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 Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός οδηγού και περιεχόμενο 

Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στους εκπαιδευτές του ATS2020 και τους εκπαιδευτικούς της 

Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και έχει αναπτυχθεί ως μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ATS2020 – Assessment of Transversal Skills. Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να εισαγάγει τους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς στο Πρόγραμμα ATS2020, παρέχοντας μιαν αρχική πηγή 

πληροφόρησης στήριξης της Κοινότητας Πρακτικής Εκπαιδευτών ATS2020 (ATS2020 Trainers 

Community of Practice) σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου μάθησης ATS2020 για την 

ανάπτυξη και αξιολόγηση των κομβικών δεξιοτήτων. 

Αρχικά, θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τις κομβικές δεξιότητες του 21ου 

αιώνα, την αξιολόγηση για μάθηση και τους ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων 

(ePortfolios). Στη συνέχεια, θα παρατεθούν παραδείγματα από προηγούμενες εφαρμογές του 

προγράμματος ATS2020 και θα συζητηθούν θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τις εφαρμογές 

αυτές, καθώς και εισηγήσεις από τους ερευνητές. Ακολούθως, θα αναφερθούν τα δύο βασικά 

εργαλεία ePortfolio (Mahara και O365) που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του 

Προγράμματος ATS2020, καθώς και παραδείγματα μαθησιακών εισηγήσεων με χρήση ePortfolio 

που έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τέλος, θα παρουσιαστεί το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του μοντέλου μάθησης ATS2020 στα σχολεία. 

1.2 Το Ευρωπαϊκό έργο ATS2020 

Το έργο «Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS2020)» αφορά σε μια πειραματική Ευρωπαϊκή 

πολιτκή που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ 

(ΚΑ3). Το Πρόγραμμα ATS2020 στοχεύει στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μάθησης 

για την ενίσχυση των μαθησιακών κομβικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 21ου αιώνα σε όλα 

τα Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, καθώς και η παροχή σύγχρονων προσεγγίσεων και 

καινοτόμων εργαλείων στους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αυτών. Το 

μαθησιακό μοντέλο ATS2020 εφαρμόζεται πειραματικά σε 10 συμμετέχουσες χώρες το 2016 και 

το 2017. 

Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη του πλαισίου «Κομβικές Δεξιοτήτες ATS2020» 

• Ανάπτυξη της πλατφόρμας ATS2020 και των τεχνολογικών εργαλείων 

• Σχεδιασμός προγραμμάτων διαρκούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών στην πειραματική εφαρμογή 

• Πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση 

• Καταγραφή καινοτόμων σεναρίων μάθησης 
• Ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης και συστάσεις πολιτικής 

Η Ομάδα έργου του ATS2020 συγκεντρώνει 17 εταίρους και 4 συνεταίρους από 11 Ευρωπαϊκές 

χώρες σε μια συνεργατική ερευνητική διαδικασία, δημιουργώντας ένα δίκτυο αποτελούμενο από 
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εμπειρογνώμονες πολιτικής και εκπαίδευσης, ερευνητές, καθώς και επαγγελματίες. 

Συγκεκριμένα, οι εταίροι στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι: 

Εταίροι:  

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Κύπρος (Συντονιστής) 

• Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευση, Κύπρος 

• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Κύπρος 

• Danube University Krems, Αυστρία 

• CVO Antwerpen, Βέλγιο  

• Croatian Academic and Research Network CARNet, Κροατία 

• Foundation INNOVE, Εσθονία  

• University of Tampere, Φινλανδία 

• Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος, Ελλάδα 

• Monaghan Education Centre, Ιρλανδία  

• H2 Learning Ltd., Ιρλανδία 

• Centre of Information Technologies in Education, Λιθουανία 

• National Examination Centre, Σλοβενία  

• Ministry of Education, Science and Sport, Σλοβενία 

• Education Research Institute, Σλοβενία 

• National Education Institute, Σλοβενία 

• Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Ισπανία 

 

Συνεργάτες:  

• Microsoft Corporation, Education Central and Eastern Europe  

• Ministry of Education, Εσθονία 

• Adobe, Βέλγιο  

• Trinity College, Ιρλανδία  

• Welsh Assembly Government, UK 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ATS2020, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου  

www.ats2020.eu  

 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να δώσει συνοπτικά βασικές πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία και 
έννοιες του μαθησιακού μοντέλου ATS2020: ψηφιακή αξιολόγηση, Δεξιότητες του 21ου αιώνα 
και ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων (ePortfolios).  

2.1 Τι είναι η ψηφιακή αξιολόγηση (eAssessment); 

Η διδασκαλία και η μάθηση είναι ίσως τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία της εκπαιδευτικής 

πρακτικής. Όμως, ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πρακτικής είναι και η 

http://www.ats2020.eu/
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αξιολόγησή «της» και «για» μάθηση. Η αξιολόγηση είναι σημαντική, αφού οι διάφορες 

προσεγγίσεις αξιολόγησης μπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία για τη διαμόρφωση από τον/την 

εκπαιδευτικό ενός πλαισίου συλλογής δεδομένων των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, βάσει μιας συγκεκριμένης συστηματικής 

διαδικασίας. Ταυτόχρονα, οι προσεγγίσεις αξιολόγησης μπορούν να θεωρηθούν και ως εργαλεία 

μάθησης, παρέχοντας ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, κατά 

τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) είναι δυνατόν να εγκαθιδρύσουν μια 

σύνδεση ανάμεσα στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση, παρέχοντας ένα 

βελτιωμένο πλαίσιο, όπου τα τρία αυτά στοιχεία θα αλληλεπιδρούν. Αυτή η αλληλεπίδραση 

αποτέλεσε και το έναυσμα για την ανάγκη μιας νέας μορφής αξιολόγησης, της ψηφιακής 

αξιολόγησης (eAssessment). Η τεχνολογία μπορεί να δράσει ως καταλύτης για τη μετατόπιση του 

τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των 

μαθητών/τριών. Τα εργαλεία και οι προσεγγίσεις της ψηφιακής αξιολόγησης παρέχουν 

επιπρόσθετες ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση της επίδοσης και των επιτευγμάτων των 

μαθητών/τριών. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης, που ευνοούν 

αναστοχαστικές διαδικασίες. Τέτοιες διαδικασίες είναι η συνεχής ετεροαξιολόγηση, η διαρκής 

αποτίμηση αποτελεσμάτων και η ανατροφοδότηση, διαδικασίες οι οποίες δίνουν έμφαση στη 

μαθησιακή εξέλιξη. Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης επιτρέπουν την 

ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης, ούτως ώστε να καλλιεργούνται και να 

αξιολογούνται ταυτόχρονα, όχι μόνο ενότητες γνωστικού περιεχομένου, αλλά και νέες 

δεξιότητες, όπως αυτές που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Ως εκ τούτου, η μέχρι πρότινος 

έμφαση στην αξιολόγηση για τη μάθηση οφείλει να μετατοπιστεί σε αξιολόγηση για  μάθηση. 

Ο όρος eAssessment περιλαμβάνει δύο στοιχεία: “e” και “assessment”. Το στοιχείο “e” 

αναφέρεται στην ψηφιακή μορφή και το στοιχείο “assessment” στη διαδικασία, κατά την οποία 

παρακολουθείται η συνολική μαθησιακή εξέλιξη ενός εκπαιδευομένου, αξιοποιώντας δεδομένα, 

όπως η επίδοση και τα επιτεύγματά του, ο βαθμός αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με άλλους, 

όπως επίσης το μέγεθος της δημιουργικότητας και το επίπεδο της κριτικής σκέψης (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 21ου αιώνα). Σύμφωνα με το JISC (2007), η ψηφιακή αξιολόγηση ορίζεται ως: «οι 

διαδικασίες αξιολόγησης κατά τις οποίες αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε. για αναπαράσταση της 

δραστηριότητας αξιολόγησης, όπως επίσης και για την καταγραφή των απαντήσεων» (σ. 6). Με 

πιο απλά λόγια, η ψηφιακή αξιολόγηση είναι η μορφή αξιολόγησης η οποία έχει αναπτυχθεί, 

αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. η 

μαθησιακή πρόοδος (εξέλιξη) ενός εκπαιδευομένου παρακολουθείται συνεχώς και ως εκ τούτου 

ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστικότερη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση. 

Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα αξιολόγησης επικεντρώνονται στις αναδυόμενες δυνατότητες 

της ψηφιακής αξιολόγησης αναφορικά με την ανάπτυξη και αξιολόγηση (αξιολόγηση για τη 

μάθηση) των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που πρέπει να καλλιεργήσει ένας μαθητής.  
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2.2 Τι είναι ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων; 

Οι Φάκελοι Επιτευγμάτων (Portfolios) αξιοποιούνται εδώ και χρόνια στην εκπαίδευση. 

