεχνολογική υποστήριξη, με το 73% 

να βαθμολογείτε ότι ήταν ικανοποιημένοι ή κάπως δυσαρεστημένοι. Η ανάγκη για περισσότερη 

διαδικτυακή υποστήριξη τονίστηκε επίσης με το 74% των εκπαιδευτικών ικανοποιημένοι ή κάπως 

δυσαρεστημένοι. Αυτό ήταν επίσης εμφανής στην ανάλυση των δεδομένων της ομάδας εστίασης, με έναν 

Ιρλανδό εκπαιδευτικό να εκφράζει την ανάγκη για ένα «κοινόχρηστο χώρο για τη συνεργασία και τη 

συνεργατική επίλυση προβλημάτων, και ίσως ακόμη και την κοινή χρήση των πηγών». Ένας άλλος Ιρλανδός 

εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του καθηγητή είναι το κλειδί της επιτυχούς 

εφαρμογής», ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «απαιτείται η αυστηρή και συνεχής 

επαγγελματική ανάπτυξη με συνεχή ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση. Η ανάγκη για διαφοροποιημένες 

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τονίστηκε επίσης, με έναν Ιρλανδό καθηγητή να δηλώνει ότι αυτό θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν ‘με ένα κατάλληλο ρυθμό». Ένας άλλος Ιρλανδός καθηγητής είπε 

ότι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ήταν «απαραίτητη στην αρχή και ότι αυτό θα πρέπει να 

υποστηριχθεί περαιτέρω στο σχολείο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης». Επιπλέον, η Ισπανία ανέφερε ότι 

υπήρχαν καθηγητές που χρειάστηκαν περισσότερη πρακτική κατάρτιση και τεχνολογική υποστήριξη, 

δεδομένου ότι δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι και ειδικοί στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη. Ένας Ιρλανδός 

καθηγητής αισθάνθηκε επίσης ότι η επιτυχία του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων «εξαρτάται από τον 

ίδιο τον καθηγητή και το πόσο άνετος  είναι με την τεχνολογία και την αξιολόγηση για τη μάθηση». 

 Ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διδακτέα ύλη και η χρήση μιας κοινής 

πλατφόρμας  

Η Ισπανική έκθεση προτείνει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων χρειάζεται να περιλαμβάνεται στη 

διδακτέα ύλη από τις αρχές, όπως τις βασικές ικανότητες, καθώς αυτό θα βοηθήσει όλους τους 

εκπαιδευτικούς να τον εισαγάγουν στην τάξη. Για να γίνει αυτό οι αρχές πρέπει να παρέχουν την πλατφόρμα 

για όλα τα σχολεία και να παρέχουν επίσης την κατάλληλη εκπαίδευση. Ομοίως, οι Κύπριοι καθηγητές 

αναφέρονται στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των τρεχουσών απαιτήσεων του 

αναλυτικού προγράμματος. Αν και οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς εφαρμογής είχαν την 

υποστήριξη των αντίστοιχων Επιθεωρητών τους, ώστε να είναι πιο ευέλικτοι όσον αφορά στα χρονικά 

πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι για μελλοντικές εφαρμογές, αυτό 

δεν θα συμβεί. Ζήτησαν όπως τα Υπουργεία θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους σχεδιαστές των αναλυτικών 

προγραμμάτων σχετικά με την ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων προκειμένου να 

αναμορφώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν το χρόνο να τον 

εφαρμόσουν χωρίς να νοιώθουν αγχωμένοι. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν 

την είσοδο του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως υποχρεωτικό μέρος του επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος  στο επίσημο μάθημα των ΤΠΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές έχουν 

τουλάχιστον λογαριασμό ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και να εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας 

για μια κοινή πλατφόρμα (π.χ. Mahara ή το Office 365) την οποία όλες οι σχολικές μονάδες θα 

χρησιμοποιούν, και επίσης, ένα κοινό μοντέλο πυρήνα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που οι 

μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να το αναπτύξουν κατά την πάροδο του χρόνου. 

