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εφαρμογή του ePortfolio.
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διαθέτουν στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή κοινωνία για τη σχολική,
ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη και επιτυχία.
Η εκπαίδευση, σε εθνικό επίπεδο, καλείται να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες
ανάγκες και να εντάξει στην πρακτική της καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές
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Ο Ψηφιακός Φάκελος Μαθητή (ePortfolio) και η εφαρμογήαξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των εμπειριών των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου σχετικών με την υλοποίηση και αξιοποίηση του Ψηφιακού
Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio), ενταγμένου στη μαθησιακή
διαδικασία. Η έρευνα σχεδιάστηκε με αφορμή τις τρέχουσες ανάγκες μεταρρυθμίσεων
στον χώρο της εκπαίδευσης για την εισαγωγή καινοτομιών σε όλες τις βαθμίδες της,
την εμπέδωση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και στην πραγμάτωση των
ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου. Η αξιοποίηση του
Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή στον χώρο της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης επικεντρώνεται στον διττό ορισμό του, ως «προϊόν» ή ένας χώρος,
προσωπικός, στον οποίο ο μαθητής συλλέγει τα ψηφιακά του αρχεία αποδεικνύοντας τη
μαθησιακή του πορεία. Συγχρόνως, είναι και μια «διαδικασία» της προσωπικής του
μάθησης, καθώς, κατά τη δημιουργία του, ο μαθητής προβληματίζεται σχετικά με την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, αναγνωρίζει τις μαθησιακές του εμπειρίες και
παρουσιάζει τα αποδεικτικά στοιχεία της μάθησής του σε τρίτους. Η καταγραφή των
εμπειριών των μαθητών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου,
στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, της συζήτησης σε ομάδες εστίασης (focus group).
Διαμέσου της επεξεργασίας των δεδομένων, ακολουθώντας την ερμηνευτική
φαινομενολογική ανάλυση και κωδικοποίηση, στα θέματα που αναδύθηκαν ο Ψηφιακός
Φακέλος Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio) αναφέρεται ως ένα δυναμικό εργαλείο
με δυνατότητες συνεχούς αναπροσαρμογής του περιεχομένου του, προάγει την αυτόαξιολόγηση, ενισχύει δεξιότητες μεταγνώσης, ενδυναμώνει τις ψηφιακές δεξιότητες
των μαθητών και συμβάλλει στο γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο προαγωγής της μάθησης.
Επιπλέον ζητήματα που αναδείχθηκαν από τη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη ήταν οι
συνέπειες των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην ουσιαστική συμμετοχή
ορισμένων παιδιών, μειονεκτικών ομάδων, στο έργο της δημιουργίας του ePortfolio, η
ενδυνάμωση στους μαθητές της ιδέας και της αξίας της εποικοδομητικής κριτικής των
άλλων, καθώς και η αναγκαιότητα της χρήσης πρότυπων-δομημένων ηλεκτρονικών
συστημάτων, που θα παρέχουν συνθήκες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης,
διασφαλίζοντας, συγχρόνως, εμπιστοσύνη για την ιδιωτικότητα.
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The implementation and utilization of ePortfolio in Primary School

Abstract
The main purpose of this qualitative research was to explore the experiences of primary
school pupils regarding the implementation and utilization of ePortfolio, which is part
of the learning process. The research was designed on the basis of current education
reform needs for the introduction of innovations at all levels, the consolidation of
modern pedagogical approaches and the realization of digital technologies in all aspects
of the educational project. The use of the Student's Digital Enrollment Facility in
Primary Education focuses on its dual definition of "product" or a personal space where
the student collects his digital records by demonstrating his learning path. At the same
time, he is also a "process" of his own learning, as in his creation, the student is
concerned about the development of his / her skills, recognizes his / her learning
experiences and presents the evidence of his / her learning to third parties. The
recording of the pupils' experiences was carried out using the methodological tool, in
the context of qualitative research, focus group discussion. Through the processing of
the data, following the phenomenological interpretation and coding, in the issues that
emerged the Digital ePortfolio is referred to as a dynamic tool with the potential for
continuous

updating

of

its

contents,

promotes

self-evaluation,

strengthens

metacognition skills, strengthens the digital skills of the students and contributes to the
general education framework to promote learning. Additional issues that emerged from
this research study were the consequences of socio-economic inequalities in the
substantial participation of some less privileged children in the work of creating
ePortfolio, the empowerment of pupils in the idea and the value of constructive
criticism of others and the necessity of the use of standard-structured electronic systems
that will provide co-operation and interaction, while ensuring privacy.

Keywords: Portfolio, ePortfolio, digital tools, assessment in the contemporary learning
environments
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Εισαγωγή
Α. Το ερευνητικό ζήτημα
Η εκπαίδευση θεωρείται εν δυνάμει «πόρος προστιθέμενης αξίας» (Cheong, 2002)
για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε ατόμου, από τότε που η θεωρία του
ανθρώπινου κεφαλαίου άρχισε να θεμελειώνεται από τα αποτελέσματα των ερευνών,
καθώς αυτές έδειξαν ότι οι χώρες, οι οποίες πέτυχαν μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης,
ήταν εκείνες που στη συνολική συνάρτηση παραγωγής τους εισήγαγαν ως
εργαζόμενους άτομα με περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση (Κασσωτάκης, 2004).
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η δημιουργία
σύγχρονων πλαισίων μάθησης μέσω της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια (επίπεδο
1, σύμφωνα με τη διεθνή πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης ISCED1) είναι δυνατό
να παράγουν οφέλη αργότερα, θέτοντας τα θεμέλια για την εξελικτική πορεία της
μάθησης σε υψηλότερο επίπεδο και γενικότερα, βελτιώνοντας την ικανότητα των
παιδιών να αναπτύξουν κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και δεξιότητες, ώστε να
καταστούν

ικανά

να

ανταποκρίνονται

στις

προκλήσεις

της

εποχής

τους.

Συμπεριλαμβάνοντας τις εξελίξεις στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και
των Επικοινωνιών, το σύστημα της εκπαίδευσης οφείλει να εντάξει στη μαθησιακή
διαδικασία την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών όχι μόνο για την
ενίσχυση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας και απασχολησιμότητας αλλά και για
την προώθηση της προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης, την κοινωνική ένταξη και
την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη. Επιπλέον, οι ψηφιακές τεχνολογίες
μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση και να υποστηρίξουν την καινοτομία στο σχολείο
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2015)2.
Προβάλλει, επομένως, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των παιδαγωγικών προσεγγίσεων,
των διδακτικών μέσων, της αξιολόγησης και του μαθησιακού περιβάλλοντος,
εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών, των οποίων η παρεχόμενη
εκπαίδευση προάγει την προσωπική ανάπτυξη, αποτελεί σημείο εκκίνησης για μια
πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και θέτει τις βάσεις για την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Ακόμη, αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την
1
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2
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έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2016)3.
Κινούμενη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και συνυπολογίζοντας
την αέναη επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, ως μία προσπάθεια προσέγγισης
των δεξιοτήτων που είναι, πλέον, αναγκαίο να διαθέτουν οι νέοι για να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις μιας κοινωνίας που γίνεται ολοένα πιο κινητική και ψηφιακή, η
παρούσα εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου
Μαθητή (ePortfolio), στηριζόμενο στις τεχνολογίες Web 2.0. Πρόκειται για ένα
εγχείρημα εφαρμογής και αξιοποίησης του Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή, μία
προσπάθεια ένταξης στη σχολική ζωή των μαθητών/μαθητριών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επιπλέον, η δημιουργία του βασίζεται στην πεποίθηση πως σημαντική δεξιότητα στο
χώρο της εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι τα άτομα να
είναι ικανά να αποδεικνύουν ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν.

Β. Θεωρητικές προσεγγίσεις και σχετικές έρευνες
Ο Φάκελος Μαθητή (Portfolio) ως μέθοδος στηρίζεται στις αρχές της αυθεντικής
αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ατομική
εξέλιξη του μαθητή και αφορά στη συστηματική διαδικασία συλλογής και καταγραφής
ποικίλων στοιχείων που δείχνουν την πρόοδό του μέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας και
μάθησης με την ενεργό συμμετοχή του (Ανδρεαδάκης, 2007). Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με τη μέθοδο του Portfolio, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τον
προσωπικό τους φάκελο. Έτσι, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να «παρακολουθεί την
πορεία του εαυτού του» και να αυτό-αξιολογείται, χρησιμοποιώντας στοιχεία τόσο από
τη μαθητική όσο και από την εξωσχολική του ζωή, που τον βοηθούν στην αναπτυξιακή
και εξελικτική του πορεία μέσα και έξω από το σχολείο. Συλλέγοντας και αξιολογώντας
αυτά τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι σχολικές εργασίες, διαγωνίσματα,
πιστοποιητικά, έπαινοι, ασκήσεις, στοιχεία από προσωπικές δραστηριότητες, ο ίδιος ο
μαθητής σχηματίζει μια συνολική εικόνα του εαυτού του, εφόσον σε αυτόν το φάκελο
περιέχονται τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» του από τις γνώσεις, τις δραστηριότητες και
τις μαθησιακές του εμπειρίες (Φωτιάδου, 2001).

3

https://ec.europa.eu/commission/index_el
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Ο ηλεκτρονικός φάκελος του μαθητή (ePortfolio) αποτελεί την ψηφιακή έκδοση του
φακέλου εργασιών (portfolio) που είναι βασισμένος στο χαρτί, δομημένος και
οργανωμένος σ’ ένα υπολογιστικό περιβάλλον (Πετροπούλου et al., 2015) με
ενσωμάτωση όχι μόνο κειμένου, αλλά και γραφικών, ήχου και βίντεο, καθώς και με
ευκολία στην πρόσβαση.
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στη βαθμολογία δεν αξιολογεί τον
μαθητή στο σύνολό του, δεν αντανακλά τις τρέχουσες θεωρίες μάθησης, δεν
απεικονίζει μια ζωντανή εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής υπερέχει στην τάξη
και, επίσης, δεν παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση για την ανάπτυξή του. Ο
ηλεκτρονικός φάκελος του μαθητή (ePortfolio) σε σύγκριση με τις παραδοσιακές
προσεγγίσεις αξιολόγησης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπει την
εμπλοκή του μαθητή στην πορεία αξιολόγησης της προόδου του, ενισχύει την
υπευθυνότητά του για τη δική του μάθηση, βοηθάει στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων
και των αδυναμιών του, παρουσιάζει την εικόνα των ποικίλων δεξιοτήτων του. Τον
πυρήνα του ηλεκτρονικού φακέλου (ePortfolio) αποτελούν έννοιες όπως η
ανατροφοδότηση, ο αναστοχασμός και ο προβληματισμός του μαθητή σχετικές με την
επιλογή των «αντικειμένων» που ενσωματώνει στο χαρτοφυλάκιό του ως αποδεικτικά
στοιχεία της μάθησής του (Butler, 2006).
Στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα
αναλυτικά προγράμματα (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Φάκελος
εργασιών/ δελτίο μαθητή ή Portfolio περιλαμβάνεται στις τεχνικές της αξιολόγησης του
μαθητή, οι οποίες «στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, αλλά
ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης της γνώσης και
στην πολλαπλή εφαρμογή και χρησιμοποίησή της, ενώ επίσης μπορεί να αναδεικνύουν
τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την ταυτότητα κάθε μαθητή» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ/ Γενικό
μέρος)4.
Σύμφωνα με την «Πειραματική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού
Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Τσούτσου &
Μπέρτσου (2013), αναδείχθηκε η συμβολή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων
στη βελτίωση της αυτό-εικόνας των μαθητών. Επιπλέον, σε σχέση με τον παραδοσιακό
φάκελο ο ηλεκτρονικός φάκελος κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών, σε ποσοστό
65%, εξαιτίας της δυνατότητας που τους δόθηκε να δουν και να σχολιάσουν τις

4

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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εργασίες των συμμαθητών τους. Οι μαθητές, σε ποσοστό 95%, επέλεξαν την
ηλεκτρονική μορφή του φακέλου, επειδή είχε καλύτερη εμφάνιση.
Σύμφωνα με έρευνα της Νίκου (2014) σχετική με τις απόψεις των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ePortfolio ως εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία, σημειώνεται ότι το Portfolio ως μέθοδος αξιολόγησης
είναι γνωστό στο σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Αντίθετα, αρκετοί από
αυτούς (37%) δεν γνωρίζουν την ηλεκτρονική μορφή του. Οι απόψεις που
καταγράφονται αναδεικνύουν τη μέθοδο του ePortfolio βοηθητική στην εκπαιδευτική
διαδικασία επειδή «συμβάλει σημαντικά στην ορθολογική διαμόρφωση της εικόνας και
της πορείας του μαθητή», «ο μαθητής έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις εργασίες του
έχοντας εύκολη πρόσβαση σ’ αυτές», «μαθαίνει να ταξινομεί τη δουλειά του στο
φάκελό του», γεγονός που τον εμπλέκει ενεργά στη μάθησή του. Κοινή είναι η
διαπίστωση ότι το ePortfolio ωθεί τον μαθητή να εμπλακεί στην αξιολόγηση της
προόδου του, μια που ο ίδιος παρατηρεί τη μαθησιακή του εξέλιξη. Επιπλέον, οι
καταχωρήσεις του μαθητή στο ePortfolio δείχνουν την πρόοδό του, διότι μπορούν να
προσαρμοστούν στους εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς και να παίξουν
σημαντικό ρόλο στη διαμορφωτική αξιολόγηση. Βοηθά ιδιαίτερα μαθητές με
διαφορετικές

ανάγκες

μάθησης.

Παρέχει

άμεσο

και

αποτελεσματικό

τρόπο

αξιολόγησης. Ενδυναμώνει τη συνεργασία μαθητή – διδάσκοντα και ενισχύει τη
συνεργατική μάθηση. Με τη χρήση του διαδικτύου ο φάκελος μπορεί να εμπλουτιστεί
και να οργανωθεί καλύτερα. Σημεία, στα οποία είναι ανάγκη να δοθεί σημασία,
αφορούν μαθητές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, μια που ένας φάκελος τονίζει τα θετικά στοιχεία ενός
μαθητή παρά τις αδυναμίες του. Επιπρόσθετα, η γνησιότητα των εργασιών του μαθητή,
η δυσκολία τήρησής του λόγω φόρτου εργασίας, η ελλιπής κατάρτιση των
εκπαιδευτικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ανάγκη οργάνωσης μιας βάσης
e-Portfolio στο σχολείο αποτελούν σημεία προβληματισμού.
Σύμφωνα με τη Βελενίδου (2016) στην έρευνα σχετικά με «Το Portfolio ως
εναλλακτική μορφή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων: Μια πιλοτική εφαρμογή
στο Δημοτικό Σχολείο», ο φάκελος του μαθητή αποτέλεσε το προσωπικό του
δημιούργημα, μια αντιπροσωπευτική εικόνα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του.
Αναδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης για τον εκπαιδευτικό. Διαπιστώθηκε
αρχικά αμηχανία από την πλευρά των μαθητών σχετικά με την ιδέα της αποτίμησης της
επίδοσης με βάση ποιοτικών μέσων αξιολόγησης και όχι με ποσοτικούς δείκτες. Η
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διαδικασία να σχεδιαστεί ο φάκελος και να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της
αυτό-αξιολόγησής τους υπήρξε χρονοβόρα. Επιπλέον, η συμβολή της εκπαιδευτικού
στην καθοδήγηση των μαθητών με χαμηλές προσδοκίες μάθησης λόγω κοινωνικών
ανισοτήτων, βοήθησε να εξαλειφθούν τα αισθήματα μειονεξίας των εν λόγω μαθητών.
Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, στη Φιλανδία (Saarinen et
al., 2016), σχετική με τις λειτουργίες και τα οφέλη του ePortfolio στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο διδακτικό αντικείμενο της βιοτεχνικής εκπαίδευσης
(craft education), το οποίο έχει 150 χρόνια ιστορίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Φιλανδίας ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο ενταγμένο στη σχολική διαδικασία,
οι συγγραφείς διερεύνησαν τις εμπειρίες των μαθητών του δημοτικού σχολείου σχετικά
με τη χρήση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου για μία χρονική περίοδο τριών ετών
(2012-2015). Η έρευνα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του εθνικού
προγράμματος σπουδών το 2016 με στόχο τις αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και
αξιολόγησης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η εφαρμογή της τεχνολογίας
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ο ενεργός ρόλος των μαθητών από τα πρώιμα
σχολικά χρόνια, στη «δική τους διερευνητική και δημιουργική διαδικασία της μάθησή
τους». Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη βασική εκπαίδευση υπογραμμίζει την εφαρμογή
της ψηφιακής τεχνολογίας με την ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν
χαρτοφυλάκια για να τεκμηριώσουν την εξέλιξη της μάθησή τους. Τα αποτελέσματα
της έρευνας έδειξαν ότι όταν η χρήση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου ξεκινά κατά τα
πρώτα σχολικά χρόνια, βιώνεται ως φυσικό μέρος της σχολικής εργασίας. Οι
αναγνωρισμένες βασικές λειτουργίες ήταν η συλλογή και η διαχείριση των
πληροφοριών- αντικειμένων, η επικοινωνία και η επαλήθευση- τεκμηρίωση της
προσωπικής ανάπτυξης. Προσφέρει μια ευκαιρία εξισορρόπησης ανάμεσα στη
σχεδίαση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρότι στηρίζεται στις εμπειρίες των
μαθητών, τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα στους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές ήταν
ευχαριστημένοι με αυτή τη μέθοδο συλλογής των αυθεντικών αποδεικτικών στοιχείων
της δικής τους μαθησιακής διαδικασίας και ενδυναμώθηκε η ικανότητά τους στη χρήση
των εργαλείων ΤΠΕ. Το ePortfolio δεν είχε απλώς τον ρόλο της αποθήκευσης των
ντοκουμέντων της μάθησης αλλά διαφάνηκε και ο ενεργός ρόλος του στη διαδικασία
της μάθησης. Η εστίαση του αναλυτικού προγράμματος στη Φιλανδία «δεν είναι σε
αυτό που μαθαίνει ο μαθητής αλλά πώς το μαθαίνει». Στη διαδικασία υλοποίησης του
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου παρακολουθούνται οι μαθησιακές δραστηριότητες και
5

αποκαλύπτεται πώς επιτεύχθηκε ο στόχος. Έτσι, η γνώση αυτή μπορεί να αναλυθεί, να
συμπληρωθεί, να επιβεβαιωθεί και αργότερα να εφαρμοστεί σε άλλο πλαίσιο. Η
μέθοδος του ePortfolio είναι ατομική- ενεργοποιεί τους μαθητές να επικεντρωθούν στη
δική τους μάθηση, με την επεξεργασία, παρακολούθηση και τεκμηρίωση των
αντικειμένων της, αλλά όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν και από ένα ευρύτερο
κοινό, όπως οι συμμαθητές και οι γονείς των μαθητών.
H έρευνα της Σχολής Εκπαίδευσης Όκλαντ του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας (School
of Education Auckland University of Technology), στη Νέα Ζηλανδία, σχετικά με το eportfolio ως εργαλείο διδασκαλίας (A Critical Reflection on Eportfolio as a Teaching
Tool; Lewis, 2015) επικεντρώνεται στη χρήση του ePortfolio από μαθητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Σε εθνικό
επίπεδο τα ePortfolios χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
ανώτερη εκπαίδευση. Είναι κοινή πρακτική η χρήση των λειτουργιών του ως
αποθήκευση και παρουσίαση των αποδεικτικών της μάθησης, η χρήση του ως
παιδαγωγικό εργαλείο είναι λιγότερο καθιερωμένη. Τα σημεία στα οποία είναι ανάγκη
να δοθεί σημασία για να υπάρξει μετατόπιση του ePortfolio προς τις παιδαγωγικές του
δυνατότητες αφορούν στον ορισμό του σκοπού για την επιλογή του ePortfolio ως
εργαλείου μάθησης. Επιπλέον, η ορθολογική ευθυγράμμιση του σκοπού του ePortfolio,
των μαθησιακών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων, καθώς και της εποικοδομητικής
κριτικής από τους μαθητές θα αποσαφηνίσει και θα υποστηρίξει τις μαθησιακές τους
εμπειρίες. Τέλος, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν την ηθική γύρω από την
επαναπαρουσίαση του εαυτού τους μέσω μιας «ψηφιακής ταυτότητας».
Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου (Οικονόμου, 2016), στη
διαδικασία ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη
μαθησιακή διαδικασία, μαθητές/μαθήτριες συμμετείχαν στο έργο EUfolio, το οποίο
ακολούθησε προσέγγιση μάθησης μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού
φακέλου επιτευγμάτων (ePortfolio).Οι απόψεις τους επικεντρώνονται στην ενίσχυση
της αυτοκριτικής και της αυτό-αξιολόγησης, καθώς έθεταν τους στόχους, σχεδίαζαν τις
στρατηγικές για την επίτευξη αυτών και στο τέλος διατύπωναν την κριτική- τον
αναστοχασμό ως προς το τελικό αποτέλεσμα και τη διαδικασία. Η συνεργατική
μάθηση, η ευχάριστη διαδικασία, το νέο περιβάλλον μάθησης και εργασίας, η
πρόσβαση στα αρχεία της τάξης, η εξοικείωση με τις ΤΠΕ και η ανατροφοδότηση από
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές εκτός σχολείου είναι σημεία αναφοράς σχετικά
με τις θετικές εμπειρίες των μαθητών. Ως σημείο δυσκολίας αναφέρεται ο
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προβληματισμός σχετικά με τη χρήση του εργαλείου (Mahara), που χρησιμοποιήθηκε
για την υλοποίηση του ePortfolio.
Tο EUfolio 5 είναι ένα διετές (2013-15) πανευρωπαϊκό έργο με στόχο την καταγραφή
στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη
διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση. Επίσης, στοχεύει στη συλλογή των
στρατηγικών αποτελεσματικής πρακτικής, καθώς και στη διατύπωση κατευθυντήριων
για τα κύρια επίπεδα χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και των σχολείων.
Σύμφωνα με το EUfolio, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιγράψει τους
ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων ως ιδανικούς για την αξιολόγηση των
συλλογών για το έργο που αναπτύχθηκαν από τους μαθητές. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης
ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την
επικοινωνία στη μητρική γλώσσα του μαθητή, την επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, την
πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν μια δομημένη
και γραμμική πολιτική όσον αφορά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου
επιτευγμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η στρατηγική υιοθέτηση του ηλεκτρονικού
φάκελου επιτευγμάτων απλώς ενσωματώνεται σε διάφορες ΤΠΕ σε εθνικές πολιτικές
της εκπαίδευσης ή άλλων στρατηγικών εστιάζοντας σε ψηφιακές δεξιότητες ή και στην
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων
έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στα εκπαιδευτικά συστήματα στο Βέλγιο, την Αυστρία,
την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Η Βουλγαρία, η
Γερμανία, η Γαλλία και η Ισλανδία είναι σε φάση πιλοτικής εφαρμογής. Στην
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι
διαθέσιμοι στους μαθητές καθ’ όλη την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία και
αξιολογούνται από αναθέτοντες φορείς. Αξίζει να σημειωθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού
των σχολικών προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
πιο επικεντρωμένο στον μαθητευόμενο μοντέλο διδασκαλίας. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι
επιτευγμάτων και η ευρεία υιοθέτησή τους στα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να
αντιμετωπίσουν σημαντικά αυτήν την ανάγκη. Τα κύρια ευρήματα από το έργο EUfolio
δείχνουν ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων σε ολόκληρη την
Ευρώπη μπορεί σίγουρα να προχωρήσει σε υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του
2020 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020) 6. Η ΕΚ

5
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2020 έχει ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς
και της ποιότητας και απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων (EUfolio, 2015).
Τέλος, στο πλαίσιο του έργου ATS20207, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων για τον 21 ο αιώνα, μέσα
από ένα μαθησιακό μοντέλο βασισμένο στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων,
προωθείται η δημιουργία ePortfolio από μαθητές Δημοτικού (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης) και
Γυμνασίου (Οικονόμου, 2016).
Συγκεκριμένα, το έργο ATS2020 αφορά έργο ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης
(Erasmus+ Programme 2014-2020, Key Action 3: Support for policy reform) με τίτλο
‘Assessment of Transversal Skills 2020’ (ATS2020) και παρουσιάζει μία καινοτόμο,
πειραματική προσέγγιση σε θέματα που ενδιαφέρουν την πολιτική της εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ξεκίνησε το 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το
2018. Περιλαμβάνει 17 εταίρους από 11 Ευρωπαϊκές χώρες και προτείνει ένα
ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης προκειμένου να ενισχύσει τους μαθητές με
απαραίτητες, κομβικές ικανότητες στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού
προγράμματος.