Χρησιμοποιούνται παραδοσιακά, κυρίως, ως συλλογή εργασιών και επιτευγμάτων των 

μαθητών/τριών. Οι ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων (ePortfolios) προέκυψαν ως 

απόρροια της συνεχούς ανάπτυξης και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

Οι ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων είναι δυνατόν να παρέχουν ένα ψηφιακό 

περιβάλλον για καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, για 

αναστοχαστικές διαδικασίες, για καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτορυθμιζόμενης μάθησης και 

καινοτόμων τρόπων αξιολόγησης (Johnson, Mims-Cox & Doyle-Nichols, 2006; Barrett, 

2007). 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για το τι είναι ηλεκτρονικός 

Φάκελος Επιτευγμάτων. Αρκετοί ερευνητές, όμως, αναφέρονται σε διάφορους τύπους 

ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων, ανάλογα με τον σκοπό τους. Για παράδειγμα, οι 

Abrami και Barrett (2005) αναφέρονται σε ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων 

διαδικασίας (process), προθήκης επιτευγμάτων (showcase) και αξιολόγησης 

(assessment). Ένας ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων διαδικασίας είναι, σύμφωνα με 

τους Abrami και Barrett (2005, σ.2 μτφ.), «μια στοχευμένη συλλογή της εργασίας του 

μαθητή, που αφηγείται την ιστορία της προσπάθειάς του, την πρόοδο ή/και τα 

επιτεύγματά του σε μια ή περισσότερες περιοχές (Arter & Spandel, 1992; MacIsaac & 

Jackson, 1994)». 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους αναστοχασμούς των μαθητών/τριών, τη διαδικασία 

και πορεία συλλογής πληροφοριών και δεδομένων και γενικότερα στοιχεία που αφορούν 

στην πορεία της μάθησης. Αυτή η μαθησιακή διαδικασία είναι δυνατόν να θεωρηθεί και 

ως διαμορφωτική αξιολόγηση για τη μάθηση των μαθητών/τριών. Ένας ηλεκτρονικός 

Φάκελος Επιτευγμάτων για προθήκη επιτευγμάτων παραθέτει τα επιτεύγματα, τις 

τελικές εργασίες και γενικά το τι έχουν μάθει οι μαθητές/τριες, χωρίς απαραίτητα να 

περιγράφει και την πορεία που ακολουθήθηκε από τους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια 

της μάθησης. Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων για αξιολόγηση είναι κάτι 

περισσότερο από αυτόν της προθήκης επιτευγμάτων, καθώς επικεντρώνεται, κυρίως, στις 

εξωτερικές μορφές αξιολόγησης, όπως η χρήση κριτηρίων αξιολόγησης για σκοπούς 

τελικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών και εργασίες αξιολόγησης. Οι ηλεκτρονικοί 

Φάκελοι Επιτευγμάτων αξιολόγησης και προθήκης επιτευγμάτων μπορούν να θεωρηθούν 

ως τελική αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών/τριών. 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους τρεις τύπους ηλεκτρονικού Φακέλου 

Επιτευγμάτων, παραθέτουμε μιαν ενδεικτική πορεία που μπορεί να ακολουθήσουν οι 

μαθητές/τριες, για να αναπτύξουν έναν ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων, εκκινώντας 

από τη χρήση του ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων ως αποθετηρίου, ως χώρου 

εργασίας και τέλος ως προθήκη επιτευγμάτων (Abrami & Barrett, 2005). 
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2.2.1 ePortfolio ως αποθετήριο (επίπεδο 1) 

Αρχικά, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων τους ως 

αποθετήριο, όπου δημιουργούν και συλλέγουν υλικό, για να αναπτύξουν στη συνέχεια 

τον ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων τους. Για παράδειγμα, μπορούν να ανεβάσουν και 

να αποθηκεύσουν φωτογραφίες, ηχητικά αρχεία, εικόνες, έγγραφα, YouTube βίντεο του 

εαυτού τους ή αντικειμένων που τους ενδιαφέρουν στον χώρο του ηλεκτρονικού 

Φακέλου Επιτευγμάτων τους, για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα σε διάφορες άλλες 

δραστηριότητες.   

2.2.2 ePortfolio ως χώρος εργασίας / διαδικασία (επίπεδο 2) 

Σε δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές/τριες θέτουν τους στόχους τους, οργανώνουν τις 

μαθησιακές τους εμπειρίες και δραστηριότητες χρονολογικά, συνεργάζονται με άλλους, 

αναστοχάζονται και αξιολογούν τη μαθησιακή τους διαδικασία, καθώς και τις εργασίες 

των συμμαθητών/τριών τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να συλλέγουν και να ανεβάζουν 

υλικό (αποθετήριο), να συζητούν με συμμαθητές/τριες τους τον τρόπο επιλογής του 

κατάλληλου υλικού για την εργασία τους, να δουλεύουν συνεργατικά αλλά και ατομικά 

και να οργανώνουν τις πηγές τους. Συνεπώς, παρατηρείται ένας κύκλος αναστοχασμού, 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτό το επίπεδο, 

ο/η εκπαιδευτικός και οι συμμαθητές/τριες παρέχουν ανατροφοδότηση για τη μαθησιακή 

διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται ο/η μαθητής/τρια, και επιχειρείται διαμορφωτική 

αξιολόγηση για τη μάθηση.  

2.2.3 ePortfolio ως προθήκη επιτευγμάτων /προϊόν αξιολόγησης (επίπεδο 3) 

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ως προθήκη επιτευγμάτων παρουσιάζει τα 

επιτεύγματα, τις εργασίες και τα μαθησιακά προϊόντα των μαθητών/τριών. Σε αυτό το 

επίπεδο, οι μαθητές/τριες έχουν ήδη δημιουργήσει το υλικό τους στο αποθετήριό τους 

και έχουν οργανώσει, συζητήσει, αναστοχαστεί για το προϊόν των εργασιών τους, με 

τρόπο ώστε να είναι έτοιμοι/ες να τις παρουσιάσουν σε άλλους. Οι μαθητές/τριες 

οργανώνουν κριτικά και θεματικά τις μαθησιακές τους εμπειρίες, επεξεργάζονται και 

επιλέγουν το υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τους δικούς τους αναστοχασμούς, καθώς και την 

ανατροφοδότηση και συνεισφορά των συμμαθητών/τριών και του/της εκπαιδευτικού, 

ώστε να δημιουργήσουν την προθήκη επιτευγμάτων τους. Το τελευταίο προϊόν, ο 

ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ως προθήκη επιτευγμάτων, είναι αυτό που ο/η 

εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει ως τελική αξιολόγηση της μάθησης.  

2.2.4 Ορισμός της έννοιας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων» (ePortfolio) 

Για τους σκοπούς του Έργου ATS2020 υιοθετήθηκε η έννοια του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Επιτευγμάτων (ePortfolio) όπως αυτή ορίστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Έργου 

EUfolio (2014):  
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“Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων (ePortfolio) είναι ένας δυναμικός ψηφιακός 

χώρος εργασίας (αποτελεί «ιδιοκτησία» των μαθητών/μαθητριών), όπου μπορούν οι 

μαθητές/μαθήτριες να κατακτούν τη μάθησή τους, να εναποθέτουν και να 

διαχειρίζονται τις συλλογές εργασιών τους, να προβληματίζονται σχετικά με τη μάθησή 

τους, να μοιράζονται, να θέτουν στόχους, να επιζητούν την ανατροφοδότηση και την 

ανάδειξη της μάθησης και των επιτευγμάτων τους.”  (EUfolio project, 2014). 

Βαθύτερη ανάλυση της έννοιας του ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων, δίνεται στο 

παραδοτέο του έργου “EUfolio Review of Existing ePortfolio Policies and Practices” 

(EUfolio project, 2014), από το οποίο προέρχεται και ο Πίνακας 1 πιο κάτω. 

Επίπεδο 
ePortfolio 

Χαρακτηριστικά Εικόνα 

Ως 
αποθετήριο 

• Αποθήκευση 
εγγράφων, αρχείων 
ήχου, βίντεο, 
πηγών, κ.λπ. 

• Οργάνωση υλικού 

• Πρόσβαση στο 
υλικό διαδικτυακά 
από οπουδήποτε 

 
Ως χώρος 
εργασίας / 
διαδικασία 

• Φόρουμ συζήτησης 

• Αναστοχαστικό 
ημερολόγιο 

• Δημιουργία 
ιστοσελίδας 

• Ετεροαξιολόγηση 

• Κοινωνικό δίκτυο 
(ομάδες) 

 

Ως προσθήκη 
επιτευγμάτων 

• Προσωπικοί στόχοι 

• Προσωπική σελίδα 

• Βιογραφικό 

• Δημιουργία 
ιστοσελίδων 

• Επιτεύγματα 

• Εργασίες 

• Διαμοιρασμός 
τελικών 
μαθησιακών 
προϊόντων 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων ανά επίπεδο  
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2.3 Μετάβαση από τον παραδοσιακό Φάκελο Επιτευγμάτων (έντυπη 

μορφή) Ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων  

Εκ πρώτης όψεως, αν κάποιος αναλογιστεί τους όρους «έντυπος Φάκελος Επιτευγμάτων 

(Portfolio)» και «ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων (ePortfolio)», θα δει πως η λέξη 

«έντυπος» αντικαθίσταται με τη λέξη «ηλεκτρονικός». Αυτό ίσως δημιουργεί την 

εντύπωση πως ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων δεν είναι τίποτα άλλο από μια 

ψηφιακή μεταφορά ενός παραδοσιακού μοντέλου, όπου οι μαθητές/τριες συλλέγουν τις 

εργασίες τους, δημιουργώντας το πορτφόλιό τους. Όμως, ο ηλεκτρονικός Φάκελος 

Επιτευγμάτων είναι κάτι περισσότερο από ένα ψηφιακό αποθετήριο και μια προθήκη των 

εργασιών και επιτευγμάτων των μαθητών/τριών. Είναι, κυρίως, ένας χώρος εργασίας, 

όπου φιλοξενεί τη μαθησιακή διαδικασία και τις μαθησιακές εμπειρίες των 

μαθητών/τριών. Αποτελεί ένα παράθυρο, όπου ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 

παρακολουθήσει και να εντοπίσει τις μαθησιακές διαδικασίες και την πρόοδο των 

μαθητών/τριών. Επομένως, ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων δεν είναι μεταφορά 

του έντυπου Φακέλου Επιτευγμάτων σε ηλεκτρονική μορφή αλλά, ίσως, μια μετεξέλιξή 

του. Επιπρόσθετα, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που να επιτρέπει στους/στις 

εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να 

εμπλέκονται σε αναστοχαστικές δραστηριότητες.  