 Αλλαγή των μεθόδων αξιολόγησης 

Αν και οι περισσότεροι καθηγητές αναφέρονται στα πλεονεκτήματα της χρήσης της προσέγγισης του 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και μιας πλατφόρμας για να παίρνουν αποδείξεις της προόδου και 

της εργασίας των μαθητών, φαίνεται να υπάρχουν θέματα όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των 

ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, των μαθητών. Για παράδειγμα, 

στην Α Φάση των εφαρμογών στην Κύπρο, ως επί το πλείστον οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, για την 
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ανάπτυξη των ομαδικών ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Μια παρατήρηση που έκαναν οι 

περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης της Α Φάσης, ήταν ότι ήταν 

ανήσυχοι σχετικά με την αξιοπιστία της εργασίας των μαθητών στους ομαδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους 

επιτευγμάτων. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος εκπαιδευτικός ανησυχούσε ότι «Ήταν οι απαντήσεις τους 

αξιόπιστες; Μήπως ήταν ατομικές ή ομαδικές;» Παρ’ όλα αυτά άλλοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η 

συνεργατική εργασία είναι εργασία η οποία πρέπει επίσης να αξιολογηθεί, οι περισσότεροι Κύπριοι 

καθηγητές συμφώνησαν ότι υπήρχε ανάγκη για την αξιολόγηση των εργασιών κάθε μαθητή μέσω των 

ξεχωριστών ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων τους. Αυτό ήταν κάτι που είχε ληφθεί υπόψη κατά την 

εφαρμογή της Β Φάσης. Ωστόσο, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που εξέφρασαν την ανάγκη 

για πιο συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης της εργασίας των μαθητών στον ηλεκτρονικό φάκελο 

επιτευγμάτων και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, σε τέτοιες δραστηριότητες της πλατφόρμας. 

 Ανάπτυξη των κοινοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού 

φακέλου επιτευγμάτων εντός της σχολικής μονάδας  

Οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για μια ομαδική προσέγγιση για την εφαρμογή καθώς ένας 

καθηγητής σημείωσε ότι «το να υπάρχουν περισσότεροι από ένα δάσκαλο που εργάζονται στο έργο είναι 

καλύτερο, δεδομένου ότι μπορούν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον». Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός 

σημείωσε ότι «δεν υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν» και ένας άλλος 

Ιρλανδός εκπαιδευτικός αισθάνθηκε ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών ήταν το κλειδί για την επιτυχία 

του έργου. Αυτό υποστηρίχθηκε επίσης και από ένα από τα σχολεία της Κύπρου που ξεκίνησε  να εφαρμόζει 

με αρκετούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη Φάση Α. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους καθώς θεωρούσαν ότι ανήκαν σε μια ομάδα, εντός των σχολικών μονάδων τους, τα μέλη 

της οποίας εργάζονταν με έναν κοινό στόχο, όπως μια κοινότητα, να ενσωματώσουν τον ηλεκτρονικό 

φάκελο επιτευγμάτων στην τάξη τους. Δήλωσαν ότι τους άρεσε το γεγονός ότι θα μπορούσαν να 

συζητήσουν θέματα που αντιμετώπιζαν και τις ιδέες εφαρμογής με συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είχαν 

επίσης την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία τους. Χάρηκαν την αίσθηση 

της ‘κοινότητας’. Για παράδειγμα, ένα από τα σχολεία εφαρμογής της Κύπρου συμμετείχε στην Α Φάση των 

εφαρμογών με μια ομάδα 4 εκπαιδευτικών εφαρμογής (και επιπλέον 2 μη εκτελεστικούς καθηγητές), εκ 

των οποίων 3 απομακρύνθηκαν από τα σχολεία λόγω των πολιτικών του Υπουργείου σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές τοποθετήσεις σε σχολεία και δεν συμμετείχαν στη Φάση Β. Αυτό, στην πραγματικότητα, 

επηρέασε τον τρόπο που οι εφαρμογές της Φάσης B διεξήχθησαν, επειδή η ‘κοινότητα’ της Α Φάσης δεν 