Ταυτόχρονα,

δίνει

έμφαση

στην

ενίσχυση

του

ρόλου

του

εκπαιδευτικού, μέσα από την εμβάθυνση σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και
καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη και εκτίμηση των ικανοτήτων αυτών. Με τον όρο
«κομβικές ικανότητες» (transversal skills) το έργο αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα
βασικών ικανοτήτων, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές τόσο σε σχέση με
τη σχολική και την ακαδημαϊκή επιτυχία όσο και με το χώρο της εργασίας. Τέτοιες
είναι η κριτική σκέψη, η ικανότητα να παίρνει ο μαθητής πρωτοβουλίες, να αξιοποιεί
ψηφιακά εργαλεία, να επιλύει προβλήματα αλλά και να δουλεύει συνεργατικά. Το έργο
ATS2020 έχει στόχο να παράσχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο
εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εκτίμηση κομβικών
ικανοτήτων, με τρόπο ενσωματωμένο στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το μοντέλο αυτό
θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί ως μέρος ενός πιλοτικού έργου μεγάλης κλίμακας
και αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμβάλει με αξιόπιστα δεδομένα στη
διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής μετά το τέλος του έργου, σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

7
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Το έργο απευθύνεται σε μαθητές 10-15 ετών και σε εκπαιδευτικούς των τελευταίων
τάξεων της πρωτοβάθμιας και των πρώτων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(όλων των ειδικοτήτων).
Τα οφέλη για το σχολείο που συμμετέχει στο έργο ATS2020 αναμένεται να είναι:


Η ενίσχυση της εικόνας του σχολείου, ως σχολείο που συμμετέχει σε ιδιαίτερα
καινοτόμα δράση, που αναπτύσσει μεθοδικά κομβικές ικανότητες των μαθητών
του και προχωρά πέραν της συνήθους χρήσης εργαλείων πληροφορικής και της
παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε μεμονωμένα γνωστικά αντικείμενα.



Αξιοποίηση των ΤΠΕ με τρόπο αρμονικό ως προς το πρόγραμμα σπουδών.



Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονες τεχνικές εκτίμησης κομβικών
ικανοτήτων των μαθητών.



Διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτικών από εξειδικευμένους, συνεργαζόμενους
εκπαιδευτικούς / συμβούλους και όλο το δίκτυο εκπαιδευτών / συνεργατών του
ATS2020 δέκα επιπλέον χωρών (Αυστρία, Κύπρος, Σλοβενία, Εσθονία,
Λιθουανία, Φινλανδία, Κροατία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ισπανία).

Τα οφέλη για τους μαθητές που συμμετέχουν στο έργο ATS2020 θα είναι:


Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων (eportfolios) και υποστηριζόμενη
μάθηση βασισμένη σε αυτά.



Καλλιέργεια κομβικών ικανοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία (creativity and innovation), την επικοινωνία (communication), τη
συνεργασία (collaboration), την αυτόνομη μάθηση (autonomous learning) και την
πληροφοριακή παιδεία (Information Literacy).



Ανάπτυξη της ικανότητας να μαθαίνουν θέτοντας στόχους και διαμορφώνοντας μια
στρατηγική για την επίτευξή τους.

Τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο έργο ATS2020 σημειώνονται
ως εξής:


Ανταλλαγή καλών πρακτικών με αντίστοιχα επιλεγμένους και εκπαιδευμένους
καθηγητές από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.



Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του ATS2020, στα σχέδια μαθήματος και
όλους τους μαθησιακούς πόρους καθώς και στα ιδιαίτερα εργαλεία του έργου.



Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την απόκτηση
πρακτικής και θεωρητικής εμπειρίας στις σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης και
εκτίμησης ικανοτήτων μαθητών.
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Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα ως μέσο υποστήριξης της
επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών σε προσωπικό επίπεδο.



Ενεργή συμμετοχή και ευελιξία στη σχεδίαση, διαμόρφωση, εφαρμογή διδακτικών
παρεμβάσεων εμβαθύνοντας σε τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης με χρήση
ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων.



Συμμετοχή στην τελική έκθεση του έργου στο εξωτερικό, επιλεγμένων
εκπαιδευτικών και από τα ελληνικά σχολεία για την παρουσίαση της δράσης τους.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ορίζεται «ως

προϊόν ή ένας προσωπικός χώρος όπου οι μαθητές μπορούν να συλλέγουν ψηφιακά
αρχεία. Αυτά τα αρχεία παρουσιάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία από τις εμπειρίες των
μαθητών και των επιτευγμάτων τους, και διατυπώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Άλλοι ορισμοί παρουσιάζουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων ως μια
διαδικασία, επιτρέποντας στους μαθητές να προχωρήσουν πέρα από την έννοια της
μάθησης, όπως την ξέρουν, και να αποκτήσουν εικόνα για την προσωπική διαδικασία
μάθησής τους. Οι μαθητές σκέφτονται δημιουργικά και κριτικά προκειμένου να
κατανοούν για το πώς μαθαίνουν, αναγνωρίζοντας τις μαθησιακές τους εμπειρίες,
προβληματίζοντας σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και παρουσιάζοντας
τα αποδεικτικά στοιχεία σε τρίτους. Έτσι, ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων
ορίζεται και ως μια προσέγγιση, ή μέθοδο, ή υποστηρικτική δομή για τη διδασκαλία και
τη μάθηση. Δηλαδή, ένας ψηφιακός φάκελος επιτευγμάτων είναι τόσο ένα ποσοτικό
προϊόν και την ίδια στιγμή, μια διαδικασία» (EUfolio, 2015).

Γ. Σκοπός της έρευνας-Ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετήσει την αξία του Ψηφιακού
Φακέλου Μαθητή (ePortfolio) ως ένα ελκυστικό και ευέλικτο εργαλείο στα χέρια των
μαθητών, το οποίο παρουσιάζει σταδιακά την προσωπική τους εξέλιξη και όχι ένα
«αποθετήριο» εργασιών ως αποτύπωση της σχολικής χρονιάς.


Επιπλέον, λειτουργεί ως ένα δυναμικό εργαλείο δίνοντας τη δυνατότητα στους
μαθητές να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενό του στην πορεία του χρόνου
προβάλλοντας στοιχεία του εαυτού τους που οι ίδιοι κρίνουν άξια και σημαντικά
να παρουσιαστούν αφαιρώντας άλλα λιγότερο σπουδαία;



Προάγει την αυτό-αξιολόγηση καθώς οι μαθητές κρίνουν τα στοιχεία που
αναδεικνύουν τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες τους;
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Ενισχύει δεξιότητες όπως η μεταγνώση, η οποία εμπεριέχει τη διαμόρφωση
προσωπικών στόχων καθώς και τη διαδικασία για την επίτευξη των στόχων;



Συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση
των ΤΠΕ, καλλιεργώντας τον ψηφιακό γραμματισμό;



Υπηρετεί το γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης που στοχεύει να μεταβάλλει τους
μαθητές σε σκεπτόμενα άτομα που συνεχίζουν να μαθαίνουν και να εξελίσσονται;



Η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή
(ePortfolio) αλλά και η ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα πρόκειται για
εφικτή διαδικασία ή αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα;

Δ. Η αξία του ερευνητικού ζητήματος
Η μελέτη της βιβλιογραφίας αναδεικνύει και συνηγορεί τη χρήση του Ψηφιακού
Φακέλου Μαθητή (ePortfolio) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (ePortConsortium,
2003).
Η παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του σχεδιασμού, της
εφαρμογής και της αξιοποίησης του Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή (ePortfolio) στο χώρο
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα θετικά στοιχεία πιθανά συνηγορούν στους λόγους εφαρμογής και επέκτασης του
Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή (ePortfolio) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι
γνωστό πως στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ο όρος ePortfolio αναφέρεται
στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου και συγκεκριμένα στο
διδακτικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου.
Επιπλέον, κάθε αναδυόμενη δυσκολία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του
Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή (ePortfolio) αποτελεί σκέψη για την ενδυνάμωση και την
υποστήριξη του εκπαιδευτικού τόσο στο διδακτικό του έργο όσο και στα παρεχόμενα
μέσα σχετικά με τη χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί εάν οι μαθητές/μαθήτριες που πήραν μέρος
στην έρευνα και δημιούργησαν το δικό τους ePortfolio θα εξακολουθήσουν να το
διατηρούν ενεργό και να κάνουν χρήση του περιεχομένου του σύμφωνα με τον σκοπό
και τους στόχους της υλοποίησής του.

Ε.Η διάρθρωση της ερευνητικής εργασίας
Η παρούσα ερευνητική εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη ως εξής:
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Πρώτο μέρος: Αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του ερευνητικού ζητήματος, στα
ακόλουθα κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται το πλαίσιο της Εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναδεικνύεται η ανάγκη ευθυγράμμισης του υπάρχοντος
εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης που
αναπτύσσονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες.
Χαρακτηριστικά αυτών των μαθησιακών πλαισίων αποτελούν η καλλιέργεια του
ψηφιακού εγγραμματισμού, η ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναγκαίων για την
προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών, η διά βίου μάθηση, καθώς και ο
μετασχηματισμός της αξιολογικής διαδικασίας στην παιδαγωγική πρακτική.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Φάκελο Επιτευγμάτων του Μαθητή,
παραδοσιακά Portfolio, ως ένα προσωπικό αρχείο που παρουσιάζει τις δεξιότητες των
μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη και εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια ενός σχολικού
έτους ή ακόμα και κατά τη διάρκεια περισσότερων του ενός σχολικών ετών.
Νοηματοδοτείται η έννοιά του και αναγράφεται ως τεχνική αξιολόγησης στο εθνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Καταγράφονται οι τύποι του Portfolio, καθώς και η διαδικασία
δημιουργίας ενός Portfolio.
Στο τρίτο κεφάλαιο σηματοδοτείται η μετάβαση από τον παραδοσιακό Φάκελο
Επιτευγμάτων του Μαθητή στην ψηφιακή του μορφή. Ορίζεται η έννοια του e
Portfolio, αναφέρονται τα σημεία διαφοράς του από το, παραδοσιακά, Portfolio,
παρουσιάζονται οι κατηγοριοποιήσεις του ePortfolio, αναπτύσσεται η παιδαγωγική του
αξία με σημεία αναφοράς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του και καταγράφονται
οι λειτουργίες του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio) στο
σχολικό πλαίσιο.
Δεύτερο μέρος: Επικεντρώνεται στην ερευνητική διαδικασία, στα παρακάτω
κεφάλαια:
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριμένα,
διατυπώνεται η αναγκαιότητα, ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα στο πλαίσιο του
σχεδιασμού της ερευνητικής διαδικασίας, καταγράφεται το δείγμα της έρευνας,
τεκμηριώνεται η επιλογή των ομάδων εστίασης (focus group) ως ερευνητικού
εργαλείου και περιγράφεται η διαδικασία διεξαγωγής

των ομάδων εστίασης.

Επιπλέον, αναπτύσσονται τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ψηφιακού
Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio).
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Στο πέμπτο κεφάλαιο τα ερευνητικά δεδομένα από τις συνεντεύξεις των μαθητών
που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία αναλύονται, επεξεργάζονται και
κωδικοποιούνται σε θεματικές ενότητες.
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας.
Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, συνδέονται με
τα ερευνητικά ερωτήματα και παρουσιάζονται τα αναδυόμενα ζητήματα.
Στο όγδοο κεφάλαιο σημειώνονται οι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής, γίνονται αναφορές στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα της
έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική αξιοποίηση του Ψηφιακού
Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio) στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

13

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητική Προσέγγιση

1. Η Εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες
Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα και την
ποικιλομορφία που συνθέτουν οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες.
Επιπλέον, η συνεχιζόμενη επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη δημιουργεί την
ανάγκη αναθεώρησης της γνώσης καθώς και την υιοθέτηση νέων πρακτικών διά βίου
μάθησης.
Το σχολείο, ως βασικός θεσμός στον κοινωνικό αυτόν ιστό παροχής γνώσεων και
ανάπτυξης δεξιοτήτων, καλείται να εναρμονιστεί με το νέο πλαίσιο μορφωτικών και
κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτομο, με σημεία αναφοράς την αναζήτηση,
απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να
αίρεται η βασική συμβολή του στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και
στην αρμονική ένταξή του στην κοινωνία.

1.1 Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ)8 η εκπαίδευση
στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή καθώς και στην
επιτυχή ένταξή του στο κοινωνικό πλέγμα, λειτουργώντας ως υπεύθυνος και ενεργός
πολίτης σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο και ποικίλο κοινωνικό περιβάλλον.
Κύριος άξονας της εκπαίδευσης θεωρείται η παροχή γενικής παιδείας η οποία:
i.

θα συμβάλλει στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και
δεξιοτήτων κάθε μαθητή,

ii.

θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης
και αξιοποίησης της πληροφορίας για οποιοδήποτε θέμα,

iii.

θα καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής ερμηνείας και ατομικών επιλογών
σύμφωνα με τις προσωπικές αξίες και ανάγκες,

iv.

θα καλλιεργεί την ικανότητα έκφρασης των σκέψεων και των απόψεων, με την
ανάπτυξη πνευματικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και
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v.

θα καθιστά τους μαθητές ικανούς να συνεργάζονται με άλλα άτομα για την
επίτευξη κοινών στόχων αλλά και να ενεργούν υπεύθυνα. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ/
Γενικό μέρος)9.

Επιπλέον, με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συνεχώς
αυξανόμενη αξιοποίησή της στον προσωπικό αλλά και στον εργασιακό χώρο, η
σχολική εκπαίδευση οφείλει να δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν σε
κάθε μαθητή να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών, να τις χρησιμοποιεί και να τις
αξιοποιεί με επάρκεια, αλλά και να βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του για πρόσβαση
σ’ αυτές.
Αξίζει να τονιστεί η σημασία που δίνεται κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης στην ανάπτυξη θετικών στάσεων στη διά βίου μάθηση καθώς και στη
δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα της διά βίου
ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, οι οποίες
επιβάλλονται λόγω των μεγάλων

αλλαγών της εποχής, της χαρακτηριζόμενης ως

ψηφιακής εποχής και κοινωνίας της γνώσης, διενεργήθηκε Εθνικός και Κοινωνικός
Διάλογος για την Παιδεία. Σύμφωνα με τα πορίσματα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων,
τονίζεται ότι «το έργο μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μπορεί να δημιουργήσει
εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στην εκπαίδευση να ατενίζει τον ορίζοντα των
αλλαγών και να λειτουργεί ως διαρκής προετοιμασία και ετοιμότητα γι’ αυτές, αλλά και
να δημιουργήσει τους όρους ανθεκτικότητας απέναντι σε απροσδόκητες εξελίξεις. Η
εκπαίδευση, το πνεύμα της και οι βαθιές νοοτροπίες που τη διέπουν έως τώρα,
αναπτύχθηκαν σε μια προηγούμενη εποχή, ήταν προσαρμοσμένες περισσότερο στις
ανάγκες του κράτους παρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, ήταν μέσα στο σχολείο
δασκαλοκεντρικές, υπαγορεύτηκαν από τη λογική του διαχωρισμού της εκπαίδευσης
από την κοινωνία. Αναμενόμενο ότι το υπαρκτό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
δύσκολα αντιλαμβάνεται αυτές τις μεγάλες αλλαγές, την κοινωνία στο νέο περιβάλλον,
τα παιδιά και τους νέους στην προοπτική των δεκαετιών που έρχονται» (Εθνικός και
Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία, 2016, σ.3)10. Σύμφωνα με τα πορίσματα που
εξάγονται από τον διενεργούντα Διάλογο για την Παιδεία σε εθνικό επίπεδο, το
σημερινό σχολείο:
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Είναι σε μεγάλο βαθμό γνωσιοκεντρικό και δεν προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών.



Παρατηρείται συχνά έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα και
δεν αναπτύσσονται πρακτικές συνεργασίας.



Δεν υπάρχει κουλτούρα φροντίδας και αλληλεγγύης.



Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ομογενοποιημένη και παραγνωρίζεται ότι η τάξη
αποτελείται από μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές ικανότητες
και

δεξιότητες,

διαφορετικούς

ρυθμούς

μάθησης.

Η

εφαρμογή

της

διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι το μεγάλο ζητούμενο.


Οι μαθητές είναι σε μεγάλο βαθμό παθητικοί δέκτες. Ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει
και ο μαθητής ακολουθεί.



Ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί τη διδακτέα ύλη και καλείται από μεταφορέας
γνώσεων να γίνει σχεδιαστής μαθησιακών δραστηριοτήτων.



Το σχολείο σε γενικές γραμμές (παρά τις εξαιρετικές προσεγγίσεις από
μεμονωμένους

εκπαιδευτικούς) δεν

λειτουργεί με βάση την

αρχή της

συμπερίληψης. Υπάρχει έλλειμμα στη διαχείριση μαθητών με διαφορετική
εθνοπολιτισμική ταυτότητα καθώς και μαθητών με ειδικές ανάγκες.


Υπάρχει έλλειμμα στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.



Λείπουν οι ευκαιρίες για αναστοχασμό.
Στην προσπάθεια να εναρμονιστούν οι στόχοι του Εθνικού Εκπαιδευτικού

Συστήματος με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και ανάγκες προτείνεται,
σύμφωνα με την Δενδρινού Β. (Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία,
2016)1111, μεταξύ άλλων, να εκπονηθεί ένα εθνικό curriculum, «Εθνικό Σχολικό
Πρόγραμμα Σπουδών» (ΕΣΠΣ) για τους μαθητές, από την προσχολική ηλικία μέχρι το
στάδιο της αποφοίτησής τους, καταγράφοντας με σαφείς όρους τους στόχους της
εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των μαθητών ως εγγράμματους πολίτες του
μέλλοντος.
Το ΕΣΠΣ θα στηρίζεται, επίσης, στη γενική παραδοχή ότι σε μια σύγχρονη,
δημοκρατική κοινωνία το σχολείο έχει την υποχρέωση να προσφέρει δωρεάν ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση όλων των μαθητών και μαθητριών, ανεξαρτήτως φύλου,
φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή πολιτισμικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης,

11

http://dialogos.minedu.gov.gr

16

θρησκείας, μητρικής γλώσσας και ειδικών μαθησιακών αναγκών, προκειμένου να
εξελιχθούν ως πολίτες και να αναπτυχθούν σε προσωπικότητες με χαρακτηριστικά, τα
οποία θα αποτελούν και αυτά «μετρήσιμα» αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας,
όπως τα παρακάτω:


ακεραιότητα χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό



ανεξαρτησία, αυτοέλεγχο και υπευθυνότητα



επινοητικότητα και εφευρετικό πνεύμα



ερευνητική διάθεση και φιλομάθεια



ικανότητες για αυτόνομη μάθηση, αυτό-μόρφωση και συνεχή εξέλιξη



συνεργατικό πνεύμα για την επίτευξη ατομικών και συλλογικών στόχων



επίγνωση των προκλήσεων και στρατηγική προσαρμοστικότητα



ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ για συγκεκριμένους σκοπούς.
Στο προτεινόμενο ΕΣΠΣ, ως θεματικές στις οποίες θα διαρθρωθεί το ενιαίο πλαίσιο

προγράμματος σπουδών, αναφέρονται: α) το περιβάλλον μάθησης – η προσοχή
μετατοπίζεται από τη διδασκαλία και το περιεχόμενο των σπουδών, δηλαδή από το τι
πρέπει να διδαχθεί, στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της μάθησης, β) η ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και στάσης, γ) η διδακτική συνέπεια και συμμετοχή των μαθητών – ο
εκπαιδευτικός υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη
μάθηση που βασίζεται στην έρευνα, η οποία απαιτεί δημιουργική και κριτική σκέψη, δ)
η μαθησιακή εμπειρία – ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τους μαθητές να αποκτήσουν
μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα για αυτούς, ε) η γνώση του περιεχομένου του
γνωστικού χώρου - κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εννοιών του
γνωστικού αντικειμένου, καθώς και των κατάλληλων για το αντικείμενο μεθόδων και
πρακτικών διδασκαλίας και εκμάθησης, στ) η αξιολόγηση και

ο αναστοχασμός-

εκπαιδευτικός και μαθητής από κοινού συγκεντρώνουν πληροφορίες, γνώσεις και
εμπειρίες τρίτων σε ζητήματα που αφορούν μια θεματική περιοχή και αναστοχάζονται
μέσω συστηματικών διαδικασιών που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παιδαγωγικής
πρακτικής.
Συγκεκριμένα, σχετικά με τη θεματική της αξιολόγησης και του αναστοχασμού
καταγράφονται παραδείγματα πρωτοτυποποιημένων δηλώσεων για τον εκπαιδευτικό
και τον μαθητή ως εξής:
Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού:
1. Χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους ώστε συστηματικά να συγκεντρώνει στοιχεία για
τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι μαθητές
17

2. Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν –από τις εργασίες των μαθητών του, τη
συμμετοχή τους στο μάθημα, τη συνεργασία με τους συναδέλφους του– να
προβληματίζεται για το πως μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη
διδασκαλία του
3. Αναθεωρεί

τις

παιδαγωγικές

πρακτικές

του,

βάσει

των

μαθησιακών

αποτελεσμάτων των μαθητών
4. Ανακαλύπτει τι γνώσεις, αντιλήψεις και τι έννοιες έχουν διαμορφώσει οι μαθητές
του σχετικά με έναν θεματικό χώρο/γνωστικό αντικείμενο ώστε να ξέρει πως να
αντιμετωπίσει παρανοήσεις, ελλείψεις, λανθασμένες αντιλήψεις
5. Μοιράζεται με τους μαθητές του τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και
τους κοινοποιεί τις σχάρες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί για να καταστήσει
σαφείς τις προσδοκίες που έχει ως προς την «άριστη» επίδοση
6. Βοηθά τους μαθητές τους να εφαρμόζουν οι ίδιοι τις σχάρες αξιολόγησης για να
αξιολογήσουν οι ίδιοι τις επιδόσεις τους (αυτοαξιολόγηση) και των συμμαθητών
τους (ετεροαξιολόγηση)
7. Παρέχει τακτική και έγκαιρη ανατροφοδότηση στους μαθητές (και τους γονείς) ως
προς τις δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών του
8. Αξιοποιεί τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης εργασιών μετά από
ανατροφοδότηση πριν αποδοθεί βαθμός
9. Δημιουργεί συνθήκες για την ηθικά ορθή και δίκαια αποτίμηση της εργασίας των
μαθητών – συνθήκες στις οποίες η εργασία τους εκτιμάται και χρησιμοποιείται ως
εργαλείο μάθησης
10. Χρησιμοποιεί τεχνικές αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης για να προσαρμόσει
τις διδακτικές του πρακτικές
Χαρακτηριστικά του μαθητή:
1. Αναγνωρίζει τι είναι ποιοτικά ικανοποιητικό στην εργασία που επιτέλεσε, τι
χρειάζεται βελτίωση και αναζητά τους καλύτερους τρόπους για τη βελτίωσή της
2. Αξιοποιεί τα εργαλεία που του δίνονται και αναζητά και άλλα προκειμένου να
μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά την πρόοδο προς την επίτευξη των
στόχων της μάθησης
3. Αναπτύσσει

ή/και

χρησιμοποιεί

τα

κριτήρια

αξιολόγησης

και

σχάρες

βαθμολόγησης ώστε να αξιολογεί και βαθμολογεί τις δικές του εργασίες και των
συμμαθητών του
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4. Αξιοποιεί τις παρατηρήσεις του δασκάλου/καθηγητή του και των συμμαθητών του
για να βελτιώσει την εργασία του
5. Αναστοχάζεται με βάση το τι καταφέρνει και τι όχι και προσπαθεί μόνος και με τη
βοήθεια άλλων να καταφέρει περισσότερα προς την κατεύθυνση που ο ίδιος
επιθυμεί.
Η αφορμή για το ΕΣΠΣ, όπως σημειώνεται , «θα είναι η υποχρέωση της πολιτείας να
εκπαιδεύει σήμερα τους μαθητές και μαθήτριες για να γίνουν οι εγγράμματοι πολίτες
του 21ου αιώνα και να προσαρμόζονται στις συνεχής αλλαγές που συντελούνται:
αλλαγές στη μορφή της οικονομίας με την «παγκοσμιοποίηση» του οικονομικού
κεφαλαίου· αλλαγές στους τρόπους μεταφοράς, των πληροφοριών, των ανθρώπων και
αγαθών με τις γνωστές συνέπειες της «διεθνοποίησης»· αλλαγές στην πολιτισμική
σύνθεση των κοινωνιών που οδηγούν σε αυξανόμενη πολιτισμική και γλωσσική
ποικιλότητα· αλλαγές στο επικοινωνιακό τοπίο, στα μέσα επικοινωνίας που είναι πια
διαθέσιμα και στα επίπεδα πολυτροπικής επικοινωνίας στη δημόσια και ιδιωτική ζωή
των πολιτών· αλλαγές θεσμικές στην εκπαίδευση ως προς το μέλλον του σχολείου και
την σχολική τάξη του μέλλοντος.» (Δενδρινού, 2016, Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος
για την Παιδεία)12.