Για να γίνει πιο σαφής αυτή η μετεξέλιξη, παραθέτουμε τον πιο κάτω πίνακα, όπως τον 

έχουν συμπεριλάβει οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας της Νέας Ζηλανδίας στον 

Οδηγό Ηλεκτρονικών Φακέλων Εργασίας που ανέπτυξαν στο πλαίσιο της έρευνας που 

διεκπεραίωσαν σε σχολεία για εφαρμογή ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων (New 

Zealand’s Ministry of Education, SMS Services Team, 2011, σ.4).  

Παραδοσιακός Φάκελος Επιτευγμάτων 
(έντυπη μορφή)  

 Ηλεκτρονικός 
Φάκελος Επιτευγμάτων 

Μπορεί να καταστραφεί με το πέρασμα του χρόνου, 
ευαίσθητος στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
την υγρασία, το ηλιακό φως, κ.λπ. 

Διαρκής και ανθεκτικός. 

Περιορισμένη χρονική διάρκεια. Μπορεί να υπάρχει δια βίου. 

Η μεταφορά μπορεί να είναι δύσκολη. Εύκολη διακίνηση. 

Η αναπαραγωγή μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα. Η αναπαραγωγή είναι ελεύθερη και εύκολη. 

Η δημιουργία πίνακα περιεχομένων και, 
ενδεχομένως, ενός ευρετηρίου απαιτεί φυσική 
παρουσία. Είναι  δύσκολο να συνδεθούν μεταξύ τους 
διάφορες εργασίες. 

Πλήρης και άμεση αναζήτηση λέξεων- 
κλειδιών, καθώς και ηλεκτρονικό 
ευρετήριο. 

Είναι δύσκολη η συνεργατική εργασία. Επιτρέπει τη συνεργατική εργασία. 

Μπορεί να είναι μια πηγή για άλλους, περιορισμένη 
όμως. 

Μπορεί να είναι μια «ζωντανή» και τρέχουσα 
πηγή για άλλους. 

Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία για ανάγνωση 
και αξιολόγησή του. 

Μπορεί να αναθεωρηθεί από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. 

Χρειάζεται να αντιγραφεί και αργότερα να 
διαμοιραστεί, ώστε να μπορούν να το 
μελετήσουν/αξιολογήσουν άλλοι. 

Μπορεί να διαβαστεί, να αξιολογηθεί από 
άλλους ή να βαθμολογηθεί από διάφορους 
εξεταστές ταυτόχρονα. 
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Σταθερή διάταξη και μορφή. 
Επιτρέπει διάφορες οργανωτικές μορφές του 
ίδιου υλικού. 

Διαφορετικές διατάξεις είναι δύσκολο να 
δημιουργηθούν και είναι πάντοτε σε έντυπη μορφή ή 
μπορεί να περιέχει και κάποια επιπρόσθετα μέσα 
(CDs, κ.λπ.) 

Διαφορετικές προβολές παρουσιάζουν 
διαφορετικά επίπεδα ενός ηλεκτρονικού 
Φακέλου Επιτευγμάτων: αποθετήριο, 
διαδικασία, προθήκη. 

Η δομή είναι σταθερή. 
Μπορεί να είναι δομικά γραμμικός ή 
ιεραρχημένος ή κανένα ή και τα δύο. 

Συνήθως αναπτύσσεται μέσα στην τάξη. 
Επιτρέπει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – 
μαθητών. 

Συνήθως είναι απρόσωπος – γενικά δεν 
αντικατοπτρίζει συναισθήματα. 

Παρέχει τη φωνή των μαθητών/τριών και τα 
συναισθήματά τους. 

Βελτιώνει την επιδεξιότητα γυρίσματος σελίδας. 
Βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες  
των μαθητών/τριών. 

Δεν είναι εύκολα επεξεργάσιμος. Εύκολα και πάντα διαθέσιμος για επεξεργασία. 

Στοιχίζει η δημιουργία του (έντυπη μορφή). 
Κοινοποιείται εύκολα σε οποιοδήποτε 
μέγεθος, είδος και τοποθεσία κοινού. 

Μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά σε μικρό βαθμό, 
αναστοχασμούς. 

Προβλεπόμενος / σχεδιασμένος για να 
ενθαρρύνει την αναστοχαστική πρακτική. 

Για να παρουσιαστεί, χρειάζεται η φυσική παρουσία 
κάποιου ατόμου. 

Επεκτείνει την τάξη πέραν του φυσικού χώρου. 

Ο δημιουργός του πρέπει να τον μεταφέρει. 
Πρόσβαση από οπουδήποτε και 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Το περιεχόμενο και η οργάνωσή του είναι 
σχεδιασμένη από τον/την εκπαιδευτικό. 

Προσωπική προσέγγιση στη μάθηση, η οποία 
αναπτύσσεται με την ωριμότητα του/της 
μαθητή/τριας. 

Επικεντρώνεται κυρίως στην αξιολόγηση. Επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης. 

Μόλις φύγει από τα χέρια του/της δημιουργού, δεν 
μπορεί να ελέγξει τα σχόλια και ποιος έχει πρόσβαση 
σε αυτόν. 

Ο δημιουργός έχει πλήρη έλεγχο του 
διαμοιρασμού και της δυνατότητας σχολιασμού 
του υλικού του. 

Ο δημιουργός μπορεί να παρέχει οδηγίες σε τρίτο 
άτομο, ώστε να έχει πρόσβαση σε ένα έγγραφό του. 

Δεν είναι αναγκαίο να είναι στην κατοχή του 
ιδιοκτήτη, για να είναι προσβάσιμος 
και επεξεργάσιμος. 

Μπορεί να χαθεί και να καταστραφεί. Ασφαλής - είναι δύσκολο να χαθεί. 

Έχει μόνο έγγραφα, εικόνες, διαγράμματα, γραφικές 
παραστάσεις. Μπορεί να έχει επιπρόσθετα μέσα 
όπως αρχεία ήχου. 

Μπορεί να περιλαμβάνει πολυμέσα – έγγραφα, 
γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, εικόνες, 
ήχο, βίντεο, συνδέσεις (links) και όλους τους 
συνδυασμούς. 

Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένα αρχεία. 

Μπορεί να έχει παραπομπές και συνδέσεις με άλλα 
έγγραφα, αλλά αυτό γίνεται σε έντυπη μορφή και 
είναι συχνά δύσκολο και χρονοβόρο να το 
παρακολουθήσεις. 

Μπορεί να συνδεθεί απευθείας και αμέσως με 
άλλες αναφορές και παραπομπές. 

Πίνακας 2: Μετάβαση από τον  Παραδοσιακό Φάκελο Επιτευγμάτων (έντυπη μορφή) σε 
ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων (ePortfolio) (New Zealand’s Ministry of Education SMS Services 
Team, 2011, p.4) 
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2.4 Ποιες είναι οι δεξιότητες 21ου αιώνα; 

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, όπως του ήχου, του 

βίντεο και άλλων εργαλείων Web 2.0, oι μαθητές/τριες εκτίθενται στον ψηφιακό κόσμο 

και τις ηλεκτρονικές συσκευές, με έναν τρόπο που αλλάζει και ενισχύει τη φύση των 

δεξιοτήτων τους, αλλά και τις δυνατότητές τους για παραγωγή πολυτροπικών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έτσι, οι διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων των μαθητών/τριών για τον «21ο αιώνα». Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να 

μετατραπούν οι εκπαιδευτικές πολιτικές, ενσωματώνοντας καινοτόμες και ψηφιακές 

τεχνικές διδασκαλίας και μαθησιακά περιβάλλοντα, που μπορούν να ευνοούν την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους/στις μαθητές/τριες (Schwartz και Arena, 

2013). 

Επί του παρόντος, πολλοί οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να χαρτογραφήσουν και να 

καθορίσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα με διαφορετικούς τρόπους. Οι Voogt και 

Pareja Roblin (2010) συγκρίνουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως προτείνονται από 

τα εξής Προγράμματα: P21, EnGauge, ATCS, NETS/ISTE, EU και OECD. Ο Πίνακας 3 

παρακάτω είναι απόσπασμα από την έκθεσή τους (Voogt και Pareja Roblin, 2010, σ. 18), 

όπου γίνεται χαρτογράφηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που αναφέρονται 

συχνότερα σε αυτό το πλαίσιο. 

Οι δεξιότητες που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα υπογραμμίζουν τον κεντρικό 

ρόλο των Τ.Π.Ε., την αλληλεπίδραση με ομότιμους (συμμαθητές/τριες) και την ανάγκη για 

ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, κατά τη διαδικασία της μάθησης. 

 

Πίνακας 3: Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά πλαίσια για τις δεξιότητες του 21ου 
αιώνα (Voogt and Pareja Roblin, 2010, p. 18) 
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Ο Πίνακας 4, που ακολουθεί, παρουσιάζει τις τέσσερις ομάδες δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα, όπως προτείνονται και περιγράφονται από τον Οργανισμό Assessment and 

Teaching of 21st century skills (ATCS): τρόποι σκέψης, τρόποι εργασίας, εργαλεία 

εργασίας και κοινωνική ζωή. 