υπήρχε στη Φάση Β. Οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω σχολείου και ο διευθυντής εξέφρασαν την απογοήτευσή 

τους σχετικά με αυτό το θέμα και είναι μια σημαντική απόφαση πολιτικής για να βεβαιωθεί ότι η άποψη 

της ‘κοινότητας’ ενός σχολείου παραμένει άθικτη, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των υλοποιήσεων. Τέλος,  

η Σλοβενική έκθεση δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί της Σλοβενίας έπρεπε να ‘το διατυμπανίσουν’ έτσι ώστε να 

έχουν την αίσθηση της κοινότητας μέσα στο σχολείο τους και να πείσουν τους άλλους εκπαιδευτικούς να 

το εφαρμόσουν. 

 Ανάπτυξη της ολοκλήρωσης  του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε περισσότερα σχολεία 

και εκπαιδευτικούς, παρέχοντας πειστικά στοιχεία που βασίζονται σε επιχειρήματα για τα οφέλη 

από τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων.  

Οι Κύπριοι καθηγητές θέλουν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία της 

Κύπρου στο μέλλον, και πρότειναν ότι οι Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής όπως προωθήσουν και αναπτύξουν 

την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων με την παροχή τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, 

προκειμένου να πείσουν τους περισσότερους εκπαιδευτικούς  να το δοκιμάσουν. Δήλωσαν ότι κατά τη 

διάρκεια της Α Φάσης ήθελαν συγκεκριμένα παραδείγματα για υπάρχουσες υλοποιήσεις και αποδεικτικά 

στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα που υπογραμμίζει τα οφέλη από τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων 

επιτευγμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως τόνισαν, μια τέτοια πρακτική, θα βοηθήσει να πείσει 

τους εκπαιδευτικούς που είναι απρόθυμοι στη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. 
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 Η Παιδαγωγική και Τεχνολογική Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών ( και Συνεχής Επαγγελματική 

Ανάπτυξη) 

Η επιτυχής εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο 

βασικούς παράγοντες: την κατάρτιση και τις υποδομές. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν εντατική τεχνική 

υποστήριξη και το μοντέλο μέντορα που απασχολείται στην πιλοτική εφαρμογή στην Ιρλανδία ήταν 

επιτυχής όσον αφορά την παροχή συνεχούς υποστήριξης. Τα σχολεία που είχαν πρόσβαση σε ένα 

συντονιστή των ΤΠΕ που συμμετείχε στο πρόγραμμα ήταν κυρίως περισσότερο επιτυχής από ό, τι εκείνα 

που δεν είχαν. Για παράδειγμα, στην Κύπρο, υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος δεν είχε καμία υποστήριξη 

από καθηγητή των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Α Φάσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα διάφορα θέματα, όπως η 

έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης, η ανεπαρκής πρόσβαση σε εργαστήρια ΤΠΕ και η εμπόδιση της 

επιτυχίας της υλοποίησης. 

Η Τεχνική υποστήριξη στη χρήση της πλατφόρμας πρέπει να συνοδεύεται από τις παιδαγωγικές 

υποστηρίξεις όπως τα δείγματα σεναρίων μάθησης. Οι Ιρλανδοί καθηγητές ήταν πολύ δραστήριοι στην 

ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Ένας Ιρλανδός 

εκπαιδευτικός επεσήμανε ότι «μεγάλη τεχνολογική υποστήριξη που απαιτήθηκε, παραδόθηκε σε μικρές 

ομάδες για να εξασφαλιστεί η επιτυχία". Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην επιτυχία 

του Ιρλανδικού μοντέλου μέντορα και το «να έχεις κάποιον να σε υποστηρίξει και να σε ενθαρρύνει ήταν 

πολύ σημαντικό». Η Ιρλανδική έκθεση δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες διαδικτυακές 

υποστηρίξεις. Αυτό ήταν επίσης εμφανής στην ανάλυση των δεδομένων της ομάδας εστίασης, με έναν 

Ιρλανδό εκπαιδευτικό να εκφράζει την ανάγκη για έναν «κοινόχρηστο χώρο για συνεργασία και συνεργατική 