1.2 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση
Σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης13, η ΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας
τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και, αν αυτό απαιτείται, συμπληρώνοντας τη
δράση τους.
Όπως καταγράφεται στο Στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»
(ΕΚ 2020)14, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης, κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το δικό της σύστημα
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις
εθνικές δράσεις και να βοηθά στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η έλλειψη
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος
ανταγωνισμός.

12

http://dialogos.minedu.gov.gr
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/el_lisbon_treaty.pdf
14
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0425&from=EN)
13
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Επιπλέον, τονίζεται η

ζωτικής σημασίας επένδυση στην εκπαίδευση και την

κατάρτιση για τον εφοδιασμό των Ευρωπαίων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για
μια θέση στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, γι’ αυτό η εκπαίδευση
είναι μία από τις προτεραιότητες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Η
εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την οικονομική και κοινωνική
πρόοδο και, ειδικότερα, η ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι ανάγκες σε
δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν τα άτομα για την
επαγγελματική τους ταυτότητα. Για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, τα άτομα
πρέπει να εξοπλίζονται εκτός από τις βασικές δεξιότητες όπως η γραφή, η ανάγνωση, η
αριθμητική και με τη γνώση ξένων γλωσσών και να εφοδιάζονται με στοιχειώδεις
γνώσεις θετικών επιστημών και ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, δεξιότητες, όπως η
ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, θα βοηθήσουν τα άτομα να
ανταποκριθούν στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες επαγγελματικής
εξέλιξης.
Παρ’ όλα αυτά, στοιχεία πρόσφατων ερευνών αποδεικνύουν το διευρυνόμενο χάσμα
μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας,
παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της ανεργίας και στη μείωση της ανάπτυξης.
Επιπρόσθετα, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα ανάληψης δράσης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση όταν σε μια οικονομία που είναι όλο και περισσότερο
παγκοσμιοποιημένη και βασισμένη στη γνώση, η Ευρώπη χρειάζεται ανθρώπινο
δυναμικό ανταγωνιστικό από την άποψη της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της
καινοτομίας.
Στο πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) καταγράφονται οι
δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, καθώς και αναφέρονται τα σημεία εστίασης αυτών.
Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης για όλους τους μαθητές. Οι
δεξιότητες ορίζονται στις εξής:


Εγκάρσιες και βασικές δεξιότητες

Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων .Οι
σύγχρονες οικονομίες που βασίζονται στη γνώση απαιτούν από τα άτομα να διαθέτουν
υψηλότερες και σχετικότερες δεξιότητες. Οι προβλέψεις του CEDEFOP15 δείχνουν ότι
η αναλογία των θέσεων εργασίας στην ΕΕ οι οποίες απαιτούν προσόντα επιπέδου
15

http://www.cedefop.europa.eu/el
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αυξηθεί από 29% το 2010 σε 34% το 2020, ενώ το
ποσοστό των θέσεων εργασίας με χαμηλή ειδίκευση θα μειωθεί κατά την ίδια περίοδο
από 23% σε 18%. Οι εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η ικανότητες σκέψης με κριτικό
πνεύμα, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας θα
προετοιμάσουν τους πολίτες για τις σημερινές σταδιοδρομίες που είναι ποικίλες και
απρόβλεπτες.


Επιχειρηματικές δεξιότητες

Η προσοχή θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων, οι οποίες δεν συμβάλλουν μόνο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά
και στην απασχολησιμότητα των νέων. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο μόνο έξι κράτη μέλη
διαθέτουν μια ειδική στρατηγική για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Για την
επίλυση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή

δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες

πολιτικής για να υποστηρίξει τη βελτίωση της ποιότητας και της διάδοσης της
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει
να προωθήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες με νέους και δημιουργικούς τρόπους
διδασκαλίας και μάθησης, από το δημοτικό σχολείο με συνέχεια στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πείρα από τον πραγματικό κόσμο, που αποκτάται μέσω της
μάθησης με βάση την επίλυση προβλημάτων και της διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις,
θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα θεματικά πεδία και να προσαρμοστεί σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης.


Δεξιοτήτων συναφείς με τα STEM

Οι επιστημονικοί κλάδοι είναι επίσης σημαντικοί. Η ζήτηση για ειδικευμένο εργατικό
δυναμικό σε τομείς υψηλής έντασης έρευνας και τεχνολογίας βρίσκεται και θα
παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη ζήτηση δεξιοτήτων
συναφών με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά
(Science, Technology, Engineering and Mathematics -STEM). Πρέπει τώρα να
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να τονιστεί ότι τα STEM αποτελούν τομέα
προτεραιότητας της εκπαίδευσης, και για να αυξηθεί η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα.


Γλωσσικές δεξιότητες-Η εκμάθηση γλωσσών είναι σημαντική για την απασχόληση
και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Σε έναν κόσμο διεθνών ανταλλαγών, η ικανότητα ομιλίας ξένων γλωσσών αποτελεί
παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Οι γλώσσες έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία για
την αύξηση των επιπέδων απασχολησιμότητας και κινητικότητας των νέων, ενώ οι
ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην ελεύθερη
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κυκλοφορία των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις, επίσης, απαιτούν τις γλωσσικές
γνώσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν στην παγκόσμια αγορά.
Τα κράτη μέλη χρειάζονται ταχύτερες μεταρρυθμίσεις με βάση νέες μεθοδολογίες
και τεχνολογίες για τη διδασκαλία τόσο της πρώτης, όσο και της δεύτερης ξένης
γλώσσας, έτσι ώστε να επιτύχουν τον στόχο που έχει καθοριστεί από τους αρχηγούς
κρατών ως «μητρική γλώσσα συν δύο».
Επιπλέον, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων
περιγράφονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για
μια επιτυχημένη ζωή στην κοινωνία της γνώσης. Το εν λόγω πλαίσιο αποτελεί τη βάση
για μια συνεκτική προσέγγιση της ανάπτυξης των ικανοτήτων στο σχολείο και στην
επαγγελματική κατάρτιση.
Η τάση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών είναι να παρέχεται στους μαθητές
βοήθεια για την απόκτηση γνώσεων καθώς και των δεξιοτήτων και των μοντέλων
συμπεριφοράς που είναι αναγκαία για να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές σε καθημερινές
περιστάσεις.
Για να αποκτήσουν ικανότητες, οι μαθητές πρέπει, ήδη από μικρή ηλικία, να
«μάθουν πώς να μαθαίνουν» προβληματιζόμενοι κατά τρόπο κριτικό σχετικά με τους
μαθησιακούς τους στόχους, διαχειριζόμενοι τη μάθησή τους με αυτοπειθαρχία,
εργαζόμενοι τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία, αναζητώντας πληροφορίες και
υποστήριξη, όταν χρειάζεται, και χρησιμοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που προσφέρουν
οι νέες τεχνολογίες.
Στις απαντήσεις τους, οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση για τα σχολεία ζήτησαν
ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον που να βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν
ένα φάσμα ικανοτήτων ενώ ταυτόχρονα θα διατηρούν τις βάσεις των βασικών
δεξιοτήτων. Στις προτεινόμενες προσεγγίσεις συγκαταλέγονται νέες παιδαγωγικές
μέθοδοι, προσεγγίσεις που συνεκτιμούν όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών για
συμπλήρωση της διδασκαλίας μεμονωμένων μαθημάτων, καθώς και μεγαλύτερη
συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης.
Η σημασία που δίδεται από την ΕΕ για τον εναρμονισμό των δεξιοτήτων των
ατόμων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας υπογραμμίζεται στις Ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως αυτές καταγράφονται:
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Η πρωτοβουλία «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης»16 παρέχει συγκεκριμένες
συμβουλές όσον αφορά τις δεξιότητες στις οποίες μπορούν να επενδύουν τα κράτη
μέλη για καλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα.



Μια σύσταση για τις βασικές δεξιότητες στη διά βίου μάθηση προτρέπει τις χώρες
της ΕΕ να εντάξουν στις στρατηγικές της δια βίου μάθησης, την παροχή βασικών
ικανοτήτων για όλους.



«Ο μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση»17 είναι μια πολυμερής
εταιρική σχέση που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων ΤΠΕ και
την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων στον τομέα των ΤΠΕ.
Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών στην

υπηρεσία της εκπαίδευσης γίνεται λόγος για το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης χάρη στις
νέες τεχνολογίες». Αφορά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν
οι ΤΠΕ για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την
προσαρμογή τους στον σημερινό ψηφιακό κόσμο.
Τα εργαλεία ΤΠΕ, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και οι ανοικτές πρακτικές
αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα
μιας πιο εξατομικευμένης και καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας, καθώς και
βελτιωμένης χρήσης των πόρων. Τα μέτρα αυτά προάγουν επίσης την ισότητα,
καθώς αυξάνουν τη διαθεσιμότητα της γνώσης. Η μάθηση γίνεται ανοικτή και
ευέλικτη. Με το άνοιγμα της εκπαίδευσης όλα τα άτομα θα μπορούν να αντλούν
γνώσεις στο χωροχρονικό πλαίσιο που αυτά επιθυμούν.
Επιπρόσθετα, η αξία και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύουν την προσωπική εξέλιξη και την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών, ενώ παράλληλα προάγουν την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τη
συνοχή.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» τονίζει τον μείζονα ρόλο που διαδραματίζει η
εκπαίδευση και η κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Κατά συνέπεια,
υποστηρίζει και τη συμπληρώνει τις προσπάθειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των
συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των χωρών της. Επομένως,
έχει σημασία η αξιοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, των στόχων, των μηχανισμών και των
ρυθμίσεων για κοινές εργασίες σε επίπεδο ΕΕ, όπως περιγράφονται στο στρατηγικό
πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση (2020)».
16
17

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el

23

1.3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ (Information and
Communication Technologies- ICT) συνιστούν βασικό συστατικό της σημερινής
κοινωνίας διεισδύοντας σε κάθε πτυχή της ζωής του πολίτη σε τομείς όπως η
οικονομία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία , ο πολιτισμός, κ.ά. Η ταχεία ανάπτυξη και η
ευρεία διάδοση των προϊόντων της ψηφιακής τεχνολογίας μετέβαλαν την κοινωνία σε
Κοινωνία της Πληροφορίας ή Κοινωνία της Γνώσης. Το σχολείο, ενταγμένο στη νέα
κοινωνική πραγματικότητα, καλείται να ανταποκριθεί και να καλλιεργήσει γνωστικές
και κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Οι προσπάθειες ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύουν στην
καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού (information literacy), ο οποίος αποτελεί
ουσιώδη άξονα δεξιοτήτων που είναι ανάγκη να αναπτύξει το άτομο για τη συμμετοχή
του στην κοινωνία αλλά και για τη διά βίου εκπαίδευσή του.
Αρχικά, ο Πληροφορικός Γραμματισμός ήταν συνυφασμένος με τις δεξιότητες
χρήσης των συστημάτων της ψηφιακής τεχνολογίας (Η.Υ., φορητές συσκευές τύπου
«ταμπλέτα», smart phones, κ.ά.). Σήμερα αποτελεί κεντρικό θέμα σε όλα τα σύγχρονα
εκπαιδευτικά συστήματα καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ως αναγκαία
διαδικασία για την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία με σκοπό την ατομική του
βελτίωση (σε επίπεδο μορφωτικό, επαγγελματικό) αλλά και τη γενικότερη προαγωγή
του κοινωνικού συνόλου (αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου, ΙΤΥΕ, 2013)18.
Ο Πληροφορικός Γραμματισμός αναφέρεται σε μία διαδικασία διαχείρισης του
πολυσύνθετου σημερινού πληροφοριακού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει γνώσεις,
στρατηγικές, δεξιότητες, και στάσεις που είναι απαραίτητες ώστε το άτομο να μπορεί
να εντοπίζει, να αξιολογεί, να οργανώνει και να αξιοποιεί την πληροφορία. Αποσκοπεί
στην αξιοποίηση της πληροφόρησης για τη μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και τη
λήψη αποφάσεων στους πολλαπλούς τομείς δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου,
οι οποίοι συνεχώς εξελίσσονται όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η δημόσια και ιδιωτική
ζωή. Το πολυσύνθετο σημερινό πληροφοριακό περιβάλλον, με κύριο σημείο αναφοράς
το Διαδίκτυο, απαιτεί αποτελεσματικούς, κριτικούς και αυτόνομους «διαχειριστές της
πληροφόρησης» για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες που διαμορφώνονται
στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων (Κωστάκη, 2001).

18

https://epimorfwsh-
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Ο όρος γραμματισμός (ή εγγραμματισμός) οριοθετεί ένα

βασικό επίπεδο

εκπαίδευσης. Διαφέρει από τον αλφαβητισμό και πέρα από τις βασικές ικανότητες της
ανάγνωσης και της γραφής εμπεριέχει και τη γενικότερη ικανότητα της κατανόησης και
της αποτελεσματικής εκπλήρωσης διεργασιών (Δαγδιλέλης, 2003). Επιπλέον, ο
γραμματισμός εξελίσσεται διαρκώς σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας ως άμεσα
εξαρτώμενος από τις διαθέσιμες τεχνολογίες.
Παράλληλα, ο ψηφιακός λόγος, σε αντιστοιχία με τον έντυπο λόγο, δημιουργήθηκε με
την ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, οι οποίες βασίστηκαν
στην ψηφιακή τεχνολογία και την ψηφιοποίηση. Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη θέση
στην πολυτροπική πληροφορία και επικοινωνία (κείμενο, εικόνα, ήχος). Ο ψηφιακός
λόγος έχει τόσο μεγάλη κοινωνική και πολιτισμική απήχηση, ώστε κατέστη αναγκαία η
εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών και του ψηφιακού
λόγου. ΄Ετσι αναδύεται ένας νέος γραμματισμός που ορίζεται ως ψηφιακός,
πληροφορικός ή πληροφοριακός. Ο όρος του ψηφιακού γραμματισμού επεκτάθηκε
σταδιακά στην ψηφιακή εποχή και αναφέρεται όχι μόνο στις ικανότητες ανάγνωσης,
γραφής και αρίθμησης αλλά και στην ικανότητα κατανόησης της πληροφορίας με
οποιοδήποτε τρόπο και αν παρουσιάζεται η τελευταία (Lanham, 1995; ΙΤΥΕ, 2013).
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο «ο όρος πληροφορικός
γραμματισμός (ICT literacy) περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν
τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές
υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και
επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και την
ατομική τους εξέλιξη» (ΑΠΣ).
Ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείται γνωστικό-μαθησιακό αντικείμενο ισάξιας
σπουδαιότητας με τον γλωσσικό γραμματισμό (literacy), τα μαθηματικά και τον
επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy). Κάθε άτομο στο μέλλον και επομένως
κάθε παιδί στο παρόν, εκτός από τις ικανότητες της γραφής, της ανάγνωσης και της
αριθμητικής θα πρέπει να διαθέτει και ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης (ΑΠΣ).
Συγκεκριμένα, η ένταξη των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο
στοχεύει να ενδυναμώσει τη μάθηση και τη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών καθώς και
να τους προετοιμάσει για τη συμμετοχή τους στην Κοινωνία της Γνώσης με την
καλλιέργεια «νέου τύπου ικανοτήτων», έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν
τις ΤΠΕ με «αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο». Επιπλέον,
είναι ανάγκη να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα εξέλιξης και διείσδυσης των ΤΠΕ στο
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σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο. Επομένως, η διδασκαλία των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
και του ψηφιακού γραμματισμού, «προσδιορίζει και εξειδικεύει τις διαστάσεις του
πληροφορικού γραμματισμού και της υπολογιστικής, αναλυτικής, διεπιστημονικής
κριτικής σκέψης, δηλαδή τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις
ΤΠΕ) που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για τη
συνέχιση των σπουδών τους στο Γυμνάσιο και την παραπέρα ζωή τους ».
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη
διδασκαλία των ΤΠΕ στο Δημοτικού Σχολείο, οι ΤΠΕ θα πρέπει να είναι πλήρως
ενταγμένες στην καθημερινή εργασία μαθητών και δασκάλου και σε όλα τα
αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών με στόχο την υποστήριξη των σύγχρονων
παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και την
ανάπτυξη της κριτικής υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικής ικανότητας των
μαθητών, την υποστήριξη διερευνητικών, εποικοδομητικών και συνεργατικών
μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη βασική εκπαίδευση διαρθρώνεται σε
τέσσερις άξονες με σχέση αλληλεξάρτησης ως εξής:


Οι ΤΠΕ ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool) διατρέχουν οριζόντια το
σύνολο των διδακτικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών. Αξιοποιούνται
για να υποστηρίξουν τις νέες παιδαγωγικές θεωρήσεις, ως εργαλείο επικοινωνίας
και συνεργατικής μάθησης ενισχύοντας τη δημιουργική ικανότητα των μαθητών.



Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων καθώς εμπλέκουν τους μαθητές
σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων με σκοπό να καλλιεργήσουν δεξιότητες
μεθοδολογικού χαρακτήρα, όπως η επεξεργασία δεδομένων, η μοντελοποίηση
λύσεων, αλλά και να προάγουν την καινοτομία. Παράλληλα, στοχεύουν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η διερεύνηση, η κριτική και
αναλυτική σκέψη, η συνθετική ικανότητα.



Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα
σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ διότι η ανάπτυξη αυτών είναι συνεχιζόμενη και
αλματώδης.



Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο καθώς οι εφαρμογές τους έχουν εισχωρήσει
καθολικά σε τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. Η ψηφιακή παιδεία είναι
αναγκαιότητα και επιταγή της εκπαίδευσης. Οι μαθητές καλούνται να αποκτήσουν
ευρεία ψηφιακή παιδεία και να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες για να
κατανοήσουν τα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
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Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία διαπνέονται από την αντίληψη ότι η μάθηση δεν είναι μόνο
«να προσλαμβάνεις πληροφορίες και να μπορείς να ανταποκριθείς όταν κάποιος σου τις
ζητά. Συνίσταται κυρίως στην ικανότητα αυτοδιαχείρισης στη μάθηση, την
αυτενέργεια, την εμπλοκή σε αυθεντικές καταστάσεις και προβλήματα, την ικανότητα
εποικοδομητικής αμφισβήτησης και κριτικής, την ικανότητα συνεργασίας, τη χρήση
πολλαπλών αναπαραστάσεων, τη δημιουργία και τον πειραματισμό» (Κυνηγός &
Δημαράκη, 2002).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μαθησιακή διαδικασία, όπως ορίζεται στα
Προγράμματα Σπουδών των εκπαιδευτικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων και το
δικό μας, είναι εγκλωβισμένα στη λογική της «διασωλήνωσης της γνώσης από αυτούς
που την κατέχουν σε αυτούς που δεν την έχουν» (Papert,1993). Για να υπάρχει εξέλιξη
που να υποστηρίζει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι
αναγκαία η ένταξη των εργαλείων της πληροφορικής στη διδασκαλία όλων των
γνωστικών αντικειμένων. Εάν ο στόχος είναι η μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής
πρακτικής, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων δεν θα πρέπει να διδάσκεται ως
αυτόνομο γνωστικό εργαλείο. Για την ενεργοποίηση των διαδικασιών της αλλαγής της
εκπαιδευτικής πρακτικής καθώς και του ρόλου του δασκάλου χρειάζεται η καθιέρωση
διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη, που να αξιοποιούν τα
εργαλεία υπολογιστικής και διαδικτυακής τεχνολογίας στοχεύοντας παράλληλα στον,
επί της ουσίας, ψηφιακό εναλφαβητισμό (digital literacy). Επιπλέον, αναγκαία κρίνεται
η

συνεχής

ανάπτυξη

έργων

εξοπλισμού,

υποδομής

και

επιμόρφωσης

των

εκπαιδευτικών. Ειδικότερα σε επίπεδο σχολικής μονάδας επιδιώκεται η δημιουργία
«κοινότητας μάθησης».(Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). Μια κοινότητα μάθησης μπορεί
να οριστεί ένα σύνολο ατόμων, τα οποία συναθροίζονται, σε φυσικό χώρο ή εξ
αποστάσεως, με πνεύμα επίτευξης κοινών στόχων. Μέσα στην κοινότητα μάθησης τα
άτομα προβληματίζονται, αναστοχάζονται και διερμηνεύουν γεγονότα και καταστάσεις.
Οι κοινότητες μάθησης αναγνωρίζονται ως σημαντικά μέσα προώθησης μιας
πολυδιάστατης μάθησης, καθώς η γνώση δεν βρίσκεται σε κάθε άτομο, ξεχωριστά,
αλλά στο σύνολο (Ξάνθη, 2015). συστηματική υποστήριξη της

μετεξέλιξης της

εκπαιδευτικής διαδικασίας στοχεύει στη δημιουργία σχολικής κουλτούρας αξιοποίησης
των ΤΠΕ, εκτός από εργαλεία, πηγές και μέσα, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
πρακτικής, του ρόλου του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

27

1.4 Διά βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Στην εποχή που διανύουμε, η επιλογή του επαγγέλματος, καθώς και η
επαγγελματική εξελικτική πορεία του ατόμου, αλλάζουν όψη. Έχει, πλέον, παρέλθει ο
καιρός που οι άνθρωποι ακολουθούσαν μία μόνο επαγγελματική πορεία στη διάρκεια
της ζωής τους, διαθέτοντας το σταθερό εισόδημα και τη μονιμότητα. Τώρα έρχονται
αντιμέτωποι με συνεχείς αλλαγές στον επαγγελματικό τους βίο, μεταβαίνοντας από τη
μάθηση στην εργασία, από την εργασία στη μάθηση και από την απασχόληση στην
ανεργία. Επιπλέον, στο εργασιακό πλαίσιο πολλές από τις δεξιότητες που είχε στην
κατοχή του το άτομο, επειδή τις απαιτούσε η εργασία του, τείνουν να εξαφανιστούν,
καθώς, λόγω της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης, δημιουργούνται συνεχώς νέες.
Στη νέα αυτή κατάσταση στον επαγγελματικό χώρο πρωτεύουσα σημασία δίνεται στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων του «εαυτού». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επαγγελματική
Συμβουλευτική, η οποία ορίζεται ως

συμβουλευτική υποστήριξη για την επιλογή

σπουδών και επαγγέλματος, η καλλιέργεια των προσωπικών ικανοτήτων για τη λήψη
αποφάσεων και γενικότερα η βαθύτερη γνώση του εαυτού, η αυτογνωσία, ενισχύει το
άτομο στην αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της ρευστότητας που του επιφυλάσσει
ο κόσμος της εργασίας (Κασσωτάκης, 2004).
Σύμφωνα με την Μαλικιώση & Λοϊζου (1994), αυτογνωσία σημαίνει επίγνωση των
αντιδράσεων του εαυτού. Είναι η γνώση που έχει το άτομο για τη συμπεριφορά του, τις
στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του.
Η αυτογνωσία έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο καθένας τον
εαυτό του, δηλαδή την αυτοαντίληψη που έχει για το άτομό του. Ο James (1890), (όπως
αναφέρεται στο Κασσωτάκης, 2004), διατυπώνει έναν από τους πρώτους ορισμούς
λέγοντας ότι η αυτοαντίληψη είναι η «σύνθεση των σκέψεων και των αισθημάτων που
αποτελούν τη γνώση και την κατανόηση του ατόμου για τον εαυτό του, την αντίληψη ,
δηλαδή, του ποιος είναι». Σύμφωνα με έρευνες η αντίληψη που έχει το άτομο για τον
εαυτό του αναπτύσσεται νωρίς στη ζωή του και συνεχίζει να διαμορφώνεται σε όλη την
πορεία της εξέλιξής του. Οι