 

 Δεξιότητες 21ου 
αιώνα (ATCS) 

Περιγραφή – Ενδείξεις 

Τρ
ό

π
ο

ι 
Σκ

έψ
η

ς 

Δημιουργικότητα / 
Καινοτομία 
 

• Να μπορώ να δημιουργώ νέες και σημαντικές ιδέες 

• Να μπορώ να δουλέψω δημιουργικά με άλλους 

• Να μπορώ να εφαρμόζω καινοτομίες 

• Να μπορώ να επεκτείνω, τελειοποιώ και αναλύω τις 
ιδέες μου 

Κριτική σκέψη / 
Λύση προβλημάτων /  
Λήψη αποφάσεων 
 

• Να μπορώ να χρησιμοποιώ διάφορους τρόπους σκέψης 
ανάλογα με την περίπτωση 

• Να μπορώ να χρησιμοποιώ συστηματική σκέψη, 
λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των μικρών 
τμημάτων ενός προβλήματος, ώστε να το λύσω 

• Να μπορώ να κρίνω και να παίρνω αποφάσεις 

• Να μπορώ να κρίνω διαδικτυακές και άλλες πηγές 

Μαθαίνω πώς να 
μαθαίνω / Μεταγνώση 
 

• Να μπορώ να ακούω τις σκέψεις και ιδέες των άλλων 

• Να μπορώ να μοιράζομαι τη γνώμη μου και να παρέχω 
ανατροφοδότηση σε άλλους 

• Να μπορώ να αναστοχάζομαι κριτικά για το αντικείμενο 
της μάθησής μου 

• Να μπορώ να αυτοδιαχειρίζομαι τη μάθηση και τη 
σταδιοδρομία μου, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στην 
αυτονομία, την αυτοπειθαρχία και διαχείριση της 
πληροφορίας στη μάθηση 

 Δεξιότητες 21ου 
αιώνα (ATCS) 

Περιγραφή – Ενδείξεις 

Τρ
ό

π
ο

ι 
Ερ

γα
σ

ία
ς 

Συνεργασία • Να αλληλεπιδρώ αποτελεσματικά με άλλους 

• Να εργάζομαι αποτελεσματικά σε ανομοιογενείς ομάδες 

• Να χειρίζομαι ομαδικές εργασίες 

• Να καθοδηγώ τους άλλους με σεβασμό 

Επικοινωνία • Να μπορώ να εκφράζω τις σκέψεις και τις ιδέες μου 
αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή 
επικοινωνίας (προφορικός λόγος, γραπτός λόγος, 
δημιουργήματα, τεχνολογία, κ.λπ.) σε διάφορα 
συγκείμενα και για διάφορους σκοπούς. 

• Να μπορώ να επικοινωνώ καλά στη γλώσσα μου, αλλά 
και σε άλλες γλώσσες 

• Να μπορώ να διαβάζω και να κατανοώ κείμενα 

• Να μπορώ να διατυπώνω επιχειρήματα με πειστικό τρόπο 

• Να μπορώ να αναπτύσσω δεξιότητες για χρήση 
βοήθειας (π.χ. σημειώσεις, σχήματα, χάρτες, κ.λπ.) 
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 Δεξιότητες 21ου 
αιώνα (ATCS) 

Περιγραφή – Ενδείξεις 
Ερ

γα
λε

ία
 Ε

ρ
γα

σ
ία

ς 

Τεχνολογικός 
Γραμματισμός 
(Digital/ICT Literacy) 

• Να έχω πρόσβαση και να αξιολογώ τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και το διαδίκτυο 

• Να χρησιμοποιώ και να χειρίζομαι διαδικτυακές 
πληροφορίες 

• Να δημιουργώ ψηφιακά προϊόντα (π.χ. βίντεο) 

• Να εφαρμόζω την τεχνολογία αποτελεσματικά 

Πληροφοριακός 
Γραμματισμός 
(Information Literacy) 
 

• Να έχω πρόσβαση και να αξιολογώ πληροφορίες 

• Να χρησιμοποιώ και να χειρίζομαι πληροφορίες 

• Να μπορώ να ερευνώ, συλλέγω, οργανώνω και 
επεξεργάζομαι πληροφορίες 

• Να μπορώ να χρησιμοποιώ την τεχνολογία ως εργαλείο 
για έρευνα, συλλογή και οργάνωση δεδομένων και 
πληροφοριών 

 Δεξιότητες 21ου 
αιώνα (ATCS) 

Περιγραφή – Ενδείξεις 

Κ
ο

ιν
ω

νι
κή

 Ζ
ω

ή
 

Πολιτότητα (Citizenship) • Να συμμετέχω σε δραστηριότητες της 
κοινότητας/γειτονιάς μου 

• Να μπορώ να επιδεικνύω αλληλεγγύη σε θέματα που 
αφορούν την τοπική αλλά και ευρύτερη κοινότητα 

Καριέρα και Ζωή • Να προσαρμόζομαι στην αλλαγή 

• Να έχω ευελιξία 

• Να διαχειρίζομαι τους στόχους και τον χρόνο μου 

• Να εργάζομαι ανεξάρτητα 

• Να αλληλεπιδρώ αποτελεσματικά με άλλους 

• Να διαχειρίζομαι εργασίες 

• Να καθοδηγώ άλλους 

Προσωπική και 
Κοινωνική ευθύνη  

• Να μπορώ να επικοινωνώ 

• Να μπορώ να εκφράζω τη διαφωνία μου με 
εποικοδομητικό τρόπο 

• Να μπορώ να εφαρμόζω την τεχνολογία 
αποτελεσματικά 

• Να μπορώ να διαχωρίζω αποτελεσματικά την 
προσωπική από την επαγγελματική μου ζωή. 

• Να μπορώ να αντιλαμβάνομαι και να κατανοώ άλλες 
απόψεις 

• Να μπορώ να διαπραγματεύομαι αποτελεσματικά. 

• Να μπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου, αλλά και τους 
άλλους από κινδύνους 

Πίνακας 4: Περιγραφή δεξιοτήτων του 21ου αιώνα από το έργο ATCS (Binkley, Erstad, 
Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci & Rumble, 2012) 
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2.5 Πώς μπορεί η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων να 

προάγει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα; 

Η προώθηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα στην τάξη είναι 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Οι Price, Pierson και Light (2011) αναφέρουν έξι (6) 

στρατηγικές αξιολόγησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται αυτή την περίοδο σε εκπαιδευτικά 

πλαίσια. Οι στρατηγικές αυτές είναι: τα κριτήρια αξιολόγησης, η αξιολόγηση τύπου 

project, ο Φάκελος Επιτευγμάτων, η αυτοαξιολόγηση εκπαιδευόμενου, η 

ετεροαξιολόγηση και τα συστήματα απόκρισης εκπαιδευομένων. Βέβαια, αυτές οι 

στρατηγικές συνδέονται πολύ συχνά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η αυτοαξιολόγηση 

εκπαιδευόμενου, η ετεροαξιολόγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να 

ενσωματωθούν σε ένα Φάκελο Επιτευγμάτων. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν και άλλες 

στρατηγικές αξιολόγησης, όμως οι έξι (6) αυτές στρατηγικές που αναφέρθηκαν είναι οι 

κυριότερες και ως εκ τούτου θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε αυτές στη συνέχεια. 

2.5.1 Λίστες Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Οι λίστες κριτηρίων αξιολόγησης (ρούμπρικες) είναι ένα εργαλεία, τα οποία στοχεύουν 

στον καθορισμό μίας σειράς κριτηρίων για την αξιολόγηση δεξιοτήτων και γνωστικού 

περιεχομένου. Η Andrade και οι συνεργάτες της (2009) ερεύνησαν τις δεξιότητες 

παραγωγής γραπτού λόγου μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού 

αξιοποιήθηκε μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης. Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι οι 

μαθητές/τριες που ακολούθησαν τη διαδικασία αναθεώρησης κριτηρίων, 

χρησιμοποιώντας μία ενδεικτική σειρά κριτηρίων αξιολόγησης, αφού τα εφάρμοσαν 

αναστοχαστικά, είχαν καλύτερες επιδόσεις, όπως επίσης και ουσιαστικότερες συζητήσεις. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης σειράς κριτηρίων είναι πολύ χρήσιμη 

δραστηριότητα για τον εκπαιδευτικό, καθώς, επίσης, και για τον μαθητή. Αυτή η 

διαδικασία είναι μία επιπλέον προσέγγιση αξιολόγησης των μαθητών, αφού η ανάπτυξη 

των κριτηρίων αξιολόγησης αποτυπώνει τις γνώσεις που διαθέτει ο μαθητής και τον 

βαθμό αντίληψης των απαιτήσεων που έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, 

η δημιουργία σειράς κριτηρίων αξιολόγησης είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και για την 

αξιολόγηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης που αφορούν 

στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, κ.λπ.). Το 

Πανεπιστήμιο του Wisconsin (ΗΠΑ) προσφέρει δείγματα κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία 

αξιοποιούνται στην εκπαίδευση. Το iRubric είναι επίσης, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 

τη δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης. 