επίλυση προβλημάτων, και ίσως ακόμη και την κοινή χρήση των πηγών». Ένας Ιρλανδός καθηγητής δήλωσε 

ότι «απαιτείται η αυστηρή και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη με συνεχή ανατροφοδότηση και 

ενθάρρυνση». Η ανάγκη για διαφοροποιημένο υλικό συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης τονίστηκε επίσης 

για την Ιρλανδία. Επιπλέον, ένας Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι η συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ήταν 

«απαραίτητη στην αρχή και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω στο σχολείο κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης». Επιπλέον, η Σλοβενική έκθεση δείχνει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται στη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, πρώτα για τον εαυτό τους και στη 

συνέχεια στη χρήση μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό ότι οι εν λόγω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται και 

οργανώνονται μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένας Ιρλανδός καθηγητής σημείωσε την ανάγκη για 

κάποια μορφή τεχνικής υποστήριξης, ‘ανεξάρτητα από το λογισμικό πακέτο που ένα σχολείο θα αποφασίσει 

να χρησιμοποιήσει, αυτό πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους 

δασκάλους / διαχειριστές. Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης, 

καθώς και τεχνική υποστήριξη για το δάσκαλο στην τάξη είναι ένα θεμελιώδες σημείο εκκίνησης κατά την 

άποψή μου, αν τα σχολεία αποφασίσουν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς φακέλους 

επιτευγμάτων’. 

3.4. Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό 

μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων;  
Αντλώντας από την εμπειρία τους με την εφαρμογή μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, οι 

εκπαιδευτικοί έκαναν προτάσεις με έμφαση κυρίως στις απαιτούμενες προδιαγραφές της πλατφόρμας και 

τις προδιαγραφές των υποδομών τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. 

 Προδιαγραφές Πλατφόρμας, όπως αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς  

Οι πιλοτικές χώρες που χρησιμοποίησαν κυρίως την πλατφόρμα του Mahara για τις εφαρμογές τους 

συνολικά, διαπίστωσαν ότι το Mahara δεν ήταν εύκολο να χειριστεί από μερικούς καθηγητές και μαθητές. 

Η Ιρλανδία ήταν η μόνη περίπτωση που χρησιμοποίησε το Office 365 και στις δύο φάσεις, καθώς το 

περιβάλλον αυτό δεν εισήχθη προς τις άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της Α Φάσης και ως εκ τούτου δεν θα 

μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στις εφαρμογές τους από την έναρξη του έργου. 
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Παρόλο που οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με την πλατφόρμα του Mahara  

κατά τη διάρκεια της Α Φάσης, το 18% δήλωσε ότι δεν ήταν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι και  

το 9% δεν ήταν ικανοποιημένοι. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα θέματα με την πλατφόρμα, 

ήταν όταν οι μαθητές είχαν τη μεταφόρτωση υλικού στην τάξη την ίδια στιγμή. Κατά τη διάρκεια της Α 

Φάσης, οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν το Mahara να είναι λειτουργικό σε πολλές συσκευές, εκτός από 

έναν υπολογιστή καθώς  οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις κινητές τους συσκευές. Τέλος, οι Κύπριοι 

καθηγητές και μαθητές πρότειναν τη διεπαφή του Mahara να είναι πιο φιλική προς το χρήστη. 

Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος καθηγητής αναφέρθηκε σε θέματα που αντιμετώπιζαν στο ανέβασμα μεγάλων 

αρχείων και πρότεινε μια πιο αποθήκευση αρχείων όπως το ‘Dropbox'- στο μέλλον. Ομοίως, η Λιθουανοί 

καθηγητές ανέφεραν ότι πλατφόρμα του Mahara δεν ήταν αρκετά φιλική προς το χρήστη και δεν επέτρεπε 

την αποστολή μεγάλων αρχείων. Επιπλέον, το 24,5% των Σλοβένων εκπαιδευτικών εξέφρασαν τη 