πρώτες εμπειρίες που αποκτά ως παιδί κατά την

προσχολική και σχολική ηλικία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση
της αυτοαντίληψής του. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η αυτοαντίληψη δεν είναι
κατάσταση που κληρονομείται, αλλά οικοδομείται από το άτομο διαδοχικά, καθώς αυτό
αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη θεωρία
του «αυτό-καθρεπτιζόμενου εαυτού» (looking glass self), που διατυπώνει ο Cooley
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(1902), οι εντυπώσεις, που ο καθένας πιστεύει ότι οι άλλοι έχουν για το πρόσωπό του,
αποτελούν ένα είδος κοινωνικού καθρέπτη, μέσα στον οποίο βλέπει τον εαυτό του και
διαμορφώνει την εικόνα γι’ αυτόν (Φλουρής, 2004). Η οικογένεια, όπως είναι γνωστό,
αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα αγωγής, καθώς μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο το
άτομο δομεί τα θεμέλια της προσωπικότητάς του. Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση, η
οποία περικλείει την ουσιώδη διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα
μέλη της οικογένειας, συνιστά το υπόβαθρο των κοινωνικών σχέσεων που πρόκειται
να αναπτύξει το άτομο στην πορεία της ζωής του.
Μετά την οικογένεια, το σχολείο επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση της
αυτοαντίληψης του ατόμου. Με τη φοίτησή του στο σχολείο σταδιακά αυτονομείται
συναισθηματικά από τον οικογενειακό δεσμό και οι διαπροσωπικές του σχέσεις, πλέον,
αποκτούν περισσότερο αξιολογικό χαρακτήρα παρά συναισθηματικό. Η είσοδος του
παιδιού στο σχολείο χαρακτηρίζεται από την ανάγκη προσαρμογής στο νέο περιβάλλον
και σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα του ρόλου του σχολείου ως παράγοντα διαμόρφωσης
της προσωπικότητας και της αυτό-αντίληψής του. Το σχολείο, ως φορέας αξιολόγησης
των παρεχόμενων από αυτό γνώσεων, δεξιοτήτων και άλλων μορφωτικών αγαθών,
συμβάλλει σημαντικά στην εικόνα που σχηματίζει το άτομο για τις ικανότητες που
διαθέτει. Οι βαθμοί επίδοσης του μαθητή στα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου
λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία της προσωπικής του αξίας και αποτελούν τη βάση
πάνω στην οποία θα στηριχθούν αποφάσεις για σπουδές και μελλοντικές
επαγγελματικές επιλογές. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι κυρίως οι βαθμοί επίδοσης στα
μαθήματα επηρεάζουν την κλίση των μαθητών στους διάφορους επιστημονικούς
τομείς. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, παραδοσιακά, στο σχολείο δίνεται μεγάλη
σημασία, γενικά, στις γνωστικές δεξιότητες με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ανάπτυξη
θετικής αυτοαντίληψης μόνο των μαθητών που διαθέτουν την ακαδημαϊκή, γλωσσική
και λογικό-μαθηματική νοημοσύνη. Αντίθετα, αξιολογούνται αρνητικά οι μαθητές που
διαθέτουν δεξιότητες οι οποίες προϋποθέτουν άλλες μορφές νοημοσύνης (Gardner,
1993). «Η περιοριστική εξουσία που ασκεί το σχολείο στους μαθητές και η μονόπλευρη
πριμοδότηση των ακαδημαϊκών, κυρίως, δραστηριοτήτων αντιβαίνει προς τη φυσική
τάση των ανθρώπων για αναζήτηση του νοήματος της ζωής τους, για αυτό-εκπλήρωση
και αυτοπραγμάτωση που είναι βασική επιδίωξη όλων» (Κασσωτάκης, 2004, σ. 353).
Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας αποτελεί βασική επιδίωξη της επαγγελματικής
διαπαιδαγώγησης. Ειδικότερα, για να είναι σε θέση το άτομο να επιλέξει την
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στις σπουδές του, καθώς αυτές συνδέονται με το
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πιθανό μελλοντικό του επάγγελμα, είναι αναγκαίο να έχει αποκρυσταλλώσει τι του
ταιριάζει, να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του και των αδυναμιών του και να έχει
αποσαφηνίσει τις προσωπικές του αξίες. Διαθέτοντας την αναγκαία αυτογνωσία, θα
αξιοποιήσει τις ικανότητες και τα ταλέντα του για να επιλέξει την επαγγελματική του
δραστηριότητα και θα επιδοθεί σε έναν αγώνα για να εκπληρώσει τους στόχους του,
εισπράττοντας την προσωπική ηθική και κοινωνική καταξίωση.
Εκτός από την αυτογνωσία είναι ανάγκη να ενδυναμώνεται και η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων της αυτό-προώθησης και της αυτοπεποίθησης. Αυτό-προώθηση ορίζεται η
ικανότητα αυτοπροσδιορισμού. Αυτοπεποίθηση νοείται η εμπιστοσύνη του ατόμου στις
προσωπικές του ικανότητες, η οποία βασίζεται σε επιτυχίες του παρελθόντος.
(Hawkins, 1997; Κασσωτάκης, 2004). Το άτομο που έχει κατακτήσει την αυτογνωσία,
έχει αυτοπεποίθηση και είναι σε θέση να αυτό-προσδιορίζεται, οδηγείται στη λήψη
σωστών αποφάσεων. Επομένως, πρόκειται για δεξιότητες αναγκαίες στον εργασιακό
χώρο, οι οποίες ενισχύουν τη διά βίου επαγγελματική εξέλιξη και τη μαθησιακή
πρόοδο. Επιπλέον, θεωρούνται δεξιότητες διαδικαστικές, καθώς τα άτομα που τις
κατέχουν, μπορούν να κάνουν χρήση και να μεταβιβάσουν όλες τις άλλες δεξιότητες
που διαθέτουν. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνει και ο Super (1957) σε μια επίκαιρη
άποψη, η αυτό-εικόνα των νέων οριοθετεί τις επαγγελματικές τους επιλογές. Η θετική
ψυχική υγεία κατά την ενήλικη εργασιακή ζωή δομείται μέσα από τη διαδικασία της
αυτό-ανίχνευσης και της απάντησης στα ερωτήματα «Ποιος/α είμαι;» «Τι θα γίνω;»
(Κασσωτάκης, 2004).
Η ενίσχυση της άποψης ότι η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με τα
χαρακτηριστικά του εαυτού, όπως τα συναισθάνεται το κάθε άτομο, με τις
αντικειμενικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτό, καθώς και από τα εμπόδια που
προβάλλουν στην επαγγελματική του εξέλιξη και έχουν σχέση με την ενδυνάμωση της
ταυτότητας, την καλή γνώση του εαυτού, την ανάπτυξη θετικής στάσης σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο, ωθεί στην ενίσχυση των δυνατών σημείων του ατόμου αλλά και
στην αντιστάθμιση των αδύνατων σημείων με την προώθηση των φυσικών ικανοτήτων
του ή ταλέντων, στην καλλιέργεια, συγκεκριμένα, της χαρακτηριζόμενης ως
«νοημοσύνη της επιτυχίας» (Φλουρής, 2001; Κασσωτάκης, 2004). Σύμφωνα με τον
Sternmberg 1999), όπως αναφέρεται στο Κασσωτάκης 2004), τα άτομα που διαθέτουν
την «νοημοσύνη της επιτυχίας» έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Δημιουργούν κίνητρα για τον εαυτό τους.



Γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τις ικανότητές τους.
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Είναι προσανατολισμένα στο αποτέλεσμα.



Ολοκληρώνουν τα έργα που αναλαμβάνουν και συνεχίζουν.



Εστιάζονται και συγκεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους.



Παίρνουν πρωτοβουλίες.



Αποδέχονται τη δίκαιη κριτική.



Δεν αναβάλλουν τη δράση.
Το σχολείο, προσανατολισμένο στον παιδαγωγικό του ρόλο, οφείλει να

καλλιεργήσει στους μαθητές του τα χαρακτηριστικά της «νοημοσύνης της επιτυχίας»
για να προάγει την εξέλιξή τους στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Επιπλέον, το
ελληνικό σχολείο καλείται να υιοθετήσει εκπαιδευτικές διαδικασίες που προσφέρουν
στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιθυμητές ικανότητες. Με τον τρόπο
αυτό, δίνεται έμφαση στην ιδέα ότι οι ικανότητες αναπτύσσονται μέσα από την πράξη,
βελτιώνονται βαθμιαία και δεν περιορίζονται από το γεγονός ότι το άτομο ανήκει σε
μια συγκεκριμένη ομάδα.(Φλουρής, 2004; Κασσωτάκης, 2004).
Σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια συνεχής
διαδικασία, που αρχίζει πολύ νωρίς στη ζωή του ατόμου και διαρκεί, στις περισσότερες
περιπτώσεις, όσο και η ζωή του. Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα τα αναλυτικά
προγράμματα διαμορφώνονται, πλέον, στο πνεύμα αυτό με τη συνέχεια και τη συνοχή
των προγραμμάτων σπουδών μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Επομένως, το
σχολείο καλείται να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει με πληρότητα τον εαυτό του, να
συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, για να λαμβάνει τις σωστές
αποφάσεις, που θα το οδηγήσουν στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική
ολοκλήρωση.

1.5 Η Αξιολόγηση στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης
Η έννοια της αξιολόγησης διατρέχει το σύνολο των πράξεων του ατόμου, σε ατομικό
και κοινωνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια, εν δυνάμει, διαδικασία, η οποία ενθαρρύνει
το άτομο να δίνει αξία στα δημιουργήματά του και να προβληματίζεται ως προς την
αποτελεσματικότητα των γνώσεων και των πράξεων του (Ντολιοπούλου &
Γουργιώτου, 2008).
Η αξιολόγηση στο σχολείο έχει ένα ευρύ και πολυδιάστατο πεδίο αναφοράς. Το
σύνολο συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών που αποσκοπούν στον
προσδιορισμό και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του
εκπαιδευτικού, των μαθητών, του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού
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συστήματος αποτελούν και ορίζουν την έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
(Ματσαγγούρας, 2002).
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση του μαθητή ενταγμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία,
αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και
συλλογικής πορείας του, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων
του σε όλα τα επίπεδα και στάδια κατάκτησης της μάθησης. Επιπλέον, στοχεύει στην
ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών αλλά και στη δημιουργία κινήτρων μάθησης με
την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένης εκπαιδευτικής πρακτικής. Η αυτό-αξιολόγηση
αποτελεί διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και επικεντρώνεται στην
απόκτηση υπευθυνότητας από την πλευρά του μαθητή. Παράλληλα, μέσω αξιολογικών
διεργασιών προωθείται η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης του
μαθητή, καθώς και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Σημαντικός
στόχος της αξιολόγησης, ακόμη, αποτελεί η απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων εκ
μέρους του μαθητή μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής του (ΔΕΠΠΣ &
ΑΠΣ).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι μορφές της αξιολόγησης κατατάσσονται ως προς τη
σχέση τους με την κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιτελούν διαφορετικό
σκοπό. Αναλυτικότερα αναφέρονται ως εξής:


Αρχική ή Διαγνωστική (diagnostic): Ακολουθείται στην αρχή της μαθησιακής
διαδικασίας, αλλά και κατά τη διάρκειά της και έχει σκοπό να προσδιορίσει το
επίπεδο των γνώσεων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων αλλά και να εντοπίσει
πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Στοχεύει στην αποτύπωση του
ήδη υπάρχοντος γνωστικού επιπέδου των μαθητών, αλλά και στον προσδιορισμό
των παραγόντων που αναστέλλουν τη μάθηση, ώστε να σχεδιαστούν οι δυνατές
ενέργειες για την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων. Στο πνεύμα
αυτών, ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να προσαρμόσει τη μαθησιακή διαδικασία στις
δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, με στόχο να τους οδηγήσει όλους
στην επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων.



Διαμορφωτική ή Σταδιακή (formative): Εφαρμόζεται στη διάρκεια της διδασκαλίας
και έχει πληροφοριακό αλλά και ρυθμιστικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύει στον
έλεγχο της μαθησιακής πορείας του μαθητή, αλλά και στην τροποποίηση του
διδακτικού

σχεδιασμού,

προκειμένου

οι

μαθητές

να

επιτύχουν

τους

επιδιωκόμενους στόχους. Συγκεκριμένα, η διαμορφωτική αξιολόγηση σύμφωνα με
τις θέσεις της κριτικής παιδαγωγικής, στρέφει την προσοχή της από την αποτίμηση
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της επίδοσης, στη διάγνωση του σημείου εκκίνησης των μαθητών και στον
εντοπισμό των διαδικασιών μέσα από τις οποίες ο μαθητής συμπληρώνει τα κενά
και αναδομεί τις διαστρεβλώσεις της βιωματικής του γνώσης για να φτάσει
σταδιακά μέσα από συνεχείς ανακατασκευές στην οικοδόμηση της γνώσης.
Επομένως, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τον πρωταρχικό ρόλο πρέπει να έχει η
διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία λειτουργεί ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά για
τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και το πρόγραμμα (Ματσαγγούρας, 2002).


Τελική ή Συνολική (summative): Επιτελείται με την ολοκλήρωση της διδακτικής
διαδικασίας

και ο χαρακτήρας

της είναι ανακεφαλαιωτικός, αλλά και

ανατροφοδοτικός στην προσπάθεια να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των
διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε σχέση με τους προκαθορισμένους
τελικούς στόχους. Επικεντρώνεται στο τελικό μετρήσιμο αποτέλεσμα της μάθησης,
χωρίς να αναζητούνται οι αιτίες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στη
σχολική πρακτική χρησιμοποιείται για την προαγωγή και κατάταξη των μαθητών
με την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.
Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης συνδέεται με το γεγονός ότι πληροφορεί,
παρωθεί και ανατροφοδοτεί τόσο τον μαθητή για τη μαθησιακή του πορεία, όσο και τον
εκπαιδευτικό, καθώς, μέσω αυτής, αναστοχάζεται σχετικά με τη διαμόρφωση του
διδακτικού του έργου. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε η
εκπαιδευτική διαδικασία να οργανώνεται με βάση τις δυνατότητες και τις
ιδιαιτερότητες των μαθητών για να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός στις διαμαθητικές
σχέσεις αλλά και να διαφυλάσσεται η αρμονική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και
μαθητών, χωρίς τα στοιχεία του φόβου και του άγχους εξαιτίας της αξιολογικής
διαδικασίας που ασκείται από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές. Συμπληρωματικά,
λειτουργεί ως ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης (assessment for learning), εμπλέκοντας
ενεργά τους εκπαιδευομένους στην αξιολόγηση των προσπαθειών τους. Η αξιολόγηση
οδηγεί τον μαθητή να συνδέσει την προσωπική του προσπάθεια με το αποτέλεσμα,
επομένως να αποκτήσει τον έλεγχο της πραγματικότητας, να δραστηριοποιείται και να
εμμένει στην προσπάθεια, στοιχεία που οδηγούν στη μάθηση. Επιπλέον, στο σχολικό
πλαίσιο, οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία μάθησης των παιδιών τους, γεγονός
που αποτελεί τη βάση δημιουργίας της σχέσης συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τους
γονείς.
Παράλληλα, ο ρόλος της αξιολόγησης έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς το
σχολείο ως αναγκαία συνθήκη για την πρόοδο της κοινωνίας, εντάσσει με
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αντικειμενικά κριτήρια τα άτομα σε ιεραρχική διαστρωμάτωση γνώσεων και
ικανοτήτων (Ματσαγγούρας, 2002).
Η αυξανόμενη πολυμορφία των κοινωνιών, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τις
δεξιότητες, η τεχνολογική πρόοδος με τον αντίκτυπο του Διαδικτύου και των νέων
μέσων επικοινωνίας αναμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και αλλάζουν το
περιεχόμενο και τις προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Καθώς αλλάζουν οι
ανάγκες της κοινωνίας και οι κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τον ρόλο της
αξιολόγησης, αλλάζει και ο τρόπος και ο σκοπός της αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ως αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων στα
σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης ορίζεται η συστηματική διαδικασία συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων που αποσκοπεί στην αποτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
των εκπαιδευομένων σε συνάρτηση πάντα με τους επιδιωκόμενους διδακτικούς
στόχους που έχουν τεθεί. Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τόσο τα προϊόντα που
παράγουν οι εκπαιδευόμενοι όσο και τον τρόπο-διαδικασία μέσω του οποίου
παράγονται αυτά (Πετροπούλου, 2011).
Όπως, ήδη, αναφέρθηκε τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης υπαγορεύουν τον
επαναπροσδιορισμό της αξιολογικής διαδικασίας και οδηγούν στην υιοθέτηση νέων
τεχνικών αξιολόγησης και μέσων έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος.
Παραδοσιακά, η αποτίμηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας
αποτυπώνεται μέσα από το είδος και το βαθμό επίτευξης των γνωσιακών στόχων,
αγνοώντας τις διαδικασίες με τις οποίες αυτοί κατακτήθηκαν.
Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης παρουσιάζεται με τη χρήση
αριθμητικών και γραμματικών κλιμάκων. Εξαιτίας της βαθμολογικής κατάταξης των
μαθητών, προκύπτουν οι συγκρίσεις και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών με
αρνητική επίδραση για την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση των μαθητών που, λόγω
κοινωνικής προέλευσης ή άλλων προβλημάτων, δεν είναι δυνατό να ανταγωνιστούν
ισότιμα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η βαθμολογική αποτύπωση ως μέσο έκφρασης
της αξιολόγησης αίρει τον παιδαγωγικό της ρόλο.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων στα σύγχρονα περιβάλλοντα
μάθησης ακολουθώντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό της ρόλο μεταβάλλεται από
αξιολόγηση της μάθησης (assessment of learning) ή αποτίμηση της επίτευξης
γνωσιακών στόχων σε αξιολόγηση για τη μάθηση ή αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης
(assessment for learning), και, σύμφωνα με τους Black et al. (2006); Griffin et al.
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(2012); Hodgson & Pyle (2012), όπως αναφέρεται στο Πετροπούλου (2015), τα
ουσιώδη στοιχεία της είναι τα ακόλουθα (Σχήμα 1.1):


Η αξιολόγηση είναι συνυφασμένη με τις διαδικασίες της μάθησης και της
διδασκαλίας.



Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο μάθησης για τους εκπαιδευτικούς και για τους
εκπαιδευομένους, καθώς διαχέει και εμπλουτίζει την ίδια τη μαθησιακή
διαδικασία.



Η αξιολόγηση εστιάζει στη διερεύνηση και στην αποτίμηση του «Τι γνωρίζουν»,
«Τι καταλαβαίνουν» και «Τι είναι ικανοί να κάνουν» οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγηση

γνωστικών,

μεταγνωστικών,

κοινωνικών,

και

επικοινωνιακών

δεξιοτήτων.


Η αξιολόγηση εδράζεται στην αποτίμηση της επίδοσής τους με βάση σαφή
διατυπωμένα κριτήρια, τα οποία πηγάζουν από τους γενικούς και ειδικούς στόχους
της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα στους
εκπαιδευομένους.



Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία
αξιολόγησης. Οι εκπαιδευόμενοι ωθούνται να αποκτούν όλο και περισσότερες
δεξιότητες αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης.



Η αξιολόγηση βασίζεται στην αποτίμηση τόσο των προϊόντων της μάθησης όσο
και της ίδιας της σύνθετης διαδικασίας μάθησης.



Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευομένων (π.χ. γνωστικό υπόβαθρο, στυλ μάθησης, κ.λπ.).



Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται μέσα από σύνθετες αυθεντικές δραστηριότητες.



Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται με ποικίλες τεχνικές (συλλογή
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων), ανάλογα με τους στόχους και το
περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας.



Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους εκπαιδευομένους και
χρησιμοποιούνται

προς

όφελός

τους

(π.χ.

ανατροφοδότηση,

απόκτηση

μεταγνωστικών ικανοτήτων μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής
τους) - η αξιολόγηση ως μηχανισμός συνεχούς ανατροφοδότησης.
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Σχήμα 1: Ο ρόλος της Αξιολόγησης στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης
(Πετροπούλου, 2015)
Ο σύγχρονος προσανατολισμός της αξιολόγησης οδηγεί στην αναζήτηση
εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης (σχέδια εργασίας, συστηματική παρατήρηση,
εννοιολογικοί χάρτες, ρουμπρίκες αξιολόγησης, φάκελος εργασιών μαθητή, αυτόαξιολόγηση του μαθητή, αξιολόγηση από τους συμμαθητές), ικανών να αποτιμήσουν με
πληρότητα και ακρίβεια την εξελικτική πορεία των μαθητών, καθώς και την απόκτηση
των δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσουν να γίνουν ανεξάρτητα σκεπτόμενοι και
ενεργοί πολίτες, ώστε να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν τη γνώση.
(Πετροπούλου et al., 2015). Με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μπορούμε να
αποκτήσουμε πληροφορίες όχι μόνο για το τι γνωρίζει το παιδί, αλλά και για το πώς το
έχει μάθει. (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008).
Ερευνητικά δεδομένα από τομείς της ψυχολογίας καταδεικνύουν την ανάπτυξη της
αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού στους μαθητές, ως την ικανότητα να σχεδιάζουν
και να αξιολογούν τη μάθησή τους, να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους,
να κατανοούν πότε κάνουν λάθη και να ξέρουν πώς να τα διορθώνουν. Η αυτορρύθμιση
θεμελιώνεται στον στοχασμό του ατόμου με την έννοια της επίγνωσης των ιδεών και
των στρατηγικών που χρησιμοποιεί κανείς (Βοσνιάδου, 2006).
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την παιδαγωγική αποστολή του σχολείου, τονίζεται η
ανάγκη στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας του μαθητή θα πρέπει να βρίσκεται
η ατομική πορεία μάθησής του μέσα από την οποία θα αναδεικνύονται τα
ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προσωπικές ιδιαιτερότητές του (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ).

36

2. Ο Φάκελος Επιτευγμάτων του Μαθητή (Portfolio)

2.1 Ορισμός του Portfolio (Χαρτοφυλάκιο)
To Χαρτοφυλάκιο (Portfolio) ορίζεται από τους Paris & Ayres (1994) ως
προσωπικός φάκελος στον οποίο καταγράφονται οι δεξιότητες ενός ατόμου καθώς και
η προσωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη. «Ο πρωταρχικός σκοπός του χαρτοφυλακίου
είναι να δημιουργήσει μια αίσθηση της προσωπικής ιδιοκτησίας επί των επιτευγμάτων
ενός ατόμου, δεδομένου ότι η κυριότητα γεννά συναισθήματα υπερηφάνειας, την
ευθύνη και αφοσίωση» (Paris & Ayres, 1994, p.10).
Η ετυμολογία της λέξης Portfolio (Ιταλικά: portofoglio) αφορά στο πρόθεμα «port»
(Λατινικά: portare) που σημαίνει «μεταφέρω» και «folio» (Λατινικά: folium) με τη
σημασία του «έντυπου φύλλου». Στην αγγλική βιβλιογραφία ορίζεται ως «Portfolio»
από τους Arter & Spandel (1991). Παραδοσιακά, συμπεριελάμβανε τη συλλογή από
αντικείμενα, όπως έγγραφα, σχέδια, τεκμήρια, που σκοπό είχαν να επιδείξουν το
ταλέντο του ατόμου (Olson, 1991).
Η ιδέα του Portfolio ξεκίνησε στον χώρο της Εικαστικής Τέχνης όταν οι σπουδαστές
των σχολών Καλών Τεχνών είχαν την ευθύνη να δημιουργήσουν έναν πολύπλευρο
φάκελο για την παρουσίαση της δουλειάς τους και οι καλλιτέχνες να επιδείξουν το έργο
τους. Αρχιτέκτονες, φωτογράφοι , συγγραφείς χρησιμοποιούν το Portfolio για τη
μεταφορά και επίδειξη του έργου τους, «ως δείγμα του βάθους και του εύρους της
εξειδίκευσής τους» (Valencia,1990, p.338).
Από τον χώρο της Τέχνης η ιδέα του Portfolio μεταγγίζεται στην Εκπαίδευση. Στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης, η χρήση του χαρτοφυλακίου (Portfolio) εξυπηρετεί τη
σημαντική λειτουργία που επιτρέπει στους μαθητές να παρουσιάσουν τα καλύτερα έργα
τους και να αποδείξουν αυτά που πραγματικά γνωρίζουν. Επιπλέον, στις τελευταίες
δεκαετίες τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναζητούν νέα εργαλεία για την εκπαιδευτική
αξιολόγηση. Στηρίζονται όλο και λιγότερο σε παραδοσιακές τεχνικές και προχωρούν
στην ανάπτυξη δημιουργικών τρόπων για την αξιολόγηση των μαθητών τους. Ένα
τέτοιο εργαλείο είναι το Portfolio (χαρτοφυλάκιο).
Μελετώντας τον ορισμό του Portfolio στην εκπαίδευση κατά τη διεθνή
βιβλιογραφία διαπιστώνεται ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά του καθώς και η
λειτουργία του ως στρατηγική αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό της
συλλογής «των έργων ενός μαθητή τα οποία επιδεικνύουν κάτι που ο ίδιος επιτέλεσε»
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είναι διεθνώς αποδεκτό (Brady, 2001). Έτσι, το Portfolio ορίζεται «ως χώρος φύλαξης συλλογής έργων» (Wolf, 1991), ως «συλλογή υλικών που μάζεψαν οι μαθητές για να
επιδείξουν κάτι που επιτέλεσαν» (Freema & Lewis, 1998), ως «συλλογή των έργων του
μαθητή που επιδεικνύουν στοιχεία μάθησης» (Padgham, 2001) και ως «συστηματική
και επιλεκτική συλλογή έργων του μαθητή που επιδεικνύει την απόκτηση γνώσης ή
ανάπτυξης… σε μια χρονική περίοδο» (Walther-Thomas & Brownell, 2001; Ο.ΕΠ.ΕΚ,
2007)19.