2.5.2 Αξιολόγηση με βάση την επίδοση Performance-based assessment (PBA) 

Η αξιολόγηση με βάση την επίδοση (Performance-based assessment – PBA) περιλαμβάνει 

δραστηριότητες τύπου μικρών εργασιών (project-based). Είναι μία μορφή αξιολόγησης η 

οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του 

project. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε αυθεντικές δραστηριότητες, όπως τη 

διεξαγωγή ερευνών, εκτελώντας πειραματικές δραστηριότητες και καταγράφοντας 
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δεδομένα και παρατηρήσεις, προχωρώντας σε μοντελοποίηση πραγματικών φαινομένων 

και εφαρμόζοντάς τα, δημιουργώντας γραπτό λόγο, όπως για παράδειγμα την ετοιμασία 

και αποστολή επιστολής σε κρατικές ή άλλες αρχές για θέματα που ταλανίζουν την 

περιοχή της σχολικής τους μονάδας. Η συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιες 

δραστηριότητες ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως είναι η 

συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η 

δημιουργικότητα. 

2.5.3 Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προσέγγιση, η οποία θεωρείται ως συντρέχουσα προσέγγιση 

αξιολόγησης. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαδικασία αξιολόγησης της δικής 

τους εργασίας μπορεί να βελτιώσει την επίδοσή τους (Andrade & Valtcheva, 2009). Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να δημιουργήσουν 

προσωπικό αναστοχαστικό ημερολόγιο ή και με τη χρήση ερωτηματολογίων. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν, 

χρησιμοποιώντας σειρά κριτηρίων αξιολόγησης ή λίστες ελέγχου μαθησιακής προόδου 

(αξιολογώντας το γνωστικό περιεχόμενο και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα). Βέβαια, αυτά 

τα εργαλεία καθορίζονται και ως εκ τούτου η χρήση τους αποφασίζεται από κοινού με τον 

εκπαιδευτικό (Price, Pierson και Light, 2011). Συνοπτικά, η αυτοαξιολόγηση θεωρείται ως 

η διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως, επίσης, και δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

2.5.4 Ετεροαξιολόγηση 

Η ετεροαξιολόγηση, όπως και η αυτοαξιολόγηση είναι προσέγγιση συντρέχουσας 

αξιολόγησης (παρόλο που κάποιες φορές μπορεί να είναι αθροιστική προσέγγιση 

αξιολόγησης). Αυτή η προσέγγιση απαιτεί από τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες αναθεώρησης εργασίας των άλλων μαθητών και δίνοντας 

ανατροφοδότηση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της τελικής εργασίας (Topping, 

2009). Με αυτή την προσέγγιση οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν και να 

λάβουν ανατροφοδότηση από ομότιμα άτομα, χωρίς να υπάρχει αίσθημα ανασφάλειας. 

2.5.5 Συστήματα Ανταπόκρισης Μαθητών 

Τα συστήματα ανταπόκρισης μαθητών (Student Response Systems - SRS) είναι εργαλεία 

τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για άμεση ανατροφοδότηση κατά τη διαδικασία της 

μάθησης. Αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στην τάξη σε 

δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν, να ψηφίσουν και 

γενικότερα να αποκριθούν άμεσα και ανώνυμα. Ο/Η εκπαιδευτικός λαμβάνει αυτά τα 

στοιχεία άμεσα και μπορεί να τα παρουσιάσει στους/στις μαθητές/τριες του/της, 

χρησιμοποιώντας γραφικά διαγράμματα ή άλλες μορφές αναπαράστασης που ταιριάζουν 

στην κάθε περίπτωση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να αξιολογεί 

τους/τις μαθητές/τριές του/της, καθώς εξελίσσεται το μάθημα (Beatty και Gerace, 2009) 

και να αποφασίζει για τη διδασκαλία του/της με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Αυτή η 
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προσέγγιση, όπως και οι προηγούμενες, προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας 

και επικοινωνίας, καθώς και τις δεξιότητες Πληροφοριακού και Τεχνολογικού 

Γραμματισμού. Μια άλλη προσέγγιση είναι η αξιοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

που προκύπτουν από τις ενέργειες των μαθητών/τριών. Η ανάλυση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, με βάση τις ενέργειες των μαθητών/τριών, είναι σύγχρονη προσέγγιση 

αξιολόγησης που προέκυψε λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης ψηφιακών περιβαλλόντων 

μάθησης και πρωτοεμφανίστηκε το 2011. Στη διάρκεια του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με 

θέμα «Learning Analytics and Knowledge», το 2011, η μαθησιακή ανάλυση περιγράφηκε 

ως «η διαδικασία μέτρησης, συλλογής, ανάλυσης και αναφοράς μαθησιακών δεδομένων, 

που αφορούν στις ενέργειες των εκπαιδευομένων και το πλαίσιο στο οποίο ενεργούν για 

σκοπούς κατανόησης και βελτιστοποίησης της μάθησης, όπως, επίσης, και των 

περιβαλλόντων μάθησης όπου εμφανίζονται». 

2.5.6 Αξιολόγηση Φακέλου Επιτευγμάτων (προθήκη επιτευγμάτων) 

Ο Φάκελος Επιτευγμάτων ως προθήκη επιτευγμάτων, δηλαδή ως χώρος παρουσίασης των 

τελικών μαθησιακών «προϊόντων», μπορεί να αξιοποιηθεί για τελική αξιολόγηση, αφού 

πρόκειται για την τελική συλλογή μαθησιακών «προϊόντων» και άλλων επιτευγμάτων των 

μαθητών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

έντυπη μορφή Φακέλων Επιτευγμάτων και ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ως 

προθήκη επιτευγμάτων, μπορούν να αξιοποιηθούν ως παρουσίαση της τελικής εργασίας 

των μαθητών/τριών και των επιδόσεων τους. Αυτή η προσέγγιση προάγει δεξιότητες του 

21ου αιώνα, όπως τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, δεξιότητες 

αναστοχασμού και δεξιότητες κοινωνικής και προσωπικής υπευθυνότητας. 

Παρόλο που ο Φάκελος Επιτευγμάτων ως προθήκη επιτευγμάτων προωθεί αρκετές 

δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν αποτυπώνει πλήρως τη 

μαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία ανάπτυξης των δεξιοτήτων και εξέλιξης της 

εργασίας των μαθητών/τριών. Η προσέγγιση του ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων, 

όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα 2.2, έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει τη διαδικασία 

που ακολουθούν οι μαθητές/τριες, για να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν, να 

συνεργαστούν, να σκεφτούν κριτικά για να επιλύσουν προβλήματα, να αναστοχαστούν, 

να αξιοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία και να διαχειριστούν πληροφορίες τόσο από 

διαδικτυακές όσο και από έντυπες πηγές, να ανταλλάξουν την εργασία τους με 

συμμαθητές/τριές τους, να δώσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση. Επιπρόσθετα, μέσω 

αυτής της διαδικασίας ο μαθητής μπορεί να δομήσει ένα πλάνο σταδιοδρομίας, θέτοντας 

προσωπικούς στόχους και αναπτύσσοντας το βιογραφικό του. 

Το έργο ATS2020 στοχεύει να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση ηλεκτρονικού Φακέλου 
Επιτευγμάτων ως μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο μέσω συνεχούς και δομημένης 
υποστήριξης, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, μπορεί να προωθήσει ταυτόχρονα την 
ανάπτυξη και αξιολόγηση (Αξιολόγηση Για τη Μάθηση) των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  
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 Αρχές εφαρμογής από το έργο JISC’s ePortfolio  

Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες έρευνες εφαρμογής ηλεκτρονικών Φακέλων 
Επιτευγμάτων πραγματοποιήθηκαν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
μόνο ένας μικρός αριθμός ερευνών αναφέρονται σε εφαρμογές σε γυμνάσια και λύκεια. 
Τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος JISC (σε ανώτατα ιδρύματα) δίνονται 
αρκετές κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές εφαρμογές με χρήση ηλεκτρονικών 
Φακέλων Επιτευγμάτων, με τη μορφή ενός toolkit. Συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες 
γραμμές που προτείνει το έργο JISC (JISC’s implementation guidelines for practitioners), 
προς τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών υπογραμμίζουν πέντε σημαντικές έννοιες που 
πρέπει να λαμβάνονται εκ των προτέρων υπόψη, σε μια εφαρμογή με χρήση 
ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων: ο σχεδιασμός κατάλληλων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, ο σκοπός, οι διαδικασίες, η ιδιοκτησία και η καινοτόμα φύση ενός 
ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων. Οι σημαντικές παραδοχές και εισηγήσεις του 
έργου JISC για αυτές τις παραμέτρους παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

3.1 Παράμετρος «σκοπός» 

Μαθαίνοντας κάποιος πώς να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων για ένα σκοπό δεν συνεπάγεται πως είναι ικανός να δημιουργήσει έναν 
ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων για όλους τους σκοπούς.  

Οι εκπαιδευτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο (π.χ. σχολικό ή πανεπιστημιακό, 
επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων), ώστε να 
ευθυγραμμίζουν τη δημιουργία και χρήση του Φακέλου αυτού με το πλαίσιο και τον 
σκοπό που εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, όταν ο/η μαθητής/τρια προετοιμάσει έναν 
ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων, για να δείξει και να επιδείξει τα επιτεύγματά του 
(προθήκη επιτευγμάτων), δεν συνεπάγεται ότι ξέρει πώς να δημιουργήσει και να 
χρησιμοποιήσει έναν ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων ως χώρο εργασίας, όπου θα 
μπορεί να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του για μια κοινή εργασία. Έτσι, είναι 
σημαντικό να υπάρχει αρκετός χρόνος εξοικείωσης και εκπαίδευσης, αφιερωμένος για 
τους διάφορους σκοπούς της χρήσης ενός ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων.  