δυσαρέσκειά τους με την πλατφόρμα Mahara και ανέφεραν ότι η χρηστικότητα της πλατφόρμας Mahara θα 

πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας και ότι η περαιτέρω σκέψη και ανάπτυξη θα πρέπει να επενδυθεί στην 

ικανοποίηση των χρηστών. Επιπλέον, οι Σλοβένοι εκπαιδευτικοί μοιράζονται ότι το Mahara ήταν πολύ 

δύσκολο (ίσως πάρα πολύ δύσκολο) για τους αρχάριους και ότι οι τεχνικές πτυχές της πλατφόρμας που 

χρησιμοποιούνται εκπροσωπούσαν αρκετά ένα βάρος και στους Σλοβένους εκπαιδευτικούς και στους 

μαθητές. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί, η πλειοψηφία των οποίων χρησιμοποίησε το Office 365 ως 

πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, φάνηκαν να είναι ικανοποιημένοι με τη λειτουργία 

της αποθήκευσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων.  Ειδικότερα, ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός 

αναφέρθηκε σε αυτό ως να είναι ένα ‘ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον’, ενώ ένας άλλος Ιρλανδός 

εκπαιδευτικός διαπίστωσε ότι ήταν ‘χρήσιμο να υπάρχει η εργασία σε ένα χώρο’ και ως εκ τούτου είναι 

χρήσιμη για τη διαχείριση του περιεχομένου. Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο τονίστηκε ήταν η δυνατότητα 

να αποθηκεύεται η εργασία σε διαφορετικές μορφές αρχείων, όπως τονίζεται από τους Ιρλανδούς 

εκπαιδευτικούς, αναφερόμενος στις δυνατότητες των ‘πολυμέσων’ της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού 

φακέλου επιτευγμάτων. 

Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στο έργο που συμμετείχε στον καθορισμό της σελίδας της τάξης. 

Ένιωσε ότι «θα ήταν πολύ επωφελής για τα σχολεία, εάν η σχολική ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί από πριν 

(ιδανικά χωρίς κόστος, αλλά ενδεχομένως με μια μικρή χρέωση). Αυτό θα σήμαινε ότι η δημιουργία της 

σελίδας της τάξης θα ήταν απλά ένα πάτημα ενός κουμπιού. Ξεκινώντας από το μηδέν μπορεί να είναι πολύ 

εκφοβιστικό ακόμη και για τον  πιο ικανό εκπαιδευτικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Όσον αφορά την ίδια 

την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός σκιαγράφησε το 

όραμά του για τέσσερις ξεχωριστές περιοχές: τμήμα Δασκάλου (μόνο για ανάγνωση) όπου το περιεχόμενο 

μοιράζεται με τους μαθητές· χώρο συνεργασίας (όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χώρους 

για να εργαστούν για κοινές εργασίες)· τμήμα Μαθητή (συγγραφής) όπου η μαθητική εργασία 

ολοκληρώνεται, και ένα τμήμα Αξιολόγησης όπου αποθηκεύεται η αξιολόγηση των μαθητών και η 

ανατροφοδότηση. Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός θεώρησε ότι αυτό το τμήμα αξιολόγησης θα 

μπορούσε να έχει τη δυνατότητα για τους μαθητές να ανταποκριθούν σε ανατροφοδότηση και να ρωτήσουν 

περαιτέρω ερωτήσεις. Επιπλέον, οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ένας ηλεκτρονικός φάκελος 

επιτευγμάτων θα πρέπει να έχουν ένα χώρο αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας για να είναι οι μαθητές 

σε θέση να αποθηκεύουν την εργασία τους, αλλά και λειτουργίες που θα επιτρέπουν στους καθηγητές και 

μαθητές να επικοινωνούν εύκολα και να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους. Η πλατφόρμα που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στην Κύπρο ήταν το Mahara και παρόλο που οι 

περισσότεροι καθηγητές ήταν ικανοποιημένοι με τις λειτουργίες της πλατφόρμας, οι Κύπριοι καθηγητές 

είπαν ότι «θα μπορούσε να είναι πιο φιλική προς το χρήστη» και «πιο ελκυστική» στους μαθητές. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές προτίμησαν να επικοινωνήσουν μέσα 