2.2 Τύποι του Portfolio
Στο χώρο της εκπαίδευσης υπάρχουν διαφορετικοί τύποι χαρτοφυλακίων ανάλογα
με τον σκοπό που θα επιτελέσουν.
Οι Sandford & Hsu (2013) αναφέρουν τέσσερα παραδείγματα χαρτοφυλακίων:
α)Χαρτοφυλάκιο σπουδαστή, για επιδείξει ο μαθητής τα προϊόντα της μάθησής του στη
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, β) Χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτικού, για να συλλέξει ο
εκπαιδευτικός τη δική του εργασία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγησή του, ο
προβληματισμός και η αυτοκριτική του, γ) Χαρτοφυλάκιο απόφοιτου, για τους
σπουδαστές που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιζητούν να παρουσιάσουν τα έργα
τους σε μελλοντικούς εργοδότες και δ) Χαρτοφυλάκιο για το σκοπό της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Οι Zeichner & Wray (2001) δίνουν έμφαση σε τρεις διαφορετικούς τύπους του
Portfolio, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Αυτοί είναι ένα «Χαρτοφυλάκιο
μάθησης» (Learning Portfolio), το οποίο τεκμηριώνει τη μάθηση του μαθητή στην
πάροδο του χρόνου, ένα «Χαρτοφυλάκιο πιστοποίησης» (Credential Portfolio), το
οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς πιστοποίησης της γνώσης που έχει κατακτηθεί και
ένα «Χαρτοφυλάκιο παρουσίασης» (Showcase Portfolio), το οποίο οι μαθητές μπορούν
να χρησιμοποιήσουν όταν υποβάλλουν αίτηση για θέσεις εργασίας. Ενώ ένα
«Χαρτοφυλάκιο μάθησης» ή «πιστοποίησης» περιέχει δείγματα εργασίας «λιγότερο
από το τέλειο» καθώς και του τελικού προϊόντος, ένα «Χαρτοφυλάκιο παρουσίασης»
χρησιμεύει μόνο για να παρουσιαστούν τα καλύτερα δείγματα της εργασίας ενός
μαθητή.
Ομοίως οι Abrami & Barrett (2005) ορίζουν τρεις διαφορετικούς τύπους
χαρτοφυλακίων, ένα «Χαρτοφυλάκιο διαδικασίας» (Process Portfolio), το οποίο αφορά
19

http://www.oepek.gr/portal/index.php
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σε μια συλλογή από εργασίες που προβάλλουν «ένα ταξίδι μάθησης», ένα
«Χαρτοφυλάκιο παρουσίασης» (Showcase Portfolio), το οποίο χρησιμοποιείται για να
δείξει τα επιτεύγματα, είτε σε μια μελέτη ή στο χώρο εργασίας και ένα «Χαρτοφυλάκιο
αξιολόγησης» (Assessment Portfolio), το οποίο δημιουργείται για τους σκοπούς της
αξιολόγησης.

2.3 To Portfolio στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος Portfolio συναντάται ως «Φάκελος Εργασιών
Μαθητή» (Φ.Ε.Μ.) ή «Φάκελος Επιτευγμάτων» (Φ.Ε.), «Φάκελος Υλικού» (Φ.Υ.) και
«Χαρτοφυλάκιο Εργασιών Μαθητή» (Χ.Ε.Μ.). Αναφέρεται ως η πιο διαδεδομένη
μορφή αξιολόγησης ο «Φάκελος Εργασιών Μαθητή» (Portfolio Assessment) σύμφωνα
με τον Γεωργούση (1998).
Σχετικά με την έννοια και το περιεχόμενο του «Φακέλου Εργασιών Μαθητή»
(Portfolio Assessment) οι Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας (2004) παραθέτουν
προσαρμοσμένο τον ακόλουθο ορισμό:
«Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (Portfolio) αποτελεί τη συλλογή των έργων
ενός μαθητή τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο
στόχο. Τα έργα αυτά των μαθητών αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την
πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού
προγράμματος (μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα). Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει το
σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής καθώς καταβάλει προσπάθεια για να εκπονήσει τις
εργασίες που θα περιληφθούν στο Φάκελο Εργασιών Μαθητή, τις οδηγίες του
εκπαιδευτικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των έργων και την κριτική του
κοινού που έχει κληθεί να μελετήσει και να αξιολογήσει τον φάκελο εργασιών»
(Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004, σ. 62).
Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά
προγράμματα (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο Φάκελος εργασιών/
δελτίο μαθητή ή Portfolio περιλαμβάνεται στις τεχνικές της αξιολόγησης του μαθητή οι
οποίες «στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, τα αλλά ταυτόχρονα
δίνουν έμφαση στην ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης

της γνώσης και στην

πολλαπλή εφαρμογή και χρησιμοποίησή της, ενώ επίσης μπορεί να αναδεικνύουν τις
επικοινωνιακές δεξιότητες και την ταυτότητα κάθε μαθητή» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ/ Γενικό
μέρος).
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2.4 Διαδικασία Δημιουργίας του Portfolio
Μέσα από τη διαδικασία της κατασκευής του Portfolio οι μαθητές αποκτούν μια
ευρύτερη αίσθηση του τι είναι μάθηση (Young, 2002). Μπορούν να δουν τη μάθησή
τους να εκτυλίσσεται (Darling, 2001), να αποκτήσουν μια «ευαισθητοποίηση» των
επιτευγμάτων τους και να καταλάβουν πώς η εκμάθησή τους πραγματοποιείται. Ο
Darling (2001) αναδεικνύει ένα σημαντικό σημείο των Portfolio, το οποίο εστιάζεται
στο γεγονός ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα χαρτοφυλάκια ως μια διαδικασία
δημιουργίας, ενώ οι αξιολογητές τα βλέπουν ως το τελικό προϊόν της μαθησιακής
διαδικασίας.
Πολλά διαφορετικά είδη των αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε ένα χαρτοφυλάκιο: δείγματα γραπτών εργασιών, είτε ολοκληρωμένα, είτε ημιτελή,
φωτογραφικό υλικό, σχέδια εργασίας (projects), παρατηρήσεις και αξιολογήσεις των
εκπαιδευτικών αλλά και των συμμαθητών τους καθώς και αναστοχαστική σκέψη για
όλα αυτά. Στην πραγματικότητα είναι οι σκέψεις - η αντανάκλαση σχετικά με τα
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά, οι λόγοι που επιλέχθηκαν και τι έχει
μάθει από αυτά ο δημιουργός του χαρτοφυλακίου. Αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία για
τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου (Abrami & Barrett, 2005; Klenowski, Askew &
Carnell, 2006; Loughran & Corrigan, 1995; Wade & Yarbrough, 1996).Μέσα από τη
διαδικασία δημιουργίας ενός Portfolio οι δημιουργοί του είναι ενεργοί συμμετέχοντες
στη δική τους μάθηση (Wade et al., 2005). Ο Kimball (2005, p.451) υποστηρίζει πως,
«ούτε η συλλογή, ούτε η επιλογή των στοιχείων που ενσωματώνονται σε ένα
χαρτοφυλάκιο συμβάλουν στη μάθηση, χωρίς αυτά να βασίζονται στον αναστοχασμό.
Ο αναστοχασμός θα πρέπει να διατρέχει την παιδαγωγική των χαρτοφυλακίων».
Επιπλέον, δύο άλλα βασικά στοιχεία στη δημιουργία των χαρτοφυλακίων είναι ότι αυτά
μετρούν τη μάθηση και την ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου (Barrett, 2000) και ότι
η διαδικασία κατασκευής ενός χαρτοφυλακίου ,δηλαδή, εκεί που συντελείται η μάθηση,
έχει πρωτεύουσα σημασία, παρά το τελικό προϊόν (Smith & Tillema, 2003).
Οι ποικίλες μορφές των χαρτοφυλακίων χρησιμεύουν για να τονιστεί η σημασία που
δίνεται στον σκοπό δημιουργίας του χαρτοφυλακίου καθώς και το κοινό των
αξιολογητών (audience). Ένα χαρτοφυλάκιο που αναπτύχθηκε για να δείξει την αλλαγή
και την πρόοδο στη μάθηση ενός μαθητή κρίνεται ακατάλληλο για χρήση κατά την
υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας, όπως ακριβώς και το χαρτοφυλάκιο στο οποίο
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παρουσιάζονται μόνο υποδειγματικά στοιχεία ενός έργου δεν είναι χρήσιμο για την
αξιολόγηση της μάθησης (Butler, 2006).
Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Κουλουμπαρίτση, & Ματσαγγούρας (2004, σ.63),
σχετικά με την «ενδεδειγμένη διαδικασία με συγκεκριμένες ενέργειες, την οποία πρέπει
να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου το Portfolio ,όταν πρόκειται για Φάκελο
Εργασιών Μαθητή, να επιτελέσει τον λειτουργικό του ρόλο, εκτός από τον καθορισμό
του γενικού σκοπού που θέλουμε να επιτύχουμε με τη δημιουργία του Portfolio και το
κοινό των αξιολογητών, πρόσθετες ενέργειες αποτελούν ο καθορισμός του υπό μελέτης
θέματος καθώς και οι τομείς αξιολόγησης σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων.».
Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας ενός Portfolio, που είναι ανάγκη
να ληφθούν υπόψη είναι τα ακόλουθα (Zeichner, & Wray, 2001):


Ποιος είναι ο σκοπός του Portfolio.



Ποιος αποφασίζει τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα Portfolio.



Πόσο καθοδηγητικές πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές στη δημιουργία
του Portfolio.



Πώς πρέπει να οργανώνονται τα αποδεικτικά στοιχεία γύρω από τα θέματα που
επιλέγονται.



Τι είδους στοιχεία είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία. Ποια πρέπει να
περιλαμβάνονται και ποια όχι.



Τι είδους συμμετοχή θα έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές σε όλη τη
διάρκεια δημιουργίας του Portfolio.



Πόσο συχνά πρέπει οι μαθητές να αναμένουν ανατροφοδότηση σχετικά με την
πρόοδό τους.



Πώς πρέπει να αξιολογείται το Portfolio, μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης ή διά μέσου ενός πιο γενικού συστήματος αποδοχής – απόρριψης.



Τι πρέπει να συμβεί με το Portfolio μετά την ολοκλήρωσή του.
Συνοψίζοντας, ένα εκπαιδευτικό Portfolio αποτελεί μια σκόπιμη συλλογή της

εργασίας του μαθητή που «αφηγείται την ιστορία της επιτυχίας και της ανάπτυξής του
σε έναν ή περισσότερους τομείς με την πάροδο του χρόνου» (ΜΟΕ, 2003, από Kheng
et al., 2005). Η συλλογή θα πρέπει να εμπλέκει τον μαθητή, έτσι ώστε ο ίδιος να
αναπτύσσει τα κριτήρια για την επιλογή του περιεχομένου. Επιπλέον, ένα βασικό
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στοιχείο στο εκπαιδευτικό Portfolio αποτελεί ο αναστοχασμός του μαθητή (The
Northwest Evaluation Association, Barrett, 2005).
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3. Από τον Φάκελο Επιτευγμάτων του Μαθητή ( Portfolio)
στον Ψηφιακό Φάκελο Επιτευγμάτων του Μαθητή
(ePortfolio)

3.1 Ορισμός του ePortfolio
Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, γνωστό ως ePortfolio, e-portfolio, efolio, digital
portfolio,

webfolio,

αποτελεί την

ηλεκτρονική μορφή ενός

χαρτοφυλακίου,

δημιουργείται στο περιβάλλον του υπολογιστή, ενσωματώνει εκτός από κείμενο και
γραφικά, ηχητικό υλικό καθώς και βίντεο.
Οι Abrami & Barrett (2005) ορίζουν το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως ένα
«ψηφιακό δοχείο» ικανό να αποθηκεύσει οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο,
συμπεριλαμβανομένων κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου, το οποίο έχει σχεδιαστεί
για να υποστηρίξει μια σειρά παιδαγωγικών μεθόδων και τον σκοπό της αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τον Challis (2005) ένα ePortfolio περιγράφεται ως: α) Επιλεγμένη και
δομημένη συλλογή πληροφοριών, β) η οποία συγκεντρώθηκε για συγκεκριμένους
σκοπούς και προβάλλει-αποδεικνύει τα επιτεύγματα ενός ατόμου καθώς και την
προσωπική του ανάπτυξη, γ)η οποία αποθηκεύτηκε ψηφιακά και οργανώθηκε με τη
χρήση του κατάλληλου λογισμικού, δ) η οποία αναπτύχθηκε με τη χρήση πολυμέσων
και, συνήθως, μέσα σε ένα web περιβάλλον, ε) η οποία ανακτήθηκε από μια ιστοσελίδα
ή επιδόθηκε σε CD ή DVD.

3.2 Σημεία διαφοράς του ePortfolio από το Portfolio
Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την αξία του χαρτοφυλακίου που δημιουργήθηκε
με βάση το χαρτί, επιτρέποντας την ανταλλαγή των εμπειριών μέσω των διαφόρων
μέσων

μαζικής

ενημέρωσης,

ενισχύοντας

τη συνεργασία με τους

άλλους,

διευκολύνοντας την αρχειοθέτηση και την αποθήκευση των εργασιών ή των
τεχνουργημάτων των μαθητών καθώς και την έκδοση αυτών σε απευθείας σύνδεσης με
ένα ευρύτερο κοινό, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεπίδραση.
Σύμφωνα με την Barrett (2005) παρατίθεται ο πίνακας, στον οποίο είναι εμφανείς οι
διαδικασίες σε ένα χαρτοφυλάκιο που δημιουργήθηκε παραδοσιακά, βασισμένο στο
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χαρτί(Portfolio) και σε ένα χαρτοφυλάκιο με την προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας
(ePortfolio):
Πίνακας 3.1: Διαδικασίες Χαρτοφυλακίου (Portfolio) και Ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου (ePortfolio), σύμφωνα με Barrett (2005)
Χαρτοφυλάκιο (Portfolio)

Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (ePortfolio)

Συλλογή (Collecting)
Αρχειοθέτηση (Archiving)
Διαδικασία συλλογής των σχετικών Δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου του
αντικειμένων-τεχνουργημάτων
έργου.
Επιλογή (Sellecting)
Προσδιορισμός
των
αντικειμένωντεχνουργημάτων, ο οποίος εξηγεί το
πρότυπο ή τα κριτήρια που αυτά
επιλέχτηκαν.

Σύνδεση/Στοχασμός (Lihking/ Thinking)
Δημιουργία
υπέρ-συνδέσμου
στα
έγγραφα, στο αρχείο. Η διαδικασία
οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα σκέψης
σχετικά με την εκμάθηση ή τη
μετάγνωση.

Αντανάκλαση(Reflecting)
Αφήγηση (Storytelling)
Προβληματισμός μέσα από τις εργασίες Νέα μοντέλα αφήγησης για την έκφραση
που έχουν επιλεγεί να παρουσιαστούν μαθησιακών εμπειριών.
καθώς και τη μαθησιακή εμπειρία.
Σχεδιασμός(Diredting)
Ορισμός των στόχων για το μέλλον.

Συνεργασία (Collaborating)
Συνεργασία σε απευθείας σύνδεση με
τους
συμμαθητές/εκπαιδευτικούς,
διατύπωση σχολίων, ανασκόπηση.

Παρουσίαση(Celebrating)
Έκδοση (Publishing)
Παρουσίαση
αντικειμένων- Πρόσβαση σε ευρύτερο κοινό μέσω
τεχνουργημάτων.
δημοσίευσης, ειδικά με τα Web2.0
εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να είναι μια
τεχνολογική αλλαγή χωρίς να αποτελεί εννοιολογική αλλαγή από το χαρτοφυλάκιο που
είναι βασισμένο στο χαρτί. Το ePortfolio εξελίχθηκε από το Portfolio και το ίδιο
σκεπτικό σχετικά με τον σκοπό, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση βρίσκεται πίσω
από τα δύο είδη χαρτοφυλακίων (Barrett & Knezek, 2003).
Οι Abrami & Barrett (2005) παραθέτουν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν
τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια σε σχέση με τα έντυπα:
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Οι μαθητές μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν υλικά πολυμέσων, τα οποία τους
επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν ποικιλία εργαλείων για να αποδείξουν και να
αναπτύξουν τη μαθησιακή τους πορεία. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα επωφελής
για τα παιδιά των οποίων οι ικανότητές τους στην τεχνολογία είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες. Την ίδια στιγμή, η ενασχόληση των μαθητών με ελλείψεις σε βασικές
ικανότητες μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να οδηγήσει στη μείωση των
δυσκολιών.
Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια υπερέχουν στην οργάνωση του υλικού μάθησης και
παρουσιάζουν μια καλύτερη απεικόνιση της διαδικασίας της ανάπτυξης του μαθητή.
Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι εύκολο να διαμοιραστούν μεταξύ των
συμμαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων καθώς και ατόμων που εμπλέκονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία και τους επιτρέπει να παρέχουν ανατροφοδότηση μέσα από
ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιεχόμενο.
Η Buttler (2006) καταγράφει επιπλέον σημεία διαφοράς μεταξύ του ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου που είναι βασισμένο στο χαρτί:


Είναι άμεσα προσβάσιμο.



Είναι πιο εύκολο στην αναζήτηση καθώς τα αρχεία του μπορούν απλά να
ανακτηθούν.



Είναι μικρότερο, ως αντικείμενο αποθήκευσης.



Είναι οικονομικά αποδοτικό για τη διανομή.



Η οργάνωσή του μπορεί να μην είναι γραμμική ή ιεραρχική.



Τα αρχεία του μπορούν να αναδιοργανωθούν.



Παρέχει πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό, εάν βασίζεται στο
διαδίκτυο.

3.3 Τύποι του ePortfolio
Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να σχεδιαστεί για διαφορετικούς σκοπούς.
Το περιεχόμενό του εξαρτάται από τον σκοπό που αυτό πρόκειται να επιτελέσει καθώς
και από το κοινό των αξιολογητών του (audience). Σύμφωνα με την Barrett (2005), τα
ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικές
ομάδες: ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μάθησης (Learning ePortfolios), ηλεκτρονικά
χαρτοφυλάκια παρουσίασης (Showcase ePortfolios), και ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια
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αξιολόγησης (Assessment ePortfolios ).Παρακάτω παρατίθεται η καθεμιά από τις τρεις
ομάδες αναλυτικά:
1.Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μάθησης (Learning ePortfolio)
Επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία της μάθησης που ήδη έχει
συμβεί. Παρέχει έναν απολογισμό της προόδου του μαθητή με την πάροδο του χρόνου
για την υποστήριξη της μάθησης ή τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Οι μαθητές
χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μάθησης για να αρχειοθετήσουν τα
τεχνουργήματά τους ή ακόμα και εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, για να
προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία της μάθησης, για να αξιολογήσουν τη δική
τους μάθηση με την πάροδο του χρόνου και για να σχεδιάσουν τη βελτίωση της
μαθησιακής τους πορείας. Στη διάρκεια της συνεργασίας τους οι εκπαιδευτικοί με τους
μαθητές μπορούν να τους παρέχουν ανατροφοδότηση, να τους προτείνουν τρόπους για
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Ένα ηλεκτρονικό
χαρτοφυλάκιο μάθησης επικεντρώνεται στην ιδιοκτησία των μαθητών πάνω σ’ αυτό.
Συγκεκριμένα, το ePortfolio ανήκει στους μαθητές, οργανώνεται από τους μαθητές και
«μιλάει τη φωνή των μαθητών»(Barrett,2005).Το βασικό ακροατήριο σε ένα ePortfolio
μάθησης είναι οι μαθητές.
Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του Zubizarreta (2009), ότι σε ένα ηλεκτρονικό
χαρτοφυλάκιο

μάθησης

ο

προβληματισμός

(Reflection)

και

η

τεκμηρίωση

(Documentation) συνδυάζονται με τη συνεργασία (Collaboration) ή αλλιώς με τις
συζητήσεις σχετικές με τη μαθησιακή διαδικασία.
2.Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασης (Showcase ePortfolio)
Παρουσιάζει την καλύτερη δουλειά των μαθητών για ένα συγκεκριμένο έργο ή
δραστηριότητα ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει
στοιχεία που πιστοποιούν ένα ταλέντο ή την προσφορά κοινωνικής υπηρεσίας. Δείχνει
το υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων που έχουν κατακτήσει οι μαθητές. Είναι δυνατό οι
μαθητές να αποφασίζουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τα αντικείμενα που είναι
ανάγκη να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, βασιζόμενα σε πρότυπα ή
ρουμπρίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασης
πρέπει να περιλαμβάνει τη διατύπωση προβληματισμού σχετικά με τη γνώση που
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κατακτήθηκε, το επίπεδο των ικανοτήτων που επιτεύχθηκε καθώς και τις δεξιότητες
που αποκτήθηκαν. Επιπροσθέτως, ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασης μπορεί
να σχεδιαστεί για διαφορετικούς τύπους ακροατηρίου ανάλογα με το είδος των
τεχνουργημάτων που συλλέγονται. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει
τι έχουν μάθει οι μαθητές και να απευθύνεται σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς
και άτομα της σχολικής κοινότητας.
Επιπλέον, όπως σημειώνει Barrett (2005), έξω από τον χώρο της εκπαίδευσης, ένα
ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασης δημιουργείται από επαγγελματίες, όπως ένας
καλλιτέχνης ή ένας web designer, για να επιδείξουν τα καλύτερα δείγματα της δουλειάς
τους απευθυνόμενοι σε υπηρεσίες μάρκετινγκ ή αιτούνται για μια θέση εργασίας. Αυτό
το είδος του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου επιτρέπει στον δημιουργό του να
παρουσιάσει τη δική του πορεία κι αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα για
πολλούς δημιουργούς ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων παρουσίασης. Έτσι, πολλά από
αυτά μοιάζουν με εντυπωσιακά ηλεκτρονικά βιογραφικά. Η ατομικότητα και η
δημιουργικότητα στην επιλογή και χρήση των εργαλείων μέσω των οποίων θα
σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασης είναι
πολύ σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη του σκοπού που αυτό θα επιτελέσει.
3.Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αξιολόγησης (Assessment ePortfolio)
Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων των μαθητών με την
πρόθεση να παρέχει την επικύρωση μιας επιτυχίας ή αποτυχίας, την επίδοση βαθμών ή
την προώθηση σε ένα ανώτερο επίπεδο ή τη μετακίνηση σε ένα κατώτερο στην
περίπτωση της αποτυχίας. Η παρούσα διαδικασία θεωρείται αθροιστική αξιολόγηση.
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να προσδιορίσει με σαφήνεια τις
προσδοκίες μάθησης και πώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτής. Την ίδια
στιγμή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώσει τους μαθητές για τα μαθησιακά
αποτελέσματα που πρέπει να αξιολογηθούν, γιατί θα πρέπει να αξιολογηθούν και πώς
θα βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας ρουμπρίκες. Θα πρέπει επίσης να δοθούν σαφείς
οδηγίες στους μαθητές που θα τους βοηθήσουν στην υποβολή των τεχνουργημάτων
τους. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα επιθυμητά μαθησιακά
αποτελέσματα των μαθητών του σχολείου (Rogers & Williams, 2002). Το ακροατήριο
για το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αξιολόγησης είναι κατά κύριο λόγο οι εκπαιδευτικοί
(το σχολείο). Το σχολείο ως φορέας μάθησης πρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη των
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μαθησιακών στόχων καθώς και στις ρουμπρίκες βαθμολόγησης. Ένας τομέας μείζονος
ανησυχίας είναι η αυθεντικότητα των τεχνουργημάτων. Πώς μπορούν οι αξιολογητές
να διασφαλίσουν ότι τα υποβληθέντα τεχνουργήματα είναι έργα των μαθητών.
Σύμφωνα με την Barrett (2003) η αρχή είναι ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να προχωρήσει
πέρα από τη συλλογή και την επιλογή των τεχνουργημάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να
προβληματιστούν σχετικά με το πώς και το γιατί τα τεχνουργήματα αποδεικνύουν την
επίτευξη των μαθησιακών στόχων καθώς και τις ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στους
μαθητές για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να επικυρώσουν τα τεχνουργήματα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις
ρουμπρίκες. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να πάρει συνέντευξη από
τους μαθητές ή να ζητήσει από τους μαθητές να παρουσιάσουν τα τεχνουργήματά τους
καθώς και τον προβληματισμό μέσω του οποίου μπορεί να επικυρωθεί η γνησιότητα
των τεχνουργημάτων μετά από την τεκμηρίωση και την εξήγηση των μαθητών.
Όπως, χαρακτηριστικά, σχολιάζεται από την Barrett (2005), υπάρχει σημαντική
διαφορά μεταξύ των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων που δημιουργήθηκαν για τη
διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative Assessment), που ως στόχο έχουν να παρέχουν
πληροφορίες για τη μάθηση, όπως για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο
μάθησης και εκείνων που δημιουργήθηκαν για την τελική αξιολόγηση (Summative
Assessment), τη συλλογή δεδομένων για μια πιο υψηλή αξιολόγηση. Αυτά τα
ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια αξιολόγησης υλοποιούνται σε ένα προσαρμοσμένο
σύστημα που χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων η οποία περιορίζει τη δημιουργικότητα
και την ευελιξία των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, προσθέτει η Barrett
(2005), έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3.4 Στάδια δημιουργίας του ePortfolio
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών
χαρτοφυλακίων αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα περισσότερα από τα
προσαρμοσμένα εργαλεία ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, τόσο ανοικτού κώδικα, όσο
και τα εμπορικά, έχουν δημιουργηθεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνοντας
υπόψη ότι η διαδικασία του έντυπου χαρτοφυλακίου ξεκίνησε από αυτά. Στην
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η χρήση των ηλεκτρονικών
χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται στη διαμορφωτική αξιολόγηση για τη μάθηση στην
τάξη, η οποία, είχε αποδειχθεί, ότι βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών (Black &
Wiliam, 1998; Barrett, 2010).
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Η Barrett (2010), προτείνει οι εκπαιδευτικοί και, γενικά, τα σχολεία να έχουν ως
εκκίνηση την εκμάθηση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου ξεκινώντας ένα πρώτο
επίπεδο –τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ως αποθήκευση (Level 1-ePortfolio as Storage)
και ως συνέχεια να οικοδομούν φτάνοντας σε υψηλότερα επίπεδα (Level 2- ePortfolio
as Ptocess & Level 3- ePortfolio as Showcase) της εφαρμογής καθώς θα αποκτούν
δεξιότητες και την ευχέρεια με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου.
Τα επίπεδα ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την Barrett
(2010), περιγράφονται ως εξής:


Επίπεδο 1- Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως Αποθήκευση (Level 1-ePortfolio as
Storage)

Πίνακας 3.2: Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως Αποθήκευση, σύμφωνα με Barrett(2010).
Συλλογή τακτικά – εβδομαδιαία/μηνιαία
Έμφαση στα περιεχόμενα και στην ψηφιακή μετατροπή
Τα κύρια σημεία του επιπέδου είναι:
-Ψηφιακή μετατροπή (Συλλογή)
-Αντικείμενα (Artifacts) που αντιπροσωπεύουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε
έναν χώρο – διδακτικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών, όπως, Γλώσσα,
Εικαστικά.