3.2 Παράμετρος «σχεδιασμός κατάλληλων δραστηριοτήτων» 

Οι μαθητές/τριες (και οι εκπαιδευτικοί) δεν θα αναγνωρίσουν τα οφέλη χρήσης ενός 
ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων από μόνοι τους. 

Ο σχεδιασμός κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων με χρήση ηλεκτρονικών 
Φακέλων Επιτευγμάτων είναι μια πρόκληση. Χρειάζεται να παρέχεται ειδική εκπαίδευση 
και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό τέτοιων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, ώστε αυτές να συνάδουν με τον σκοπό και το πλαίσιο της υλοποίησής 
τους. Είναι, επίσης, συνετό αυτοί οι μαθησιακοί σχεδιασμοί να κοινοποιούνται στους/στις 
μαθητές/τριες, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν τα οφέλη της δραστηριότητάς τους. 
Είναι παραδεκτό ότι οι οργανισμοί που θέλουν να εφαρμόσουν ηλεκτρονικούς Φακέλους 
Επιτευγμάτων χρειάζεται να παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, 
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προκειμένου να εκπαιδεύονται σωστά οι ακαδημαϊκοί / εκπαιδευτικοί, ώστε να 
σχεδιάζουν κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες.  

3.3 Παράμετρος «διαδικασία» 

Δεν είναι όλοι οι μαθητές «ψηφιακοί ιθαγενείς» και ικανοί να χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία με εύκολα και δεν μπορούν όλοι να κατανοήσουν διαδικασίες, όπως 
«ανατροφοδότηση», «αναστοχασμός» κ.λπ.. Επιπλέον, δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε 
θέση να χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και 
δραστηριότητες αναστοχασμού και ετεροαξιολόγησης στο μάθημά τους. 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να παρέχουν τόσο τεχνική όσο και παιδαγωγική υποστήριξη στους 
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, επειδή δεν μπορούν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με την ίδια ευκολία 
και δεν είναι όλοι σε θέση να κατανοούν τη σημασία των μεταγνωστικών διαδικασιών 
στην εκπαίδευση. Οι μαθησιακές δραστηριότητες με χρήση ηλεκτρονικού Φακέλου 
Επιτευγμάτων χρειάζεται να σχεδιάζονται, έχοντας τα άτομα υπόψη όλα τα πιο πάνω 
θέματα. 

3.4 Παράμετρος «ιδιοκτησία» 

Ένας ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων θα πρέπει να ανήκει στον δημιουργό του και 
τα ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια κ.λπ.) θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι πλατφόρμες 
ePortfolio που χρησιμοποιούν είναι διαλειτουργικές. 

Τα ιδρύματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μαθητές/τριες θα κατέχουν τον ηλεκτρονικό 
Φάκελο Επιτευγμάτων που δημιουργούν και θα παρέχουν πλατφόρμες, που να 
επιτρέπουν στους χρήστες να εξάγουν και να συνεχίζουν να αναπτύσσουν τους 
ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων τους ως δική τους ιδιοκτησία, ακόμα και μετά την 
αποφοίτησή τους. Χρειάζεται, επίσης, να επιλέγουν πλατφόρμες που να επιτρέπουν 
στους χρήστες να επιλέγουν τα εργαλεία της προτίμησής τους (π.χ. να υποστηρίζουν 
διάφορους τύπους κειμενογράφων – Word, Open Office, Pages κ.λπ.). Οι μαθητές/τριες 
πρέπει να έχουν επίγνωση ότι οι ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων είναι δική τους 
ιδιοκτησία. 

3.5 Παράμετρος «η πρόκληση των ePortfolios» 

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων δεν αναπτύχθηκε για να ψηφιοποιήσει τον 
παραδοσιακό φάκελο επιτευγμάτων (έντυπο μορφή), ούτε θα εξοικονομήσει από τους 
εκπαιδευτικούς χρόνο (τουλάχιστο στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν). Επίσης, η πρόσβαση 
στον ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων υπάρχει πιθανότητα να είναι προβληματική. 

Όπως παρατηρείται με όλες τις καινοτομίες, ειδικότερα όταν έχουν να κάνουν με 
ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. στην τάξη, χρειάζεται να δοθεί αρκετός χρόνος για επιτυχή εφαρμογή 
μέσα από διάφορα στάδια (π.χ. πιλοτική εφαρμογή), ώστε να διασφαλίζεται η 
συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευτικών των απαιτήσεων (τόσο χρόνου όσο και 
φόρτου εργασίας), πριν την εφαρμογή.  



  Οδηγός Εκπαίδευσης 
  ATS2020 
 

17 

  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   ATS2020, 2015-2018 

 Διαδικτυακά περιβάλλοντα που θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία 

ePortfolio στο ATS2020  

Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα που θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ePortfolio στο έργο 

ATS2020 είναι: η ανοικτού κώδικα πλατφόρμα Mahara (mahara.ats2020.eu) και μια 

συλλογή συνδυασμένων εργαλείων της Microsoft Office 365 (o365.ats2020.eu). 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για κάθε εργαλείο. 

4.1 Mahara 

Το Mahara είναι μια ανοικτού κώδικα διαδικτυακή πλατφόρμα. Όπως αναφέρεται στην 

επίσημη ιστοσελίδα: «Το Mahara είναι μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα για τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων. Μπορείτε να δημιουργήσετε 

ημερολόγια, να φορτώσετε αρχεία, να ενσωματώσετε συνδέσμους και υλικό από 

διαδικτυακές πηγές ενημέρωσης, αλλά και από κοινωνικά δίκτυα και να συνεργαστείτε με 

άλλους χρήστες σε ομάδες». Στο Πρόγραμμα ATS2020, η πλατφόρμα Mahara θα είναι 

«κλειστή» (ιδιωτική) και θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ιστοσελίδες και 

αρχεία, να ανεβάζουν και να κατεβάζουν αρχεία, να ενσωματώνουν διαδικτυακά 

εργαλεία, να συμμετέχουν σε φόρουμ συζητήσεων, να δημιουργήσουν ομάδες, να δίνουν 

και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και να αναπτύξουν ένα ηλεκτρονικό Φάκελο 

Επιτευγμάτων, επιδεικνύοντας τις εργασίες και τα επιτεύγματά τους.  

4.2 Microsoft Office for Education  

Η Microsoft, η οποία είναι μία από τους συνεταίρους του Προγράμματος ATS2020, έχει 

δημιουργήσει ένα ePortfolio που αποτελείται από: Microsoft's SharePoint, OneNote 

Notebook, OneDrive, Web Apps και Office 365. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τους SharePoint λογαριασμούς τους για να δημιουργήσουν τον δικό τους προσωπικό 

χώρο, τα portfolios τους και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το OneDrive και το Office 365 για να δημιουργήσουν, να αποθηκεύσουν 

και να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στα αρχεία Office από οπουδήποτε ανά πάσα 

στιγμή. 

 Μαθησιακές εισηγήσεις για την εφαρμογή ePortfolio  

Παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες ενδεικτικές μαθησιακές εισηγήσεις για καλλιέργεια και 

αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με εφαρμογή ηλεκτρονικών Φακέλων 

Επιτευγμάτων, που έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου (Π.Ι.Κ.) και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε Γυμνάσια. Αυτές οι 

εισηγήσεις έχουν αναπτυχθεί για μια ενότητα στα μαθήματα: «Νέα Ελληνική Γλώσσα», 

«Εικαστική Αγωγή» και «Χημεία», ακολουθώντας το πλαίσιο των Νέων Αναλυτικών 
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Προγραμμάτων. Στον οδηγό αυτό παρουσιάζουμε εν συντομία τις εισηγήσεις. Υπάρχει η 

δυνατότητα, όμως, να μελετήσει κάποιος την αναλυτική παρουσίαση των εισηγήσεων, 

ακολουθώντας τους συνδέσμους στο κάτω μέρος του κάθε παραδείγματος.  

Η αναπαράσταση των μαθησιακών εισηγήσεων, που χρησιμοποιήθηκε, ακολουθεί ένα 

πρότυπο οπτικοποιημένου μαθησιακού σχεδιασμού (Πίνακας 5), που αναπτύχθηκε από 

το Π.Ι.Κ. στο πλαίσιο του, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργου Design-

Practice, στο οποίο συμμετείχε παλαιότερα το Π.Ι.Κ. (για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.design-practice.org,  ιστοσελίδα του έργου). 

Αυτό το είδος της οπτικοποιημένης αναπαράστασης στοχεύει στη χαρτογράφηση όλων 

των παραγόντων που σχετίζονται με τον Μαθησιακό Σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, γίνεται 

μια οριζόντια χαρτογράφηση κάθε μαθησιακής δραστηριότητας με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, τη δραστηριότητα των μαθητών/τριών, τη 

δραστηριότητα του/της εκπαιδευτικού, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τη διάταξη 

της τάξης, τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα μαθησιακά προϊόντα.  