του Facebook ή με e-mail γιατί ήταν ‘ευκολότερο’. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στην 

Α Φάση, οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκε να στείλουν πολλά μηνύματα προς τους μαθητές τους, αλλά 

μπορούσαν να το κάνουν αυτό μόνο μέσω της χρήσης της Ομάδας. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, δήλωσαν ότι ίσως 

μια λειτουργία Συνομιλίας θα μπορούσε να βοηθήσει τους ίδιους και τους μαθητές τους να αναπτύξουν 
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τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους. Επίσης, ανέφεραν ότι ένα μοντέλο ηλεκτρονικού 

φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να σχεδιάσουν την εργασία τους, να 

παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να στοχαστούν το έργο τους και αργότερα να μοιραστούν την εργασία τους 

με τους άλλους. Επιπλέον, αξιολόγησαν ότι η χρήση των ανακλαστικών ημερολογίων και επίσης του κύκλου 

‘Η Μάθηση μου’ που χρησιμοποιήθηκε στη Β Φάση ήταν κάτι που τους βοήθησε να προωθήσουν την 

αυτορρύθμιση των μαθητών τους. 

Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός, ο οποίος χρησιμοποίησε το Office 365, είπε ότι «χωρίς αμφιβολία το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης των φακέλων επιτευγμάτων είναι η δυνατότητα αύξησης της 

ποιότητας αξιολόγησης / ανατροφοδότησης. Η Αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το OneNote, μπορεί να γίνει 

πιο ορατή στους μαθητές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της επισήμανσης. Περισσότερο ακουστική  

χρησιμοποιώντας και το μικρόφωνο στην επιτραπέζια έκδοση και φυσικά πιο μόνιμη λόγω της ψηφιακής 

φύσης της». Αυτός ο καθηγητής, επίσης, έφτιαξε ένα μοντέλο καλής ανατροφοδότησης προτού επιτρέψει 

στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων για να τους σχολήσει  στην  

ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές «Συζήτησα και τόνισα τα χαρακτηριστικά της ποιότητας στις πρώτες 

εβδομάδες του έτους και καθώς περνούσε το τρίμηνο οι μαθητές έγιναν πιο άνετοι στην αξιολόγηση της 

εργασίας τους και των άλλων μαθητών με αυτά τα κριτήρια». 

Επιπλέον, οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα 

πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσει κάθε είδους αρχεία και δεν θεώρησαν τους εξωτερικούς 

συνδέσμους στο να δημοσιεύσουν υλικά ως θετικό σημείο. Η Λιθουανία ανέφερε ότι οι μαθητές 

αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά τη μεταφόρτωση βίντεο στο Mahara, κάτι που ήταν επίσης εμφανής στις 

εφαρμογές στην Ισπανία και την Κύπρο. Οι Λιθουανοί μαθητές που χρησιμοποίησαν το Microsoft Office 365 

δήλωσαν ότι το αισθάνθηκαν περισσότερο φιλικό προς το χρήστη παρά το Mahara, αλλά ανέφεραν 

προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 Προδιαγραφές υποδομών και η πρόσβαση των μαθητών 

Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης επαρκούς υποδομής για την εφαρμογή μοντέλων 

ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην έλλειψη υποδομών, την περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστήριο 

υπολογιστών, την περιορισμένη διαθεσιμότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο, τόσο μέσα στο σχολείο 

όσο και στα σπίτια των μαθητών, ως βασικά εμπόδια κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τους. Ομοίως, ένας 

Ιρλανδός εκπαιδευτικός αισθάνθηκε ότι «Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που θα βρήκα στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος EUfolio ήταν η αρκετή πρόσβαση στο υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Έπρεπε να πάμε στην τάξη των υπολογιστών, να συνδεθούν στο προφίλ τους στον υπολογιστή, να 

συνδεθούν στην σελίδα του SharePoint και έπειτα να μπορέσει να ξεκινήσει το μάθημα. Μια παρόμοια 