Το πιο βασικό επίπεδο για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου είναι η
συλλογή της εργασίας σε ένα ψηφιακό αρχείο, αποθηκευμένο σε έναν διακομιστή
(server), είτε τοπικά, είτε στο διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο βασικό επίπεδο ο
εκπαιδευτικός συλλέγει τακτικά, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, τα αντικείμενα για να
τα αποθηκεύσει σε ψηφιακό αρχείο. Η βασική οργάνωση του ψηφιακού αρχείου
βασίζεται σε αρχεία που βρίσκονται σε φακέλους κι αυτοί επιπρόσθετα βρίσκονται σε
έναν διακομιστή.
Στο παρόν επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ένα διδακτικό αντικείμενο-μέρους
του αναλυτικού προγράμματος για να αποθηκεύσουν τα δείγματα εργασιών των
μαθητών. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα δείγματα γραφής στις ξένες γλώσσες.
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Η βασική δραστηριότητα σε αυτό το επίπεδο είναι η μετατροπή των εργασιών των
μαθητών σε ψηφιακή μορφή και η αποθήκευση αυτών των εγγράφων σε καθορισμένο
χώρο αποθήκευσης- δεν ενδείκνυται η αποθήκευση σε μεμονωμένους φορητούς
υπολογιστές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό το επίπεδο είναι να παρέχει στους
μαθητές καθοδήγηση σχετικά με τα είδη των αντικειμένων που πρόκειται

να

συλλεχθούν.


Επίπεδο 2- Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως Διαδικασία (Level 2-ePortfolio as
Process)

Πίνακας 3.3: Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως Διαδικασία , σύμφωνα με Barrett (2010)
Έμφαση στη διαδικασία και στην τεκμηρίωση της μάθησης
Άμεση διατύπωση προβληματισμού (Reflection) για τη μάθηση και αντικείμενα
(Artifacts) ως συλλογή
Συλλογή(Collection) και Προβληματισμός(Reflection) τακτικά
Τα κύρια σημεία του επιπέδου είναι:
-Οργάνωση χρονολογικά
-Λεζάντες στις εργασίες
-Αντικείμενα(Artifacts),τα οποία αντιπροσωπεύουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας
σε περισσότερες από μία γνωστικές περιοχές του προγράμματος σπουδών.

Σε αυτό το επίπεδο, ο μαθητής κρατά ένα ημερολόγιο μάθησης, οργανωμένο
χρονολογικά και αντανακλά τη μάθησή του όπως αυτή παρουσιάζεται στα δείγματα της
δουλειάς του, δηλαδή τα αντικείμενα (artifacts) που αποθηκεύονται στο ψηφιακό
αρχείο (ή ως σύνδεσμοι σε ένα blog). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εδώ να δημιουργήσουν
μια σειρά από δραστηριότητες (όπως μια σειρά ερωτήσεων για να απαντήσει ο μαθητής
για κάθε εργασία), οι οποίες θα λειτουργήσουν ως αντανάκλαση για τον μαθητή. Σε
αυτό το επίπεδο, τα αντικείμενα θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία
γνωστικές περιοχές του προγράμματος σπουδών και να αποδεικνύουν τους πολλούς
τρόπους που οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε όλη τη διδακτέα ύλη. Ο
πρωταρχικός ρόλος του δασκάλου είναι να παρέχει διαμορφωτική ανατροφοδότηση
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σχετικά με την εργασία των μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις
ευκαιρίες για βελτίωση. Για τους μικρούς μαθητές, ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει
τους μαθητές να συλλέγουν και να επιλέγουν τα κατάλληλα δείγματα εργασίας για την
ανάδειξη της μάθησης στην πάροδο του χρόνου. Το πλεονέκτημα αυτής της
προσέγγισης είναι ότι είναι οικεία στους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν blog και
είναι ένας φυσικός τρόπος για να τεκμηριώσουν τη μάθηση και να αλλάξουν με την
πάροδο του χρόνου.


Επίπεδο 3- Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως Παρουσίαση (Level 3-ePortfolio as
Showcase)

Πίνακας 3.4: Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ως Παρουσίαση, σύμφωνα με Barrett (2010).
Επιλογή (Selection)- Προβληματισμός (Reflection)
Παρουσίαση - ίσως κάθε εξάμηνο ή τέλος του έτους
Έμφαση στα επιτεύγματα – Τεκμηρίωση των επιτευγμάτων
Τα κύρια σημεία του επιπέδου είναι:
-Οργάνωση των αντικειμένων θεματικά
-Επιλογή των αντικειμένων
-Προβληματισμός:
-«Γιατί να επιλέξω αυτά τα αντικείμενα;»
-«Ποια είναι τα καλύτερα δείγματα της δουλειάς μου, ώστε να νιώθω περήφανος;»
-Στόχοι για το μέλλον

Αυτό το επίπεδο ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου απαιτεί από τον μαθητή να
οργανώσει ένα ή περισσότερα χαρτοφυλάκια παρουσίασης γύρω από ένα σύνολο
μαθησιακών αποτελεσμάτων, στόχων ή προτύπων (ανάλογα πάντα με τον σκοπό και το
ακροατήριο). Η παρουσίαση μπορεί να αναπτυχθεί με μια ποικιλία εργαλείων.
Ορισμένα σχολεία ενδέχεται να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιούν
ένα εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων καθώς και διαφορετικές επιλογές για τη
δημοσίευση των ιστοσελίδων τους, είτε τοπικά στον server του σχολείου, σε ένα δίσκο
CD-R ή σε μια δημόσια προσβάσιμη ιστοσελίδα με την άδεια των γονέων. Ο μαθητής
αντανακλά-αναστοχάζεται

την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, στόχων ή

προτύπων, όπως τέθηκαν από το σχολείο. Σε αυτό το επίπεδο, η αντανάκλαση είναι
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περισσότερο αναδρομική-σκέφτεται πίσω, κατά τη διάρκεια της μάθησης, εάν τα
συγκεκριμένα τεχνουργήματα που έχει συλλέξει, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της
μάθησης. Με άλλα λόγια, αυτή η αντανάκλαση είναι η λογική των μαθητών γιατί αυτοί
πιστεύουν ότι αυτά τα τεχνουργήματα είναι σαφής ενδείξεις ή η επίτευξη της μάθησής
της. Επιπλέον, στα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια παρουσίασης οι μαθητές θα πρέπει να
θέσουν τους μελλοντικούς μαθησιακούς στόχους τους. Στο τέλος του έτους το σχολείο
μπορεί να οργανώσει μια επίσημη παρουσίαση του χαρτοφυλακίου σε μια επιτροπή ή
σε ένα ευρύτερο κοινό. Σε αυτό το επίπεδο, ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι μόνο να
παρέχει ανατροφοδότηση για τις εργασίες των μαθητών αλλά και να επικυρώνει την
αυτό-αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών.
Συνοπτικά, η Barrett (2010) αναφέρεται στα στάδια δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου και περιγράφει την ακόλουθη διαδικασία:


Θα πρέπει πρώτα να οριστεί ο σκοπός του χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, εάν είναι
για μάθηση (Learning ePortfolio), για παρουσίαση (Showcase ePortfolio) ή για
αξιολόγηση (Assessment ePortfolio).



Δημιουργία ψηφιακού αρχείου της εργασίας.



Συλλογή εγγράφων από τον σκληρό δίσκο ή μετατροπή αυτών σε ψηφιακή μορφή
από τη σάρωση ή χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Επίσης,
μπορούν να ενσωματωθούν αρχεία ήχου ή βίντεο. Είναι ανάγκη η επιλογή να
αφορά συγκεκριμένα έγγραφα για να επιτευχθούν οι στόχοι που προσδιορίζονται
στο πρώτο στάδιο. Επιπλέον, είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της επιλογής των
εγγράφων να τεθούν νέοι στόχοι.

Ως συνέχεια, η Barrett (2010) προτείνει τα στάδια υλοποίησης ενός ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου:


Αρχικά δημιουργείται ένα εξώφυλλο ως εισαγωγή και ένας πίνακας περιεχομένων.



Δημιουργείται μια σελίδα γύρω από κάθε θέμα ή στόχο αναφέροντας το σκοπό
δημιουργίας.



Ενσωματώνονται τα αντικείμενα ή δημιουργείται μια υπερσύνδεση σε ένα έγγραφο
που ήδη βρίσκεται στο διαδίκτυο.



Σημειώνονται σκέψεις για τον τρόπο που τα επιλεγμένα αντικείμενα τεχνουργήματα αποδεικνύουν την επίτευξη του στόχου, καθώς και μια λεζάντα για
κάθε τεχνούργημα.
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Αναγράφονται μελλοντικοί στόχοι μάθησης. Είναι δυνατό να αναγραφούν σκέψεις
για κάθε στόχο ή αντικείμενο, ή είναι δυνατό να διατυπωθεί ένας γενικός
προβληματισμός.



Δημοσιεύεται το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο σε απευθείας σύνδεση ή σε ένα CDDVD.

3.5 Παιδαγωγική αξία του ePortfolio
Σύμφωνα με τον Scott (2006), ο Vygotsky υποστηρίζει τη σχέση μεταξύ μάθησης
και κοινωνικής ανάπτυξης. Όπως αναφέρουν οι Ράπτης & Ράπτη (2013, σ.231) «και
άλλοι θεωρητικοί, όπως ο Piaget, θεωρούν την αλληλεπίδραση ατόμου - κοινωνικού
περιβάλλοντος βασικό όρο για την κατανόηση της μάθησης. Όμως εκείνοι δέχονται ότι
η κοινωνική αλληλεπίδραση απλώς διευκολύνει τη νοητική ανάπτυξη, ενώ ο Vygotsky
θεωρεί ότι επί πλέον και τη δημιουργεί, αφού η γνώση ως περιεχόμενο και η μάθηση ως
διδασκαλία

προσδιορίζονται

από

τις

κοινωνικο-πολιτιστικές

περιστάσεις

(Ματσαγγούρας, 1998). Η γνωστική ανάπτυξη δεν οδηγεί απλώς προς την
κοινωνικοποίηση. Είναι η μετατροπή των κοινωνικών σχέσεων σε νοητικές λειτουργίες
(Vygotsky, 1981).»
Επιπλέον, συμπληρώνει ο Scott (2006), ο προβληματισμός (reflection) είναι ένα
είδος «πλαισίου στηρίγματος» (scaffolding) της λεγόμενης «σκαλωσιάς» μάθησης.
(Κόμης 2004; Ράπτης & Ράπτη 2007). «Η έννοια αυτή περιέχει όλα αυτά που ο
εκπαιδευτικός προσφέρει στον εκπαιδευόμενο για τον στηρίξει και να του παράσχει
ευνοϊκές για τη μάθηση εμπειρίες, κίνητρα και εργαλεία σκέψης, έτσι ώστε να καταστεί
ικανός να προχωρήσει με σιγουριά πέρα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται.» (Ράπτης
& Ράπτη, 2013). Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της δημιουργίας και της
υλοποίησης του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, ο προβληματισμός είναι ένας τρόπος
που ωθεί τους μαθητές να δουν το έργο τους μέσα από μια πιο κριτική ματιά. Οι
εκπαιδευτικοί που εποπτεύουν τα χαρτοφυλάκια, ζητούν συνήθως να διατυπώνεται από
τους σπουδαστές ο προβληματισμός τους σχετικά με το περιεχόμενο που προορίζεται
για την επίδειξη του έργου τους και την αξιολόγηση αυτού.
Στις ιδέες του John Dewey, όπως συνοψίζονται από τον Rogers (2002), τίθενται
τέσσερα βασικά κριτήρια για τον ουσιαστικό προβληματισμό:


Προβληματισμός ως σύνδεση με τη μάθηση

Ο Dewey υποστηρίζει την εμπειρία και τον προβληματισμό ως ουσιαστικά και
συμπληρωματικά στοιχεία της μάθησης.
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Προβληματισμός ως ενημερωτική και πειθαρχημένη διαδικασία

Ορισμένοι θεωρούν τον προβληματισμό ως μια αόριστη, ονειροπόλα διαδικασία.
Αντίθετα, ο Rogers (2002) υποστηρίζει ότι ο «προβληματισμός είναι ένας
συστηματικός, αυστηρός, πειθαρχημένος τρόπος σκέψης, με τις ρίζες του στην
επιστημονική έρευνα.


Προβληματισμός ως κοινωνική παιδαγωγική

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο προβληματισμός είναι εξατομικευμένος και ιδιωτικός.
O Dewey δέχεται ότι η αντανάκλαση συνήθως συμβαίνει στην κοινότητα των
ανθρώπων, στη συζήτηση και την αλληλεπίδραση με τους άλλους.


Προβληματισμός ως στάση απέναντι στην αλλαγή
Ο προβληματισμός δεν περικλείεται μόνο στη διατύπωση της γνώμης του ατόμου

αλλά ενυπάρχει και η συναισθηματική χροιά του, καθώς εμπλέκει την περιέργεια, την
ετοιμότητα του ατόμου να επανεξετάσει παγιωμένες ιδέες για τον εαυτό του και τον
κόσμο. «Ο προβληματισμός (Reflection)», γράφει ο Rogers, «εμπλέκει στάσεις που
αξιολογούν την προσωπική και πνευματική ανάπτυξη του εαυτού μας και των άλλων»
(Rogers, 2002, p.845).
Όπως ισχυρίζεται η Butler, τα χαρτοφυλάκια έχουν ως βάση την κονστρουκτιβιστική
θεωρία μάθησης και αυτή η φιλοσοφία διατρέχει την εφαρμογή των χαρτοφυλακίων
αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού (constractivist
philosophy) «η γνώση κατασκευάζεται μέσα από δραστηριότητες όπως η συμμετοχική
μάθηση, ερωτήσεις ανοικτού τύπου, συζητήσεις και έρευνα. Βοηθά τους μαθητές να
κατασκευάσουν το δικό τους σχήμα για την εσωτερίκευση των πληροφοριών και την
οργάνωσή της, ώστε να γίνουν κτήμα της.
Επιπρόσθετα, ο Kimball (2005) υποστηρίζει ότι η παιδαγωγική αξία του portfolio
περιστρέφεται γύρω από την προσεκτική συλλογή

αποδεικτικών στοιχείων, τον

προβληματισμό που διατυπώνεται με την επανεξέταση και την περιγραφή της
προσωπικής μαθησιακής εμπειρίας και, κάνοντας συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών
μαθησιακών δράσεων. Κατά την άποψή του, η παιδαγωγική αξία του e-portfolio
επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση των μαθητών να γίνουν δυναμικά συμμετέχοντες στη
δική τους μάθηση, «οι μαθητές δεν είναι μόνο χρήστες του συστήματος , θα πρέπει να
είναι και οι δημιουργοί του» (Kimball, 2005, p. 442).
Οι δεξιότητες στην τεχνολογία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα διακριτό σύνολο
δεξιοτήτων αλλά ένας τρόπος για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας.
«…Θα πρέπει να στέψουμε την προσοχή μας από το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί,
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τα χαρακτηριστικά του και την αξιοπιστία του, στις δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα για τα οποία το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί (Ehrmann, 2006; Buttler,
2006).
Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν
συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών πτυχών της ζωής τους και να τους βοηθάει να
σχηματίσουν την κοινωνική τους ταυτότητα και την ταυτότητά τους μέσα από την
πειθαρχία των σπουδών τους. Πρόκειται για μια εξατομικευμένη παρακολούθηση με
αυθεντικές αποδείξεις (Barrett, 2010). Η δυνατότητα για τους μαθητές να κάνουν
συνδέσεις κατά τη δική τους εκπαίδευση είναι γνωστό ότι παράγει βαθύτερη μάθηση με
την παραγωγή μιας πιο ισχυρής δομής της γνώσεως (Ambrose et al., 2010, από Haave,
2016). Μέσω των e-portfolio οι μαθητές συνδέουν τη μαθησιακή τους πορεία με τα
artifacts, το ψηφιακό τους αρχείο ή μεταξύ των αξιολογητών και των μαθητών και αυτή
η διαδικασία ενισχύει την μεταγνώση στις σπουδές τους (Brandes & Boskic, 2008;
Haave, 2016). Επιπλέον, η κοινωνική παιδαγωγική εμπλέκει τους μαθητές με τους
συνομήλικους στη μάθηση, αντιμετωπίζοντας έτσι τον εκπαιδευτικό κατακερματισμό
με την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών μέσω της εμπλοκής τους με την ευρύτερη
κοινωνική ομάδα. (Egnon et al., 2014; Haave, 2016).
Από εκπαιδευτική άποψη τα Web 2.0 εργαλεία επιτρέπουν τους μαθητές να
επεκτείνουν τη «μεταγνωστική συνομιλία που έχουν με τον εαυτό τους» μέσω της
δυνατότητας να σχολιάζουν κι άλλοι τα e-portfolios των μαθητών. Σύμφωνα με την
κοινωνική παιδαγωγική, με τα e-portfolios η μάθηση των μαθητών γίνεται ορατή και
στον μαθητή και στην κοινότητα του σχολείου. Κι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα των eportfolios έναντι των παραδοσιακών.
Οι (Elark & Egnon, 2009; Haave, 2016) ισχυρίζονται ότι στα eportfolios η αύξηση
της ποικιλίας των τεχνουργημάτων (φωτογραφίες, σχέδια,podcasts) πέρα από τα
γραπτά, απαιτεί την εφαρμογή της οπτικής ρητορικής (visual rhetoric) -επικοινωνία
μέσω εικόνων στην κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου, που είναι παρόμοια με έναν
προβληματισμό-αναστοχασμό που διατυπώνεται γραπτά κι αυτό μπορεί να επηρεάσει
τη μάθηση.
Το κλειδί της επιτυχίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στη διδασκαλία και τη
μάθηση είναι η παιδαγωγική θεώρηση, που βρίσκεται πίσω από την τεχνολογία. Οι
Rogers & Williams συμβουλεύουν τους αναγνώστες να προχωρήσουν με προσοχή στην
εκτέλεση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου για να έχουν επιτυχία. Ένα e-portfolio είναι
ένα ψηφιακό περιεχόμενο ικανό να αποθηκεύσει εικονικό και ηχητικό περιεχόμενο
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συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και ήχου. Επίσης, σχεδιάστηκε να
υποστηρίξει μια ποικιλία παιδαγωγικών διαδικασιών και σκοπούς αξιολόγησης.
Σύμφωνα με την Barrett, ένα ePortfolio θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια
συλλογή πληροφοριών και προτείνει ότι ο ρόλος του αναστοχασμού στο e-portfolio
είναι σπουδαίος για να προωθεί βαθιά μάθηση. Ισχυρίζεται ότι ένα ePortfolio
εκπαιδευτικό περιέχει εργασίες που ο μαθητής έχει συλλέξει, αναστοχαστεί, επιλέξει
και παρουσιάσει για να δείξει την ανάπτυξη και την αλλαγή με την πάροδο του χρόνου
αντιπροσωπεύοντας το άτομο. Ένα κριτικό στοιχείο είναι τόσο ο αναστοχασμός των
μαθητών στα ατομικά στοιχεία της δουλειάς του (artifacts) όσο και ο αναστοχασμός σε
όλη την «ιστορία» που το e-portfolio διηγείται.
Είναι σπουδαίο πρωτίστως να καταλάβουμε τις παιδαγωγικές ανάγκες στη χρήση
του ePortfolio πριν την υλοποίηση. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να
ξέρουν πώς, γιατί και πότε χρησιμοποιείται το e-portfolio, τεκμηριώνοντας τον σκοπό
και ορίζοντας το περιεχόμενο, που πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα ePortfolio.

3.5.1 Τα πλεονεκτήματα του e-Portfolio
Η Butler (2006) αναφέρεται στα οφέλη των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων
συνοψίζοντας τα κύρια σημεία στα παρακάτω, όπως αυτά συναντώνται στη
βιβλιογραφική έρευνα:


Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσω της δημιουργίας των

eportfolios αναπτύσσονται

δεξιότητες που σχετίζονται με την Τεχνολογία καθώς η ανάπτυξη και η χρήση των
eportfolios είναι ένας τρόπος για να αποδείξει ένα άτομο τις ικανότητές του στην
Τεχνολογία.(Heath, 2002, 2005; Barrett 2000) κι το γεγονός αυτό αυξάνει τα
συναισθήματα της προσωπικής ολοκλήρωσης των μαθητών (Siegle, 2002).
Επιπλέον, αναπτύσσονται και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων καθώς και
κοινωνικές δεξιότητες.(Abrami & Barrett, 2005).


Αποδεικτικά στοιχεία μάθησης. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια παρέχουν μια
πλούσια εικόνα της μαθησιακής πορείας του μαθητή καθώς και των ικανοτήτων
του, διευκολύνουν την αυθεντική μάθηση, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή
(Love & Cooper, 2004) και βοηθούν τους μαθητές να συνδέουν τη γνώση που
κατακτήθηκε με την παρούσα (Wade et al., 2005) . Βοηθάει τους μαθητές να
μάθουν να διαχειρίζονται τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη, συμβάλλοντας
έτσι στη διά βίου μάθηση (Barrett, 2000; Love & Cooper, 2004; Wade et al., 2005).
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Ανατροφοδότηση. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια διευκολύνουν την ανταλλαγή
ιδεών και σχολίων (Lorenzo & Ittleson, 2005). Οι μαθητές μπορούν να έχουν
ανατροφοδότηση γρήγορα και τακτικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
κατασκευής του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου τους (Ahn, 2004).



Προβληματισμός. Ακριβώς όπως τα παραδοσιακά έντυπα χαρτοφυλάκια έτσι και
τα ηλεκτρονικά ενθαρρύνουν τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με το
έργο τους και τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν συγκεκριμένα αντικείμενα να
ενσωματώσουν στο χαρτοφυλάκιό τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να είναι
αναστοχαστικοί σε όλη τη διαδικασία του χαρτοφυλακίου (Ahn, 2004),
χρησιμοποιούν τον αναστοχασμό για να περικλείσουν τις μαθησιακές τους
εμπειρίες και να δώσουν νόημα σε αυτές (Lorenzo & Ittleson, 2005).