 

Πίνακας 5: Πρότυπο Οπτικοποιημένου Μαθησιακού Σχεδιασμού - Μικροεπίπεδο από το 

έργο Design-Practice 

5.1 Μ.Σ.1: Χρήση ePortfolio για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα 

Αυτή η μαθησιακή εισήγηση έχει αναπτυχθεί σε μια ενότητα μαθήματος της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, ακολουθώντας το πλαίσιο που καθορίζουν τα Νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα. Παρόλο που η ακόλουθη ενότητα αναφέρεται στο θέμα της «Ανεργίας», ο 

μαθησιακός σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες θεματικές ενότητες του 

μαθήματος. Το διδακτικό σενάριο έχει σχεδιαστεί, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια και 
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αξιολόγηση των ακόλουθων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: Συνεργασία, Επικοινωνία, 

Κριτική σκέψη, Μεταγνώση, Πληροφοριακός Γραμματισμός, Τεχνολογικός Γραμματισμός, 

Δημιουργικότητα, Καριέρα/Ζωή και Προσωπική και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Θεωρείται 

δεδομένη η προηγούμενη επαφή των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με το 

περιβάλλον του Mahara, όπως επίσης και η γνώση βασικών δράσεων μέσα σε αυτήν, 

όπως ανάρτηση σχολίων. Βασική ιδέα αυτού του μαθησιακού σχεδιασμού είναι η χρήση 

του ePortfolio με τρεις τρόπους ως: Αποθετήριο, Χώρος Εργασίας και Προθήκη 

Επιτευγμάτων. 

Μετά την εισαγωγή του θέματος και μιας πρώτης συζήτησης στην τάξη, οι μαθητές/τριες 

(με τον/την εκπαιδευτικό) θα θέσουν κάποια πρώτα ερωτήματα ενδιαφέροντος, σχετικά 

με το θέμα. Σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες θα οργανώσουν τα 

αρχικά τους ερωτήματα σε θεματικές ενότητες και ο δάσκαλος  θα δημιουργήσει Φόρουμ 

συζητήσεων και αποθετήριο Αρχείων για την κάθε θεματική ενότητα στην πλατφόρμα 

Mahara. Οι μαθητές/τριες θα εργαστούν από κοινού (ομάδες 2-3), προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια Ιστοσελίδα στο Mahara, συζητώντας και απαντώντας στα ερωτήματα 

που τέθηκαν προς συζήτηση. Κάθε μαθητής/τρια καλείται να γράψει, επίσης, ένα δοκίμιο 

επιχειρηματολογώντας σχετικά με το θέμα, το οποίο θα ανατεθεί σε αυτόν/αυτήν από 

τον/την εκπαιδευτικό μετά το τέλος της ενότητας. Ο/η εκπαιδευτικός θα παρακολουθεί τη 

διαδικασία και ο/η κάθε μαθητής/τρια θα κρατήσει ένα ιδιωτικό περιοδικό της 

δραστηριότητάς τους σε εβδομαδιαία βάση.  

Γενικά οι μαθητές/τριες αναμένεται να διεκπεραιώσουν τα εξής: 

1. Συνεργατική συλλογή, δημιουργία, οργάνωση και αξιολόγηση διαδικτυακών και 

άλλων πηγών 

2. Συμμετοχή σε συζητήσεις (στην τάξη αλλά και διαδικτυακά) 

3. Διατήρηση εβδομαδιαίου αναστοχαστικού ημερολογίου  

4. Αυτοαξιολόγηση αλλά και ετεροαξιολόγηση εργασιών 

5. Συνεργατική δημιουργία Wiki με τα κύρια σημεία 

6. Συνεργατική δημιουργία Λεξικού ενότητας 

7. Δραστηριότητες γραμματικής 

8. Συνεργατική δημιουργία ιστοσελίδας του θέματος 

9. Συγγραφή κειμένου 

 

Για τον λεπτομερή και αναλυτικό μαθησιακό σχεδιασμό, επισκεφθείτε την πιο κάτω 

ιστοσελίδα: http://mahara.eufolio.eu/artefact/file/download.php?file=472)  

 

 

http://mahara.eufolio.eu/artefact/file/download.php?file=472
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5.2 Μ.Σ.2: Χρήση ePortfolio για την Εικαστική Τέχνη 

Αυτή η μαθησιακή εισήγηση έχει αναπτυχθεί για μια ενότητα στο μάθημα της Εικαστικής 

Αγωγής, ακολουθώντας το πλαίσιο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Παρόλο που η 

ακόλουθη ενότητα αναφέρεται στο θέμα «Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα», ο 

μαθησιακός σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες, παρόμοιες θεματικές 

ενότητες του μαθήματος. Έχει σχεδιαστεί δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια και 

αξιολόγηση των ακόλουθων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: Συνεργασία, Επικοινωνία, 

Κριτική σκέψη, Μεταγνώση, Πληροφοριακός Γραμματισμός, Λύση προβλήματος, 

Τεχνολογικός Γραμματισμός, Δημιουργικότητα, Καριέρα/Ζωή και Προσωπική και 

Κοινωνική Υπευθυνότητα. Θεωρείται δεδομένη η προηγούμενη επαφή των 

μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με το περιβάλλον του Mahara, όπως επίσης, και η 

γνώση βασικών δράσεων μέσα σε αυτήν, όπως ανάρτηση σχολίων. Βασική ιδέα αυτού 

του μαθησιακού σχεδιασμού είναι η χρήση του ePortfolio με τρεις τρόπους ως: 

Αποθετήριο, Χώρος Εργασίας και Προθήκη Επιτευγμάτων. 

Μετά την εισαγωγή του θέματος και μιας πρώτης συζήτησης στην τάξη , οι μαθητές/τριες 

εργάζονται σε ομάδες, για να ερευνήσουν και να συλλέξουν πίνακες (εικόνες) διάσημων 

ιμπρεσιονιστών καλλιτεχνών. Στη συνέχεια, ανεβάζουν τις εικόνες στο αποθετήριο 

αρχείων του περιβάλλοντος Mahara και συλλογικά εντοπίζουν τις ομοιότητες των 

ιμπρεσιονιστικών έργων τέχνης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους. Τότε, αναρτούν την απάντησή τους σε Φόρουμ συζητήσεων και 

δημιουργούν κριτήρια αξιολόγησης (rubric) για αναγνώριση των ιμπρεσιονιστικών έργων 

τέχνης, σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν τα δικά 

τους έργα τέχνης, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των ιμπρεσιονιστικών έργων 

τέχνης που έχουν ήδη αξιολογήσει και στη συνέχεια θα τα φωτογραφίσουν ή σαρώσουν, 

ώστε να τα ανεβάσουν σε προσωπικές ιστοσελίδες που θα φτιάξουν στο περιβάλλον 

Mahara.  

Κάθε μαθητής/τρια θα γράψει αναστοχαστικά σχόλια για την πορεία που ακολούθησε, 

στο ημερολόγιό του/της, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία του/της 

ενσωματώνει ιμπρεσιονιστικά στοιχεία, αναφερόμενος/η στα κριτήρια αξιολόγησης που 

δημιούργησε με την ομάδα του/της. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα επισκεφθούν τις 

ιστοσελίδες των συμμαθητών/τριών τους και θα παρέχουν ανατροφοδότηση, γράφοντας 

σχόλια με βάση το κριτήριο αξιολόγησης που έχουν προηγουμένως αναπτύξει. Οι 

μαθητές/τριες μπορούν να επεξεργαστούν τις ζωγραφιές τους αργότερα, αν είναι 

δυνατόν. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές θα διατηρούν εβδομαδιαίο αναστοχαστικό 

ημερολόγιο, γράφοντας για τις μαθησιακές εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους, 

ενώ συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες. Στην τελική τους ανάρτηση στο ημερολόγιό 
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τους, θα αναφερθούν στα σχόλια και παρατηρήσεις των συμμαθητών/τριών τους, καθώς 

και στην τελική μορφή των δημιουργημάτων τους.  

Συνολικά οι μαθητές/τριες θα εργαστούν ως εξής: 

1. Συνεργατική συλλογή, δημιουργία, οργάνωση και αξιολόγηση διαδικτυακών και 

άλλων πηγών 

2. Συμμετοχή σε συζητήσεις (στην τάξη αλλά και διαδικτυακά) 

3. Διατήρηση εβδομαδιαίου αναστοχαστικού ημερολογίου 

4. Αυτοαξιολόγηση αλλά και ετεροαξιολόγηση εργασιών 

5. Συνεργατική δημιουργία κριτηρίου αξιολόγησης με τα κύριαχαρακτηριστικά του 

ιμπρεσιονισμού 

6. Διαμοιρασμός των δημιουργημάτων τους και κριτική αξιολόγησή τους 

 

Για τον λεπτομερή και αναλυτικό μαθησιακό σχεδιασμό, επισκεφθείτε την πιο κάτω 

ιστοσελίδα: http://mahara.eufolio.eu/artefact/file/download.php?file=470) 

 

5.3 Μ.Σ.3: Χρήση ePortfolio για Χημεία 

Αυτή η μαθησιακή εισήγηση είναι σχεδιασμένη για την ενότητα 5 της Χημείας Β’ 

Γυμνασίου, με θέμα τον «Διαχωρισμό Μειγμάτων». Παρόλο που έχει σχεδιαστεί για τη 

συγκεκριμένη ενότητα, θα μπορούσε, με κάποιες αλλαγές, να εφαρμοστεί και σε άλλες 

ενότητες (με πειράματα) των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Χημείας. Έχει σχεδιαστεί, 

δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια και αξιολόγηση των ακόλουθων δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα: Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Μεταγνώση, Πληροφοριακός 

Γραμματισμός, Λύση προβλήματος, Τεχνολογικός Γραμματισμός, Δημιουργικότητα και 

Προσωπική και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Θεωρείται δεδομένη η προηγούμενη επαφή 

των μαθητών και εκπαιδευτικών με το περιβάλλον του Mahara, όπως, επίσης, και η 

γνώση βασικών δράσεων μέσα σε αυτήν, όπως ανάρτηση σχολίων. Βασική ιδέα αυτού 

του μαθησιακού σχεδιασμού είναι η χρήση του ePortfolio με τρεις τρόπους ως: 

Αποθετήριο, Χώρος Εργασίας και Προθήκη Επιτευγμάτων. 