διαδικασία απαιτείται προς το τέλος του μαθήματος. Αν οι μαθητές είχαν τη δική τους συσκευή ανά πάσα 

στιγμή σε όλες τις τάξεις αυτά τα θέματα πρόσβασης προφανώς να εξαφανίζονταν». Η πρόσβαση από το 

σπίτι επισημαίνεται επίσης ως σημαντική. Οι Κύπριοι καθηγητές ήταν, επίσης, ανήσυχοι στο να μην 

συμπεριλαμβάνουν μαθητές οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα εκτός 

σχολείου, είτε λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο ή εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης 

σε υπολογιστή. Αυτό αναφέρθηκε επίσης από την Ιρλανδία, καθώς ένας ιρλανδός καθηγητής εξήγησε ότι 

«Κάποιοι άλλοι μαθητές δεν είχαν πρόσβαση στο σπίτι. Παρόλο που ήταν πολλοί στη μειοψηφία, αυτό είναι 

ένα θέμα το οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάσουν και να το σεβαστούν, προσαρμόζοντας εργασίες  

για όλη την τάξη. Οι μαθητές στο σύνολό τους φάνηκαν να τους αρέσει να δουλεύουν από το σπίτι. Ο μόνιμος 

χαρακτήρας μιας εργασίας να είναι στο φάκελο επιτευγμάτων τους ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για 

αυτούς». Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαλειτουργική, ακόμη 

και σε μία φορητή συσκευή, όπως ένα κινητό τηλέφωνο που σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν μαζί τους. Κατά 

τη διάρκεια της υλοποίησης της Α Φάσης, το Mahara είχε κάποια προβλήματα όταν χρησιμοποιείτο σε μια 

κινητή συσκευή. 
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4. Συμπεράσματα 
Το μοντέλο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, όπως υιοθετήθηκε από τις  πιλοτικές εφαρμογές του 

EUFolio, όπου η μάθηση προσεγγίστηκε τόσο ως μια διαδικασία όσο και ως ένα προϊόν, παρείχε σαφείς 

ενδείξεις σχετικά με τα οφέλη της διδασκαλίας και της μάθησης. Φαίνεται ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος 

επιτευγμάτων ως διαδικασία μάθησης πρόσφερε στους καθηγητές και τους μαθητές ευκαιρίες να επιτύχουν 

τους μαθησιακούς στόχους τους. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές προκλήσεις που επηρέασαν σημαντικά τις 

εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η επιτυχής εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Φαίνεται ότι είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς 

που τον εφαρμόζουν, να έχουν επαρκή παιδαγωγική και τεχνολογική υποστήριξη από πριν 

(εκπαιδεύσεις, εργαστήρια), κατά τη διάρκεια (εκπαιδευτή, μέντορα, συνεργάτες) και μετά τις 

εφαρμογές (κοινότητες, πολιτική). Η τεχνική υποστήριξη στη χρήση της πλατφόρμας πρέπει να 

συνοδεύεται από παιδαγωγική υποστήριξη και περιεχόμενο, όπως τα δείγματα σεναρίων μάθησης. 

 Η προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης, σε 

αντίθεση με μια ψηφιακή πλατφόρμα και το περιεχόμενό της, ήταν και εξακολουθεί να είναι μια 

πρόκληση να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικούς (και ακόμη και για την ομάδα του έργου) να υιοθετήσουν. 

  Στα σχολεία και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης επηρέασε επίσης στη ταχύτητα της εφαρμογής για 

τους εκπαιδευτικούς. Τα κοινά ζητήματα που αντιμετώπιζαν στα σχολεία είχαν να κάνουν με την 

σύνδεση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στο λειτουργικό εξοπλισμό.  

  Έχοντας μία υποστηρικτική ομάδα διαχείρισης στο σχολείο ήταν επίσης ένας παράγοντας για τις 

επιτυχής υλοποιήσεις. Πριν να προβούν σε μια εφαρμογή στο σχολείο, συνιστάται να είναι ρεαλιστική 

στο τι μπορεί το σχολείο να επιτύχει και να αναπτύξει ένα σχέδιο για την εφαρμογή.  

 Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων παρείχε ένα εξαιρετικό μέσον για τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση, υποστηρίζοντας τον αυτοπροβληματισμό του μαθητή και την αξιολόγηση, επιτρέποντας  

την αξιολόγηση από τους συμμαθητές και την ενίσχυση της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών με 

τη δυνατότητα να γίνει πιο επικοινωνιακή. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν μια πιο προσιτή ευκαιρία να 

αναδιατυπώσουν την εργασία και ως εκ τούτου να γεφυρώσουν τα κενά στη μάθησή τους.  

 Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων πρέπει να ενσωματωθούν και να ευθυγραμμιστούν με τη 

Διδακτέα Ύλη της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή ένταξη και λιγότερη ταλαιπωρία.   

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εθνική ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην 

επίσημη εκπαίδευση, υπάρχει η ανάγκη να αποφασιστεί μια κοινή πλατφόρμα που θα 

χρησιμοποιείται σε όλα τα σχολεία της χώρας.  

 Η διάρκεια και η βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή. Όπως ήταν προφανές στις υλοποιήσεις του EUFolio οι μαθητές 

πρέπει να έχουν το χρόνο να αναπτύξουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, προτάθηκε ότι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φακέλου 

επιτευγμάτων θα πρέπει να ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται πιο ουσιαστικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Η ικανότητα των πολυμέσων ενός ψηφιακού περιβάλλοντος προσφέρει ευκαιρίες σε 

όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με προφορική μέρος. Η λειτουργία της 

αποθήκευσης, της πλατφόρμας, επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση της εργασίας κατά τη διάρκεια μιας 

χρονικής περιόδου, η οποία είναι εξαιρετικά επωφελής για τις αξιολογήσεις και ιδίως όταν ένας 

μαθητής αλλάζει σχολείο. Όπου χρησιμοποιείται σε διαθεματική βάση, ο ηλεκτρονικός φάκελος 

επιτευγμάτων αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες για διαθεματική συνεργασία και για τους μαθητές να 

αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Το ενδεχόμενο βιτρίνα του ηλεκτρονικού φακέλου 
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επιτευγμάτων προσφέρει επίσης ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους μαθητές στο σχεδιασμό της 

σταδιοδρομίας τους και στην ανάπτυξη του βιογραφικού  τους σημειώματος.  

 Οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν το ότι ήταν επιτυχής όσον αφορά την επίτευξη των γνωστικών στόχων και 

των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αν και υπάρχουν λίγα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς 

τους. Δεν ήταν σαφές αν υπήρχε σημαντική αλλαγή στον τρόπο που αξιολογούνται οι μαθητές τους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών τους 

,διευκολύνθηκε από τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, αλλά δεν περιέγραψαν 

επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αξιολόγησαν διαμορφωτικά τους μαθητές τους. Υπήρχαν καθηγητές 

που παραδέχθηκαν ότι χρειάστηκαν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο  αξιολόγησης και  εκτίμησης των 

ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων των μαθητών τους με ιδιαίτερη δυσκολία στην αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα των μαθητών τους. Η τελευταία παρατήρηση, ξεκίνησε μια συζήτηση για 

ένα νέο έργο που θα έχει ως στόχο να προσφέρει αυτό το είδος της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου  αιώνα με τη χρήση των ΤΠΕ, 

για μελλοντικές εφαρμογές. 
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Το EUfolio – οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων σε τάξη της ΕΕ είναι ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (KA1 - Υλοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης). Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] 

δεσμεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και το EUfolio, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλιαρίου θεωρείται δημόσιο και μπορεί 

να διανεμηθεί ελεύθερα. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό, παρακαλούμε 

αναφέρετε το EUfolio ως πηγή, και περιλάβετε την ιστοσελίδα από την οποία ελήφθη το 

υλικό. Αν αναπαράγετε το κείμενο του βιβλιαρίου, αναφέρετε τους πρωτότυπους 

συμβάλλοντες συγγραφείς και την οργάνωσή τους. 
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