Ψυχολογικά οφέλη. Η δημιουργία των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων ενισχύει το
αίσθημα της υπερηφάνειας στους δημιουργούς για το έργο τους, το αίσθημα της
προσωπικής ολοκλήρωσης και ένα αίσθημα ικανοποίησης (Sherry & Barrett,
2005).



Αυτογνωσία. Η διαδικασία της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους
μάθησης. Διά μέσω αυτού αναπτύσσουν την αυτογνωσία στην προσπάθειά τους να
παρουσιάσουν τα δυνατά τους σημεία, τα επιτεύγματά τους, τις απογοητεύσεις
τους, τις αδυναμίες, τις μαθησιακές τους εμπειρίες και τους στόχους τους για το
μέλλον (Barrett, 2006).



Αξιολόγηση. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια εμπλέκουν τους μαθητές στη
διαδικασία της αξιολόγησης δεδομένου ότι συνεχώς τα επανεξετάζουν, ώστε να τα
τελειοποιήσουν (Wade et al., 2005). Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν καλύτερη
εκτίμηση της έννοιας της αξιολόγησης την οποία καλούνται να αναλάβουν (Wade
et al., 2005) και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εκτίμηση για συνεχή
βελτίωση της μάθησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω των ηλεκτρονικών
χαρτοφυλακίων εξετάζεται και μια ενδεχόμενη αποτυχία καθώς και τα μέτρα που
έχουν ληφθεί για την εξάλειψη αυτής καθώς και τι έχει μάθει ο μαθητής μέσω
αυτής της εμπειρίας (Cambridge, 2001).



Τεχνουργήματα (Artifacts). Πολλά είδη αντικειμένων-τεχνουργήματα μπορούν να
ενσωματωθούν σε ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, όπως στοιχεία κειμένου και
πολυμέσων (Abrami & Barrett, 2005).
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Η Heath (2002 & 2005), υπογραμμίζει ότι, ενώ τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια
αποθηκεύουν πληροφορίες ψηφιακά, και ένα μεγάλο μέρος του έργου που
παράγεται από τους μαθητές είναι ήδη σε ψηφιακή μορφή, είναι πιο εύκολο να
ενσωματώσουν τα έργα τους, να προσθέσουν τον προβληματισμό τους και να τα
οργανώσουν ηλεκτρονικά.



Φορητότητα και κοινή χρήση. Είτε αποθηκεύονται σε CD-ROM είτε στο διαδίκτυο
τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι εύκολο να μεταφερθούν ή να μοιραστούν με
άλλους (Abrami & Barrett, 2005). Για αυτούς τους λόγους έχουν διάρκεια,
εξακολουθούν να υφίστανται και μετά το τέλος των μαθημάτων ή της φοίτησης
στο σχολείο.



Πρόσβαση. Ειδικά όταν αποθηκεύονται στο διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά
χαρτοφυλάκια είναι εύκολα προσβάσιμα από ένα σύνολο ατόμων. Επιπλέον, οι
μαθητές μπορούν να εργαστούν για τα χαρτοφυλάκιά τους και οι εκπαιδευτικοί να
τα εποπτεύουν από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες (Ahn, 2004).



Ακροατήριο. Λόγω της προσβασιμότητάς τους, τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια
είναι ορατά σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των συνομήλικων
μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των εργοδοτών (Wade et. al., 2005).



Οργάνωση. Λόγω της ηλεκτρονικής τους φύσης τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια
μπορούν να οργανωθούν με ποικίλους τρόπους, όπως με συνδέσμους πλοήγησης
που συνδέουν τις ιδέες με τα τεχνουργήματα.(Heath,2002).



Αποθήκευση. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι εύκολο να αποθηκευτούν και με
αποτελεσματικό τρόπο επειδή δεν είναι κατασκευασμένα από χαρτί (Ahn, 2004).
Συμπληρωματικά, η Heath (2005), αναφέρει ότι ένα μεγάλο μέρος της εργασίας
των μαθητών στα σχολεία δεν είναι σε θέση να κοινοποιείται σε εκτυπωμένη
μορφή, έτσι τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι αναγκαία καινοτομία στην τάξη.



Κόστος. Ενδέχεται το αρχικό κόστος της εγκατάστασης του λογισμικού και του
εξοπλισμού να είναι υψηλό, η αναπαραγωγή τους ,αντίθετα, είναι οικονομική
(Heath, 2002).



Τυποποίηση.

Τα

ηλεκτρονικά

χαρτοφυλάκια

έχουν

τη

δυνατότητα

να

τυποποιηθούν (Abrami & Barrett, 2005).


Ιδιωτικότητα. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το
χαρακτηριστικό της προστασίας της ιδιωτικότητας για να προστατεύεται η εργασία
των μαθητών. Η πρόσβαση ενδέχεται να περιορίζεται μόνο στα άτομα που οι
μαθητές επιθυμούν να δουν τη δουλειά τους (Young, 2002).
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3.5.2 Τα μειονεκτήματα του ePortfolio
Διαμέσου των βιβλιογραφικών αναφορών (Hall, 2006; Butler, 2006), σημειώνονται
ορισμένα μειονεκτήματα στη χρήση των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων.
Ως ένα μειονέκτημα αναφέρεται η ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένου ότι ένας
μεγάλος αριθμός μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων εκτιμούν την εμπειρία της
μάθησης

κοιτάζοντας την εργασία των μαθητών αποτυπωμένη σε έντυπη μορφή.

(Abrutyn & Denielson, 1997; Kerry Hall, 2006).
Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας που συνδέεται με τη δημιουργία ενός
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου προκαλεί πιθανά προβλήματα καθώς η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου απαιτεί δεξιότητες στην τεχνολογία που ενδεχομένως τα
άτομα που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές, εκπαιδευτικοί) να μην τις
έχουν. Αναφέρεται σχετικά η πιθανή εκτίμηση της εικόνας του μαθητή, είτε να
τοποθετηθεί σε μειονεκτική θέση λόγω της χαμηλής δεξιότητας στη χρήση της
τεχνολογίας ,είτε να εκτιμηθεί περισσότερο στην τεχνολογική του υπεροχή.
Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μπορεί να είναι μια
αγχωτική διαδικασία (Heath, 2005; Kerry Hall, 2006). Συγκεκριμένα, οι μαθητές
απαιτείται να έχουν τεχνολογικές δεξιότητες, επαρκή εκπαίδευση για να αποκτήσουν
τεχνολογικές δεξιότητες και τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με το λογισμικό ενδέχεται να
αποτελέσουν παράγοντες αγχωτικοί και απογοητευτικοί για τη διαδικασία υλοποίησης
του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου.
Σύμφωνα με την Butler (2006), ο Challis (2005), θέτει μια σειρά θεμάτων σχετικών
με τη δημιουργία των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, που είναι ανάγκη να
αντιμετωπιστούν από ένα θεσμικό όργανο, φορέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως
μια σχολική μονάδα. Ειδικότερα, ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση του όγκου των
δεδομένων, με τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, την
ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των εργασιών των μαθητών. Με άλλα λόγια, ορισμένα
οφέλη των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων ενδέχεται να αποτελέσουν επίμαχα ζητήματα
,τα οποία είναι ανάγκη να διευθετηθούν πριν ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
Ως συνέχεια η Butler (2006) αναφέρει ότι σχετικά με τα συστήματα που πρόκειται
να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων πρέπει να
υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα σε δομημένα πρότυπα που θα λειτουργήσουν ως
πρότυπα για την εκμάθηση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και είναι
χρήσιμα για αρχάριους χρήστες και για ανοικτού τύπου ή αυτοκατευθυνόμενα εργαλεία
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τα οποία προωθούν τη γνώση των μαθητών για τον εαυτό τους και ταιριάζουν σε πιο
προχωρημένους χρήστες (Barrett & Knezek, 2003).
Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ο τρόπος προώθησης των ePortfolios. Οι
μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τα οφέλη, να ξέρουν πώς θα τους βοηθήσει η
δημιουργία ενός ePortfolio. Θα είναι πρόθυμοι να εργαστούν όταν μπορούν να δουν τι
θα βγει από την εμπειρία αυτή. Αλλιώς θα θεωρηθεί «ως μια άλλη εργασία». Επίσης,
πρέπει να είναι ευέλικτο για να επιτρέπει την ενσωμάτωση των τεχνικών δεξιοτήτων,
να προωθεί τη βελτίωση αυτών με την πάροδο του χρόνου αλλά και να παρέχει
εμπιστοσύνη σχετικά με την ιδιωτικότητα του υλικού τους (Tosh et al., 2005).

3.5.3 Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων(ePortfolio) στο
σχολικό πλαίσιο
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών και η ενίσχυση της
μάθησης στα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με στόχο τη δημιουργία διδακτικών
μοντέλων επικεντρωμένων στους μαθητές, οδηγούν στην ευρεία υιοθέτηση του
Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς οι
λειτουργίες του είναι δυνατό να υποστηρίξουν διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης,
αλλά και να ενδυναμώσουν δεξιότητες που απαιτούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, ώστε
να καταστεί εφικτή η σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία.
 Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων υποστηρίζει διαδικασίες μάθησης
Με πλαίσιο αναφοράς τη βιβλιογραφία (Abrami & Barrett 2005; Himpsl-Gutermann,
2012; EUfolio, 2015), τρεις κύριες λειτουργίες των ηλεκτρονικών φακέλων
επιτευγμάτων: Αποθήκευση ή "βιτρίνα της μάθησης", Διαδικασία ή "διαδικασία της
μάθησης" και Προϊόν ή "προϊόντα μάθησης", υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία,
όταν είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες και ο προβληματισμός και η
ανατροφοδότηση είναι τα κλειδιά για τη σύνδεση αυτών (EUfolio, 2015).
Σχετικά με τις τρεις λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων και τον
τρόπο με τον οποίο αυτές αποτελούν μέρος της διαδικασίας μάθησης αναφέρουν οι
Abrami & Barrett (2005) τους τύπους του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων ως
αποθετήριο, χώρος εργασίας και βιτρίνα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με EUfolio (2015), οι λειτουργίες του Ηλεκτρονικού
Φακέλου Επιτευγμάτων αναλύονται ως εξής :
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Αποθετήριο Μαθητή

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο του Ηλεκτρονικού Φακέλου
Επιτευγμάτων τους, όπως την ψηφιακή αποθήκευση, όπου μπορούν να δημιουργήσουν
και να συλλέξουν αντικείμενα. Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν παραδείγματα των
εργασιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης των κριτηρίων επιτυχίας για την εργασία
για την οποία εργάζονται.


Χώρος Εργασίας του Μαθητή

Στον χώρο εργασίας, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, να θέσουν στόχους, να
οργανώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες χρονολογικά, να συνεργαστούν με τους
συμμαθητές, να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους διαδικασία μάθησης και για
τις εργασίες των συνομηλίκων τους. Μπορούν να συλλέξουν και να ανεβάσουν
αντικείμενα (αποθήκευση), να συζητήσουν με τους συνομηλίκους την επιλογή των
αντικειμένων τους, να λειτουργήσουν συνεργατικά ή μόνοι τους και να οργανώσουν
τους πόρους τους. Έτσι, ένας κύκλος αυτό-αξιολόγησης και προβληματισμού ως μέρος
της μαθησιακής διαδικασίας διευκολύνεται. Στο χώρο εργασίας, οι εκπαιδευτικοί και οι
συνομήλικοι τους μπορούν να προσφέρουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση.


Βιτρίνα Μαθητή

Ο τύπος «βιτρίνα» του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων μπορεί να αποδείξει τις
ικανότητες, τα επιτεύγματα και τα προϊόντα της μάθησης ενός μαθητή. Ένας μαθητής
μπορεί να επεξεργαστεί και να επιλέξει τα αντικείμενά του για να επιδείξει τις σκέψεις
και τα επιτεύγματά του, καθώς και τις συνεισφορές και την ανατροφοδότηση από τους
συμμαθητές και τους δασκάλους. Τα τελικά προϊόντα στον τύπο «βιτρίνα» του
Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων μπορεί να αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό, ως
τελική αξιολόγηση της μάθησης.
 Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων υποστηρίζει διαδικασίες αξιολόγησης
Επιπλέον, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων υποστηρίζει την αξιολόγηση
στην Αθροιστική και Διαμορφωτική μορφή της, προάγει την αυτο-αξιολόγηση και
επιτρέπει την ανατροφοδότηση τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους
συμμαθητές.
Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων στην Αθροιστική
Αξιολόγηση περικλείεται

στην αναφορά «ο Ηλεκτρονικός Φάκελος επιτευγμάτων

επιτυγχάνει ένα στόχο που πολλές άλλες μέθοδοι αξιολόγησης δεν μπορούν· αλλάζει
61

τον ρόλο των μαθητών στην αξιολόγηση- από το παθητικό ερευνητικό υποκείμενο σε
ενεργό συμμετέχοντα, καθώς οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν δείγματα της μάθησης
μέσα στην τάξη τους και εξωσχολικά προϊόντα εργασίας για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο
Επιτευγμάτων και, ίσως το σημαντικότερο, να αναλογιστούν, γιατί αυτά τα αντικείμενα
επιλέχθηκαν και πώς αποδεικνύουν τη μάθηση» (Υπουργείο Παιδείας, Wellington, Νέα
Ζηλανδία, 2011).
Η παιδαγωγική του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων έχει επίσης τη
δυνατότητα να προωθήσει και να αναπτύξει τη διαμορφωτική αξιολόγηση στην τάξη.
Παρέχει την ανατροφοδότηση με τη μορφή ενός διαλόγου, αξιοποιώντας με αυτόν τον
τρόπο την επικοινωνία μεταξύ του μαθητή και του δασκάλου, με στόχο την
προσπάθεια των εκπαιδευτικών να στηρίξουν τους μαθητές στη μαθησιακή τους
πορεία.
Το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ συμμαθητών και της
αξιολόγησης από αυτούς εστιάζεται στην παρατήρηση των (Stefani et al., 2007;
EUfolio, 2015) ότι «τα σχόλια συμμαθητών στην εργασία του μαθητή είναι ένα
εξαιρετικό κίνητρο για τη βελτίωση της ποιότητας και την προσπάθεια των μαθητών να
επενδύσουν στην εργασία τους. Επιπλέον, αυτοί που σχολιάζουν μαθαίνουν τόσο από
την επινόηση των παρατηρήσεων τους, όσο και εκείνοι που λαμβάνουν την
ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο τους».
Η αυτό-αξιολόγηση διατρέχει το σύνολο των λειτουργιών του Ηλεκτρονικού
Φακέλου Επιτευγμάτων. Δίνει τις ευκαιρίες στον μαθητή να αναλάβει τον έλεγχο της
δικής του μάθησης και να γίνει πιο αυτόνομος. «Η αυτο-αξιολόγηση προάγει την
ικανότητα των μαθητών να εργαστούν σε ένα μεταγνωστικό επίπεδο που ασχολείται με
τον αυτο-συλλογισμό, οι μαθητές αρχίζουν να αναπτύσσουν μια επισκόπηση των
εργασιών τους που τους επιτρέπει να την διαχειρίζονται και να την ελέγχουν οι ίδιοι»
Black et al., 2004 από EUfolio).
 Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ενδυναμώνει δεξιότητες που
απαιτούνται στις σύγχρονες κοινωνίες


Ο Οδηγός Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (EUfolio, 2015)
καταγράφοντας τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτών στη διδασκαλία,
τη μάθηση και την αξιολόγηση, στο σημείο που οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι
Επιτευγμάτων μπορούν να υποστηρίξουν τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα, τα
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ευρήματα της έρευνας του έργου EUfolio δείχνουν ότι οι βασικές δεξιότητες του
μαθητή όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, οι μεταγνωστικές ικανότητες, η
επικοινωνία, η συνεργασία και η παιδεία με τις ΤΠΕ εξελίχθηκαν σε όλη την
πιλοτική εφαρμογή.


Επιπλέον, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έργο ATS2020, ένα καινοτόμο μαθησιακό
μοντέλο απευθυνόμενο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, το οποίο υποστηρίζει την
ανάπτυξη και την αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων, ενσωματωμένες στη
διδασκαλία και τη μάθηση, ξεκίνησε την εφαρμογή του και θα αξιολογηθεί ως
μέρος ενός πιλοτικού έργου μεγάλης κλίμακας. Αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να
συμβάλει με αξιόπιστα δεδομένα στη διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής
πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη
και την αξιολόγηση συγκεκριμένων κομβικών δεξιοτήτων, όπως παρουσιάζονται
στο Σχήμα 2:

Σχήμα 2: Το πλαίσιο Κομβικών Δεξιοτήτων του ATS2020
Τα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν οι μαθητές, ηλικίας 10-15 ετών,
εστιάζονται στην ανάπτυξη και αυτό-αξιολόγηση των κομβικών δεξιοτήτων, στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και την αξιοποίηση των
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortfolios) στη δια βίου μάθηση
Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων (eportfolios) θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Μαθητοκεντρικής Προσέγγισης στη Μάθηση.
Το μαθησιακό μοντέλο του ePortfolio στο έργο του ATS2020 παρουσιάζεται στο
Σχήμα 3:
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Σχήμα 3: Το μαθησιακό μοντέλο του ePortfolio στο έργο του ATS2020
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: Έρευνα

4. Μεθοδολογία της Έρευνας

4.1 Αναγκαιότητα, Σκοπός, Ερευνητικά Ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αφορμή τις τρέχουσες ανάγκες
μεταρρυθμίσεων στον χώρο της εκπαίδευσης για την εισαγωγή καινοτομιών σε όλες τις
βαθμίδες της, την εμπέδωση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και στην
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου,
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2016), που αφορά τις αλλαγές
στην εκπαίδευση.
Επιπλέον, σε όμοιο πλαίσιο, σύμφωνα με τα Πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για
την Παιδεία (2016), «το σχολείο που φαίνεται να οραματίζεται η ελληνική κοινωνία
είναι ένας χώρος που έχει την υποχρέωση να βοηθήσει κάθε μαθητή να μαθαίνει πώς να
μαθαίνει και να ερευνά, να χειρίζεται αποτελεσματικά τη μητρική του γλώσσα, να
μπορεί να επικοινωνεί ικανοποιητικά σε μια ξένη γλώσσα, καθώς και να διαθέτει τη
βασική ικανότητα χρήσης και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Μετρήσιμα αποτελέσματα
της μαθησιακής διαδικασίας θα αποτελούν ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα, η
αυτοπεποίθηση, ο αυτοσεβασμός, οι ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ,
καθώς και οι ικανότητες για αυτόνομη μάθηση, αυτό-μόρφωση και συνεχή εξέλιξη.»
(Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, 2016, σ.91).
Συγκεκριμένα, ο Ψηφιακός Φάκελος Επιτευγμάτων του Μαθητή αφορά σε ένα
καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εκτίμηση
ικανοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές τόσο στον χώρο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας όσο και στον χώρο της εργασίας (έργο ATS2020).
Η αξιοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή στο Δημοτικό
Σχολείο επικεντρώνεται στον διττό ορισμό του, ως «προϊόν» ή ένας χώρος,
προσωπικός, στον οποίο ο μαθητής συλλέγει τα ψηφιακά του αρχεία αποδεικνύοντας τη
μαθησιακή του πορεία. Συγχρόνως, είναι και μια «διαδικασία» της προσωπικής του
μάθησης, καθώς κατά τη δημιουργία του ο μαθητής προβληματίζεται σχετικά με την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, αναγνωρίζει τις μαθησιακές του εμπειρίες και
παρουσιάζει τα αποδεικτικά στοιχεία της μάθησής του σε τρίτους (EUfolio, 2015).
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Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετήσει την αξία του Ψηφιακού
Φακέλου Μαθητή (ePortfolio) ως ένα ελκυστικό και ευέλικτο εργαλείο στα χέρια των
μαθητών, το οποίο παρουσιάζει σταδιακά την προσωπική τους εξέλιξη και όχι ένα
«αποθετήριο» εργασιών ως αποτύπωση της σχολικής χρονιάς.


Επιπλέον, λειτουργεί ως ένα δυναμικό εργαλείο δίνοντας τη δυνατότητα στους
μαθητές να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενό του στην πορεία του χρόνου
προβάλλοντας στοιχεία του εαυτού τους που οι ίδιοι κρίνουν άξια και σημαντικά
να παρουσιαστούν αφαιρώντας άλλα λιγότερο σπουδαία;



Προάγει την αυτό-αξιολόγηση καθώς οι μαθητές κρίνουν τα στοιχεία που
αναδεικνύουν τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες τους;



Ενισχύει δεξιότητες όπως η μεταγνώση, η οποία εμπεριέχει τη διαμόρφωση
προσωπικών στόχων, καθώς και τη διαδικασία για την επίτευξη των στόχων;



Συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση
των ΤΠΕ, καλλιεργώντας τον ψηφιακό γραμματισμό;



Υπηρετεί το γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης που στοχεύει να μεταβάλλει τους
μαθητές σε σκεπτόμενα άτομα που συνεχίζουν να μαθαίνουν και να εξελίσσονται;



Η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή



(ePortfolio) αλλά και η ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα πρόκειται για
εφικτή διαδικασία ή αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα;
Η διατύπωση του σκοπού και των επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων οδηγούν

στην υπόθεση της ερευνητικής εργασίας, η οποία αφορά στη συνολική δόμησή της.
Συγκεκριμένα, υπόθεση της ερευνητικής εργασίας είναι ότι ο Ψηφιακός Φάκελος του
Μαθητή (ePortfolio), ως προϊόν και ως διαδικασία, αποτελεί εκπαιδευτικό μοντέλο στο
χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η αξιοποίηση του οποίου από τους μαθητές :


Ενισχύει

την

αυτό-αξιολόγηση,

ενδυναμώνοντας

την

αυτογνωσία,

την

αυτοπεποίθηση και τη μελλοντική αυτό-προώθηση.


Καλλιεργεί τη μεταγνώση.



Επιτρέπει την εργασία σε ψηφιακό περιβάλλον.



Εναρμονίζεται με τους εκπαιδευτικούς στόχους, τόσο σε Εθνικό όσο και σε
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο,



Είναι εφικτή ως διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής του από τους μαθητές.
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Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας, αρχικά, έγινε χρήση δευτερογενών
πηγών, που αφορούν σε αναφορές από βιβλία, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή,
άρθρα και δημοσιευμένες εργασίες, οι οποίες ανακτήθηκαν από το διαδίκτυο.
Στη συνέχεια ακολούθησε η πρωτογενής έρευνα, όπως αναλύεται παρακάτω.