Μετά την εισαγωγή του θέματος και μιας πρώτης συζήτησης στην τάξη , οι μαθητές/τριες 

εργάζονται, ώστε να θέσουν τους αρχικούς τους στόχους για το μάθημα. Οι μαθητές/τριες 

θα εργαστούν σε ομάδες, για να δημιουργήσουν μείγματα, χρησιμοποιώντας δοσμένα 

υλικά, να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με την ταυτότητα των μειγμάτων που έχουν 

δημιουργήσει οι άλλες ομάδες και να σχεδιάζουν και να εισηγηθούν τρόπους 

διαχωρισμού των μειγμάτων. Οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν σε Φόρουμ συζητήσεων, 

θα εκφράζουν τα επιχειρήματά τους, θα συζητήσουν κριτικά τις ομαδικές, αλλά και τις 

http://mahara.eufolio.eu/artefact/file/download.php?file=470
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ατομικές τους εργασίες. Ο/η εκπαιδευτικός θα παρακολουθεί τη διαδικασία και ο/η κάθε 

μαθητής/τρια θα κρατήσει ένα ιδιωτικό περιοδικό της δραστηριότητάς τους σε 

εβδομαδιαία βάση.  

Γενικά οι μαθητές/τριες αναμένεται να διεκπεραιώσουν τα εξής: 

1. Να διατυπώνουν υποθέσεις, να σχεδιάζουν και να εκτελούν πειράματα για έλεγχο 

των υποθέσεών τους. 

2. Να συμμετέχουν σε συζητήσεις (στην τάξη αλλά και διαδικτυακά). 

3. Να διατηρούν εβδομαδιαίο αναστοχαστικό ημερολογίου. 

4. Να οδηγούνται στην αυτοαξιολόγηση αλλά και ετεροαξιολόγηση εργασιών. 

 

Για τον λεπτομερή και αναλυτικό μαθησιακό σχεδιασμό, επισκεφθείτε την πιο κάτω 

ιστοσελίδα: http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=486  

    

 ATS2020 project implementation steps and timeframe  

Το έργο ATS2020 θα εφαρμοστεί σε σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σε 10 

χώρες. Κάθε χώρα έχει επιλέξει δύο (2) εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί σε ένα 

επιμορφωτικό εργαστήριο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Έπειτα, οι εκπαιδευτές 

επιμορφώθηκαν από τους εταίρους ATS2020 της κάθε χώρας μέσω διαφόρων 

επιμορφωτικών εργαστηρίων. 

Οι εκπαιδευτές, στη συνέχεια, μαζί με την ομάδα ATS2020 της κάθε χώρας, θα στηρίξουν 

και θα μεταφέρουν τη θεωρία, αλλά και τα πρακτικά θέματα, που αφορούν στο ATS2020, 

στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο έργο. 

Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και των απαιτήσεων της 

εφαρμογής στον Πίνακα 6. 

 

http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=486
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Περίοδος Δραστηριότητα Συμμετέχοντες Σκοπός Χώρος 
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Επιμόρφωση εκπαιδευτών 
1. eAssessment 
2. ePortfolio 
3. Πλαίσια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 
4. Μαθησιακό περιβάλλον Mahara και O365 
5. Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων, 

αξιοποιώντας το ePortfolio 
6. Στάδια εφαρμογής 
7. Κοινότητα Πρακτικής Εκπαιδευτών 

Eκπαιδευτές 
(2 τουλάχιστο 
από κάθε χώρα) 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτών 
για το έργο ATS2020 – το 
πλαίσιο ePortfolio, τις δεξιότητες 
του 21ου αιώνα, το 
περιβάλλον Mahara, τις 
μαθησιακές δραστηριότητες με 
το ePortfolio και τη διαδικασία 
εφαρμογής. 

• Χώροι Π.Ι.Κ. 
(Σεπτέμβριος – μέσα 
Οκτωβρίου) 

• Διήμερο επιμορφωτικό 
εργαστήριο για όλους 
τους εκπαιδευτές τον 
Νοέμβριο 

• Διαδικτυακά 
εργαστήρια και πόροι 

Α
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 Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμμετοχή 
1. Ανοιχτή πρόσκληση στα σχολεία Δημοτικής 

και Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου 
2. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των 

συμμετεχόντων σχολείων και 
εκπαιδευτικών (ακολουθώντας κριτήρια) 

Συμμετέχοντα 
σχολεία και 
εκπαιδευτικοί 

- Ενημέρωση των σχολείων 
Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης Κύπρου για το  
Πρόγραμμα ATS2020 και 
πρόσκληση συμμετοχής. 
- Επιλογή των συμμετεχόντων 
σχολείων και εκπαιδευτικών. 

• Χώροι Π.Ι.Κ. 
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Επιμόρφωση συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
1. Ενημερωτική συνάντηση: Πρόγραμμα 

ATS2020 / eAssessment / πλαίσιο ePortfolio 
– επίπεδα / δεξιότητες του 21ου αιώνα 

2. Εργαστήρια πλατφόρμας Mahara  
3. Δεξιότητες του 21ου αιώνα – εφαρμογή στα 

ePortfolios 
4. Ανάπτυξη Μαθησιακών Σχεδιασμών 

αξιοποιώντας το ePortfolio και τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα 

5. Συζήτηση / Εισηγήσεις 

Συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί  

Ενημέρωση των συμμετεχόντων 
Εκπαιδευτικών σχετικά με το 
έργο ATS2020: το πλαίσιο 
ePortfolio, τις δεξιότητες του 
21ου αιώνα, το περιβάλλον 
Mahara, τις μαθησιακές 
Δραστηριότητες με το ePortfolio 
και τη διαδικασία εφαρμογής. 

• Χώροι Π.Ι.Κ. 

• Διαδικτυακά 
εργαστήρια Mahara και 
O365  
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Πίνακας 6: Προγραμματισμός της Εκπαίδευσης και Εφαρμογής του Έργου ATS2020 Training  
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7 
Προαιρετικό Ενδοϋπηρεσιακό Σεμινάριο του 
Π.Ι.Κ. για ePortfolio 
1. Ενημερωτική συνάντηση: Πρόγραμμα 

ATS2020 / eAssessment /  πλαίσιο 
ePortfolio – επίπεδα / δεξιότητες του 21ου 
αιώνα 

2. Εργαστήρια μαθησιακών πλατφόρμων 
Mahara και O365 

3. Δεξιότητες του 21ου αιώνα –  εφαρμογή στα 
ePortfolios  

4. Ανάπτυξη Μαθησιακών Σχεδιασμών 
αξιοποιώντας το ePortfolio και τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα, καθώς και την 
υλοποίηση τους στην τάξη 

5. Συζήτηση / Εισηγήσεις 

Εκπαιδευτικοί 
που υπέβαλαν 
αίτηση για το 
Πρόγραμμα 
 
 

Διάδοση του Προγράμματος 
ATS2020 και ενημέρωση των 
Εκπαιδευτικών (από όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης) σχετικά 
με την εφαρμογή του ePortfolio 
στην τάξη, τις δεξιότητες του 
21ου αιώνα, τις πλατφόρμες 
ePortfolio και τον τρόπο 
σχεδιασμού των μαθημάτων για 
την εφαρμογή του ePortfolio. 

• Χώροι Π.Ι.Κ. 

• Διαδικτυακό μάθημα 
στο Moodle  
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 Φάση Εφαρμογής 
1. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν το ePortfolio – 

Μαθησιακούς Σχεδιασμούς τους με τη 
στήριξη των εκπαιδευτών και λειτουργών 
του Π.Ι.Κ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν το ePortfolio 
– Μαθησιακούς Σχεδιασμούς τους 

3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων ATS2020 

Συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί  
 
Λειτουργοί 
ATS2020 του 
Π.Ι.Κ. 
 
Εκπαιδευτές 

- Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των Μαθησιακών 
Σχεδιασμών για την εφαρμογή 
του ePortfolio στην τάξη τους.  
– Συλλογή ερευνητικών 
δεδομένων για το έργο ATS2020. 

• Συμμετέχοντα σχολεία 

• Διαδικτυακό 
περιβάλλον Moodle 

• Διαδικτυακό 
περιβάλλον Mahara και 
O365 

• Χώροι Π.Ι.Κ. 
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 Εκπαιδευτικές πηγές και εργαλεία  

Για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για το ePortfolio, το έργο ATS2020 

θα δημιουργήσει μια πύλη με πόρους διαθέσιμους στους εκπαιδευτικούς, τις σχολικές 

μονάδες και τους πολιτικούς φορείς. Η πύλη διαθέτει υλικό του Π.Ι.Κ. που δημιουργήθηκε 

για τα επιμορφωτικά εργαστήρια σε πέντε πιλοτικές χώρες. Το υλικό αυτό 

συμπεριλαμβάνει τα μαθησιακά σενάρια και τα υποδειγματικά ePortfolios, τις μελέτες 

περιπτώσεων, εισηγήσεις και τις κοινότητες ATS2020. 

 

ats2020.eu 

mahara.ats2020.eu 

o365.ats2020.eu  

  

 Στοιχεία Επικοινωνίας για το έργο ATS2020  

  
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν πλήρη υποστήριξη από την ομάδα ATS2020 του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.  

Άτομα επικοινωνίας: 

Αναστασία Οικονόμου 

Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

anasta@cyearn.pi.ac.cy 

 

Νικόλας Κανάρης 

Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

kanaris.n@cyearn.pi.ac.cy 
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