4.1.1 Το Δείγμα της Έρευνας
Στην συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, στη διαδικασία σχεδιασμού του Ψηφιακού
Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio), έλαβαν μέρος 19 μαθητές/μαθήτριες,
καθώς ο αριθμός αυτός αποτελεί τον πληθυσμό του ενός από τα 4 τμήματα της Έκτης
τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των
μαθητών/μαθητριών που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζεται στους πίνακες:

Πίνακας 4.1: Το φύλο των μαθητών/μαθητριών που συμμετείχαν στην έρευνα
ΑΓΟΡΙΑ

8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

11

ΣΥΝΟΛΟ

19

Πίνακας 4.2: Δημιουργία Φακέλου Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio ή e-Portfolio)
Δημιούργησαν
Portfolio
(Χάρτινο)

Δημιούργησαν
ePortfolio
(Ψηφιακό)

Δεν δημιούργησαν
Portfolio ούτε
ePortfolio

ΑΓΟΡΙΑ

1

4

3

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

0

9

2

Στο σύνολο των 19 μαθητών/μαθητριών


δημιούργησαν Φάκελο Επιτευγμάτων Μαθητή, παραδοσιακά χαρτοφυλάκιο
(Portfolio): 1 (αγόρι)



δημιούργησαν

Ψηφιακό Φάκελο Επιτευγμάτων Μαθητή (ePortfolio): 13 (9

κορίτσια, 4 αγόρια)


δεν δημιούργησαν Φάκελο Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) ούτε Ψηφιακό
Φάκελο Επιτευγμάτων Μαθητή (ePortfolio): 5 ( 3 αγόρια, 2 κορίτσια)
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4.1.2 Αξιοποίηση και Ένταξη του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων
του Μαθητή (ePortfolio) στο Δημοτικό Σχολείο
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή
(ePortfolio) ενταγμένου στη σχολική πραγματικότητα ακολούθησε τα στάδια, όπως
αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:
Πίνακας 4.3: Στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του ePortfolio στο Δημοτικό Σχολείο
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΠΕΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΔΙΑ

Δημιουργία Έντυπου
Φακέλου
Eπιτευγμάτων Μαθητή
(Portfolio)

Από το Portfolio στο
e Portfolio Δημιουργία
Ψηφιακού Φακέλου
Επιτευγμάτων του
Μαθητή

Δημιουργία
Ηλεκτρονικού Τοίχου
(Padlet) ως Τοίχος
ατομικής παρουσίασης
Διεξαγωγή
Συνεντεύξεων σε
Ομάδες Εστίασης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 Αποσαφήνιση του όρου Portfolio
 Καθορισμός του γενικού σκοπού του.
 Επιλογή των τομέων που θα αποτελέσουν
τα μέρη του.
 Ορισμός του κοινού των αξιολογητών
(εκπαιδευτικοί, γονείς, φίλοι).
 Πρόταση για διαφύλαξη-αποθήκευση.
 Νοηματοδότηση του όρου
ePortfolio.
 Μετατροπή των έντυπων αρχείων σε
ψηφιακά - Διατύπωση της διαδικασίας.
 Ανάλυση και εκμάθηση του εργαλείου
της κοινής χρήσης των εγγράφων της
πλατφόρμας Google.
 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου
Μαθητή
 Ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου
Μαθητή
 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Τοίχου με τη
χρήση εργαλείου του Web 2.0 (Padlet)
για κάθε μαθητή.
 Παρουσίαση του περιεχομένου του
Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή στον
ατομικό Ηλεκτρονικό Τοίχο.
 Εμπλουτισμός του περιεχομένου του
ατομικού Ηλεκτρονικού Τοίχου.
 Πληροφόρηση για τη διαδικασία.
 Σχηματισμός των Ομάδων Εστίασης
 Πραγματοποίηση των συνεντεύξεων

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 μήνες
(Σεπτέμβριος Νοέμβριος )

3 μήνες
(Δεκέμβριος Φεβρουάριος)

3 μήνες
(Μάρτιος-Μάιος )

3 διδακτικές ώρες
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έναρξη της εφαρμογής αλλά και σε όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας αξιοποίησης του Φακέλου του Μαθητή λαμβάνονται υπόψη οι τρεις
λειτουργίες του ως Αποθήκευση ή Βιτρίνα Μάθησης, ως Διαδικασία ή Διαδικασία
Μάθησης και ως Προϊόν ή Προϊόντα Μάθησης, οι οποίες είναι αλληλένδετες και
αλληλοεξαρτώμενες.
 Δημιουργία Έντυπου Φακέλου Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)
Αρχικά, αποφασίζεται η δημιουργία έντυπου Φακέλου (Portfolio), καθώς οι μαθητές
είναι εξοικειωμένοι με την έντυπη μορφή των αντικειμένων που θα αποτελέσουν τα
αποδεικτικά στοιχεία της μάθησής τους και αποσαφηνίζεται ο όρος Portfolio ως
συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία αποδεικνύουν αυτά που ο ίδιος επιτέλεσε.
Στην υλοποίησή του εφαρμόστηκε η σειρά ορισμένων ενεργειών.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ως σκοπός του Φακέλου η παρουσίαση των επιτευγμάτων
του μαθητή, καθώς αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της προσωπικής του εξέλιξης
και ανάπτυξης.
Επιλέγεται είδος έντυπου φακέλου, στον οποίο τοποθετείται, αρχικά, ένας πίνακας
περιεχομένων, για να καταγραφούν οι επιθυμητοί τομείς ενδιαφερόντων, σύμφωνα με
τις επιλογές του μαθητή. Πρώτος τομέας προτείνεται να είναι η παρουσίαση από τον
μαθητή του εαυτού του μέσω έντυπου υλικού που υποδεικνύεται από την εκπαιδευτικόερευνήτρια και αφορά στην περιγραφή στοιχείων όπως ενδιαφέροντα, ασχολίες,
προτερήματα, αδυναμίες, κ.ά. με ελεύθερη επιλογή χρήσης από κάθε μαθητή.
Επιπλέον, γίνεται σαφές η ανάγκη διατύπωσης ενός κειμένου στο οποίο ο μαθητής
γράφει έναν σχολιασμό που περικλείει τους προβληματισμούς του σχετικά με τον
επιλεγόμενο τομέα, καθώς και τη σχέση του με αυτόν.
Ως συνέχεια διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικοί με τους τομείς- κατηγορίες
που είναι δυνατό να περιληφθούν σε έναν Φάκελο Μαθητή. Αναφέρονται ποικίλοι
τομείς, όπως τα αποδεικτικά των επιδόσεων στο σχολείο-βαθμοί προόδου-άριστες
εργασίες, επιδόσεις στον Αθλητισμό, ενδιαφέροντα, όπως η Μουσική, η Λογοτεχνία, ο
Εθελοντισμός. Στο σημείο αυτό, με αφορμή τους προβληματισμούς των παιδιών
σχετικά με τους τομείς ενδιαφερόντων, γίνεται προσπάθεια προσανατολισμού σε τομείς
που είναι, πλέον, αναγκαίο να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες και δεξιότητες λόγω
των συνεχώς μεταβαλλόμενων αλλαγών στις σύγχρονες κοινωνίες. Προτείνονται
τομείς, όπως οι Ξένες Γλώσσες, η Πληροφορική, οι Συνεργατικές Δράσεις και,
παράλληλα, σχεδιάζονται δράσεις, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τους στόχους του
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Αναλυτικού Προγράμματος, αλλά εστιάζουν στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων
δεξιοτήτων, όπως συμμετοχή σε συνεργατικά έργα της κοινότητας etwinning, ένταξη
της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική, ανάπτυξη συνεργατικών
δράσεων τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και εκτός σχολικών ορίων- συνεργασία με
άλλα σχολεία.
Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο Φάκελος Μαθητή μπορεί να επιδειχθεί στους
εκπαιδευτικούς του σχολείου, στους γονείς, συμμαθητές, φίλους του μαθητή ή σε
άτομα που ο ίδιος ο μαθητής θα επιλέξει.
Συγχρόνως, προτείνονται τρόποι διαφύλαξης, είτε σε συγκεκριμένο σημείο στην
τάξη είτε στον χώρο του σπιτιού του μαθητή.
Ο χρόνος που διατίθεται στο στάδιο αυτό είναι δύο διδακτικές ώρες κάθε μήνα και
στη διάρκεια αυτού αναλύονται διαδικασίες και προβληματισμοί για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση του Φακέλου Μαθητή. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην
αντανάκλαση(Reflecting),σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, από τον μαθητή, ο οποίος
αποτυπώνει τον προβληματισμό του σχετικά με τις εργασίες που έχει επιλέξει να
παρουσιαστούν καθώς και την καταγραφή της μαθησιακής του εμπειρίας.
 Από το Portfolio στο ePortfolio
Δημιουργία Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων του Μαθητή
Ο Ψηφιακός Φάκελος Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio) αποτελεί την
τεχνολογική αλλαγή σε σχέση με τον έντυπο (Portfolio). Οι λειτουργίες του ePortfolio
και ο σκοπός που αυτές επιτελούν δεν συνίσταται εννοιολογική αλλαγή.
Η ανάγκη και η σκέψη να ενσωματωθούν στον Φάκελο του Μαθητή αντικείμενα
που αποτελούν αποδεικτικά των ενδιαφερόντων των παιδιών, όπως αρχεία βίντεο, η
παρουσίαση εργασιών σε Power Point ή τα προϊόντα συνεργατικών δράσεων σε
ψηφιακή μορφή, οδηγούν στη μετάβαση από το Portfolio στο ePortfolio.
Αρχικά, γίνεται γνωστή στους μαθητές η έννοια του όρου, περιγράφεται ο τρόπος
λειτουργίας του και γίνονται οι συσχετίσεις με τον έντυπο Φάκελο. Είναι κατανοητό ότι
χρειάζεται, πλέον, να μετατραπούν τα έντυπα αρχεία σε ψηφιακά και ως συνέχεια, να
ταξινομηθούν σε ψηφιακούς φακέλους. Ήδη, ορισμένα παιδιά διαθέτουν πρότερες
γνώσεις, αλλά η έμπρακτη εφαρμογή είναι μια διαδικασία που χρειάζεται εκμάθηση.
Η ανάγκη να δημιουργηθούν ψηφιακοί φάκελοι αποθήκευσης των αντικειμένωντεχνουργημάτων με κοινή χρήση ανάμεσα στον μαθητή και στην εκπαιδευτικό70

ερευνήτρια, η οποία παρακολουθεί τη διαδικασία και υποστηρίζει την υλοποίηση, όπως
συμμετέχοντας στην ψηφιοποίηση των εγγράφων, καθώς τα περισσότερα παιδιά δεν
διαθέτουν scanner, εστιάζει στην αξιοποίηση της πλατφόρμας Google Drive, ως χώρος
Αποθήκευσης, Διαμοιρασμού και Συνεργασίας σε έγγραφα. Καθώς η διαδικασία είναι
σε εξέλιξη, τα αντικείμενα-τεχνουργήματα ψηφιοποιούνται και ο μαθητής τα
τακτοποιεί στον αντίστοιχο υποφάκελο του Ψηφιακού Φακέλου.
Οι Ψηφιακοί Φάκελοι Επιτευγμάτων

εμπλουτίζονται,

καθώς προστίθενται

αντικείμενα-τεχνουργήματα που, πλέον, δημιουργούνται σε ψηφιακή μορφή, όπως
εργασίες-project σε Power Point.
Ο χρόνος που διατίθεται σε αυτό το στάδιο είναι τέσσερις διδακτικές ώρες κάθε
μήνα και επικεντρώνεται στη διαδικασία μετατροπής των αρχείων από έντυπα σε
ψηφιακά και στην αποθήκευση αυτών.
 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Τοίχου (Padlet) ως Τοίχος ατομικής παρουσίασης
Ο Ηλεκτρονικός Τοίχος (Padlet) αφορά σε ένα διαδικτυακό εργαλείο, στο οποίο
ενυπάρχουν τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών, γνωστών
ως Web 2.0.
Συγκεκριμένα, το εργαλείο Padlet προσφέρει ένα Ηλεκτρονικό Τοίχο, στον οποίο ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα, ως δημιουργός, να ενσωματώσει το ψηφιακό υλικό του σε
μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο ή υπερσυνδέσμων, να το οργανώσει και να το
παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο. Επιπλέον, ενισχύει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει
την κοινή χρήση του Τοίχου με περισσότερα άτομα. Είναι δυνατό να εξαχθεί ως αρχείο,
να ενσωματωθεί σε ιστολόγια ή ακόμα και ως κώδικας QR. Παράλληλα, ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα ελέγχου του απορρήτου επιλέγοντας προσωπική ή περιορισμένη
προβολή του Τοίχου του. Αξίζει να σημειωθεί η εύκολη χρήση του, η προσφορά χωρίς
κόστος και χωρίς απαίτηση εγκατάστασης λογισμικού.
Ο

Ηλεκτρονικός

Τοίχος

(Padlet)

διαθέτοντας

τα

χαρακτηριστικά

που

προαναφέρθηκαν και λόγω της φιλικής διεπαφής που προσφέρει προς τον χρήστη,
επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί ως Ψηφιακός Φάκελος Επιτευγμάτων του Μαθητή
(ePortfolio).
Αρχικά, δημιουργείται ένας Ηλεκτρονικός Τοίχος (Padlet) ατομικός, για κάθε
μαθητή που επιθυμεί να έχει το δικό του e-Portfolio. Από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις
ορίζονται ένας τίτλος, μια σύντομη περιγραφή και το φόντο του Ηλεκτρονικού Τοίχου
(Padlet).Σχετικά

με

τη διαρρύθμιση(layout)

των

αναρτήσεων

επιλέγεται

να
71

διατάσσονται με τη σειρά και η ιδιωτικότητα διασφαλίζεται με τη χρήση ορισμένου
κωδικού.
Στη συνέχεια οι μαθητές συνθέτουν το περιεχόμενο του ατομικού Ηλεκτρονικού
Τοίχου (Padlet) επιλέγοντας τα αρχεία που, ήδη, είναι σε ψηφιακή μορφή και
συγκροτημένα σε ομάδες ενδιαφερόντων. Επιπλέον, γνωρίζουν πώς

μπορούν να

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο μελλοντικά ως
Ψηφιακός Φάκελος Επιτευγμάτων (ePortfolio).
Ο χρόνος που διατίθεται στο συγκεκριμένο στάδιο είναι δύο διδακτικές ώρες κάθε
μήνα. Η παρουσίαση των επιτευγμάτων και των προϊόντων μάθησης από τους μαθητές
είναι η κυρίαρχη προσέγγιση στο στάδιο αυτό.
 Διεξαγωγή Συνεντεύξεων σε Ομάδες Εστίασης
Η διατύπωση και η καταγραφή των απόψεων των μαθητών/μαθητριών που
συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του Ψηφιακού Φακέλου
Επιτευγμάτων του Μαθητή (ePortfolio) παρουσιάζεται διεξοδικά στην ανάλυση του
Μεθοδολογικού Πλαισίου.

4.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο
4.2.1 Ποιοτική Έρευνα
Η συγκεκριμένη έρευνα

ακολουθεί τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας και

στόχος της είναι να καταγράψει καθώς και να παρουσιάσει τις απόψεις και τις εμπειρίες
των εμπλεκομένων μαθητών/μαθητριών σχετικές με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
του Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή (ePortfolio). Επιλέγεται η ποιοτική

έρευνα ως

ερμηνευτική και διερευνητική μέθοδος για να διερευνήσει, να διαφωτίσει, να
περιγράψει το ερευνητικό αντικείμενο. Οι ποιοτικές μέθοδοι δεν μετρούν αλλά εξηγούν
και αναλύουν τους λόγους και τις αιτίες φαινομένων των κοινωνικών επιστημών
(Ζαφειρόπουλος, 2005).
Συγκεκριμένα,

σύμφωνα

με

τον

Ιωσηφίδη

(2008),

παρουσιάζονται

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Πίνακας 4.4: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Ποιοτικής Έρευνας, σύμφωνα με
Ιωσηφίδη (2008).
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Ποιοτικής Έρευνας

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

o Διερεύνηση που χαρακτηρίζεται

o Συνήθως

από λεπτομέρεια και βάθος.

o Χαρακτηρίζεται

φαινομένων,

περιορισμένης

διαδικασιών και συμπεριφορών
που δεν είχαν προβλεφθεί από

o Εξαρτάται

o Διερεύνηση της εμπειρίας των

από

αντιλήψεις

τις
του

ερευνητή και τα επικοινωνιακά

Ο

ερευνητής βλέπει και κατανοεί

από
δυνατότητας

αρκετά

προσωπικές
υποκειμένων.

μικρά

γενίκευσης και σύγκρισης.

πριν.
κοινωνικών

σε

δείγματα.

o Είναι δυνατό να οδηγήσει στη
διερεύνηση

αφορά

του προσόντα.
o

Η συμμετοχή ή η εμπλοκή του

τον κόσμο μέσα από τα μάτια και

ερευνητή μπορεί να μεταβάλλει

την αντίληψη των κοινωνικών

τα

υποκειμένων.

μελέτη κοινωνικού φαινομένου ή

o Γίνεται

προσπάθεια

για

την

κρίσεων

εκ

των

αποφυγή

χαρακτηριστικά

του

υπό

διαδικασίας.

προτέρων.
Οι λόγοι που οδήγησαν στη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας περικλείονται στα
παρακάτω σημεία:


Έμφαση στις διαδικασίες, στη βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα και τις
αναπαραστάσεις.
Δίνεται έμφαση στις μη μετρήσιμες διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας,

απαντώνται ερωτήματα τι-τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και πώς-πώς νοηματοδοτούνται
συγκεκριμένες δράσεις και πρακτικές και επιδιώκεται η πρόσβαση στη βιωμένη
εμπειρία των κοινωνικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008). Στη συγκεκριμένη έρευνα οι
προσεγγίσεις αφορούν στο «τι» και το «πώς» συμβαίνει όταν οι μαθητές σχεδιάζουν και
υλοποιούν τον δικό τους Ψηφιακό Φάκελο Επιτευγμάτων, στην καταγραφή των
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εμπειριών τους, καθώς και των αντιλήψεών τους, οι οποίες δεν αναπαριστάνονται
ποσοτικά.


Το βάθος.
Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας επικεντρώνονται στο βάθος τόσο της περιγραφής όσο

και της ανάλυσης κοινωνικών διαδικασιών. Βάθος σημαίνει έμφαση στη λεπτομέρεια,
ολιστική οπτική και πολυδιάστατη προσέγγιση, αποφεύγοντας την απομόνωση
ορισμένων μόνο παραγόντων –μεταβλητών (Ιωσηφίδης, 2008). Στην παρούσα έρευνα
διερευνώνται οι απόψεις των μαθητών σχετικές με τη διαδικασία και την ένταξη του
Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων στη σχολική πραγματικότητα με στόχο τη βαθύτερη
κατανόηση του ερευνητικού αντικειμένου, αλλά και την ανάδυση όψεών του, οι οποίες,
πιθανόν, δεν είχαν αναδειχθεί .


Η αμεσότητα και η προσωπική εμπλοκή του ερευνητή.
Τα άτομα και οι ομάδες που συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία δεν

χαρακτηρίζονται ως «αντικείμενα» από τα οποία, με τις κατάλληλες τεχνικές, πρόκειται
να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες, αλλά ορίζονται ως ερευνητικοί συνεργάτες, με
τους οποίους δημιουργείται επαρκές ερευνητικό και κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο
επικοινωνίας και παραγωγής νοημάτων και αναπαραστάσεων (Ιωσηφίδης, 2008, σ.24).
Στη συγκεκριμένη έρευνα η ερευνήτρια - εκπαιδευτικός εμπλέκεται ενεργά με τα
υποκείμενα-μαθητές με οποία έρχεται σε επαφή, συν-διαμορφώνοντας το συνολικό
ερευνητικό πλαίσιο.

4.2.2 Ερευνητικό Εργαλείο-Ομάδες Εστίασης
Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ποιοτικών
δεδομένων στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ως κύρια μέθοδος οι ομάδες εστίασης
(focus groups).
Κρίνεται σημαντικό να εστιαστεί η χρήση του όρου «παραγωγή» αντί του όρου
«συλλογή» ποιοτικών δεδομένων επειδή, σύμφωνα με την Mason, (2008), «οι
περισσότερες ποιοτικές προσεγγίσεις θα απέρριπταν την ιδέα ότι ο ερευνητής μπορεί
να είναι ένας απολύτως ουδέτερος συλλέκτης πληροφοριών … αυτό σημαίνει ότι δεν
ασχολείται με το πού θα βρει στοιχεία που ήδη υπάρχουν έτοιμα προς συλλογή, αλλά
προσπαθεί να βρει πόσο καλύτερα μπορεί να παράγει δεδομένα από τις πηγές που έχει
επιλέξει.».
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Ιωσηφίδης, 2008; Bell, 2007; Cohen et al., 2007), η
μέθοδος των ομάδων εστίασης (focus groups) ή μέθοδος των ομάδων επικέντρωσης ως
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μεθοδολογικό εργαλείο διαφέρει από την ατομική συνέντευξη και τη συμμετοχική
παρατήρηση και ενώ, εννοιολογικά, αποτελεί μια μορφή της μεθόδου ομαδικής
συνέντευξης, η έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας και όχι
μεταξύ του συνεντευξιαστή και της ομάδας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Ίσαρη &
Πουρκό (2015), επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα
πρόσβασης στους τρόπους με τους οποίους σκέφτονται οι άνθρωποι ή στο γιατί
σκέφτονται όπως σκέφτονται (Kitzinger, 1994) και ουσιαστικά είναι «ένας τρόπος να
ακούς τους ανθρώπους και να μαθαίνεις από αυτούς,» (Morgan, 1998, p.9). Η μέθοδος
των ομάδων εστίασης (focus groups) ,έχοντας, αρχικά, ευρεία εφαρμογή στην έρευνα
αγοράς και του μάρκετινγκ, από τις αρχές του 1990 αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη
μέθοδος έρευνας και σημαντική πηγή δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες.
Αναλυτικότερα, σκοπός των ομάδων εστίασης είναι η συζήτηση για ένα
συγκεκριμένο θέμα που ορίζεται από τον ερευνητή, η οποία είναι δυνατό να στηρίζεται
σε ερωτήσεις εκ των προτέρων δομημένες ή εντελώς μη διαμορφωμένες. Αναμένεται
να ακουστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων, οι πιθανές συμφωνίες ή διαφωνίες τους
για το δοθέν ζήτημα και διαμέσου της αλληλεπίδρασης της ομάδας να παραχθούν
δεδομένα και αποτελέσματα. Ο ρόλος του ερευνητή είναι να συντονίζει και να
διευκολύνει τη συζήτηση. Επιπλέον, παράγοντας σημασίας θεωρείται η δημιουργία
υποστηρικτικού περιβάλλοντος από την πλευρά του ερευνητή προς τα μέλη της ομάδας,
έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα για ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση.
Η επιλογή των συμμετεχόντων στις ομάδες εστίασης είναι η σκόπιμη δειγματοληψία
(purposive or convenience sampling), σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) και συνίσταται
στην επιλογή ατόμων από τον ερευνητή, τα οποία διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά,
σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο.
Τα χαρακτηριστικά των ομάδων εστίασης συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία,
σύμφωνα με τους Krueger & Casey (2009, p.6), «Είναι 1) άτομα που 2) έχουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 3) παρέχουν ποιοτικά δεδομένα 4) μέσα σε μια
εστιασμένη συζήτηση, προκειμένου 5) να βοηθήσουν στην κατανόηση του υπό μελέτη
θέματος.».
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου κατά την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική έρευνα
αφορούν στα παρακάτω σημεία:


Εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας παράγονται δεδομένα και
ιδέες που, ενδεχομένως, να μην ήταν εφικτά μέσα από μια ατομική συνέντευξη.



Δεν αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία σε σχέση με τις ατομικές συνεντεύξεις.
75



Ως διαδικασία στην εφαρμογή της είναι εύκολα κατανοητή.



Είναι ευέλικτη και αποτελεσματική.



Παράγει πλήθος δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα.



Η δυναμική της ομάδας παρωθεί άτομα συνεσταλμένα ή με μικρή αυτοπεποίθηση
να συμμετέχουν στη συζήτηση.
Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί, σύμφωνα με τους Cohen et al. (2007), πως οι

ομαδικές συνεντεύξεις είναι λιγότερο απειλητικές για τα παιδιά σε σχέση με τις
ατομικές.
Παρόλα αυτά, διαφαίνονται ορισμένες δυσκολίες των συνεντεύξεων σε παιδιά, οι
οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:


Εύκολη απόσπαση της προσοχής των παιδιών.



Ο ερευνητής στα μάτια των παιδιών ως φιγούρα εξουσίας.



Προβλήματα από παιδιά που αγχώνονται με τη διαδικασία, διστάζουν ή δεν έχουν
ευχέρεια λόγου και έχουν μικρότερη αυτοπεποίθηση να μιλήσουν.



Ορισμένα παιδιά που επιβάλλονται στη συζήτηση.



Παιδιά που αισθάνονται εκτεθειμένα μπροστά στους φίλους τους.
Επιπλέον, ένα πρόβλημα που, ίσως, ανακύψει, αφορά στην επικρατούσα άποψη

μέσα στην ομάδα και την αδυναμία ορισμένων μελών της να διατυπώσουν την αντίθετη
γνώμη τους.
Στην παρούσα εργασία το είδος της ποιοτικής έρευνας που εφαρμόστηκε για να
καταγράψει τις εμπειρίες των μαθητών/μαθητριών σχετικές με την εφαρμογή του
Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio) στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η
μέθοδος των ομάδων εστίασης (focus groups).
Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου επικεντρώθηκε στη θεωρητική της βάση, η
οποία, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σ.134), είναι «η αξιοποίηση, η κατανόηση και
η ερμηνεία της δυναμικής των ομάδων.». Στο πλαίσιο αυτό της κοινωνικής
συνάθροισης είναι αναμενόμενο να αναδυθούν πεποιθήσεις, συναισθήματα και τρόποι
σκέψης, ακόμα και εάν, ως δεδομένα, αποτυπώνουν προσωπικές απόψεις. Τα στοιχεία
της άμεσης αλληλεπίδρασης και της ομαδικής δυναμικής την κάνουν να υπερέχει ως
μέθοδο σε σχέση με την ατομική συνέντευξη. Συγκεκριμένα, όπως παρατηρήθηκε, κατά
τη διαδικασία, ορισμένα παιδιά- μέλη της ομάδας, ακούγοντας την άποψη των
υπόλοιπων μελών ωθούνται να σκεφτούν βαθύτερα και να εκφέρουν μια νέα άποψη ή,
άλλα, με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση, αισθάνονται άνετα στο οικείο περιβάλλον της
ομάδας και συμμετέχουν ενεργά διατυπώνοντας τις δικές τους απόψεις.
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Επιπλέον, το σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρατηρείται, καταγράφεται
και αναλύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων πάνω σε ένα αντικείμενο,
διαφοροποιεί τη μέθοδο σε σχέση με τη συμμετοχική παρατήρηση, η οποία επιτρέπει
την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της «πραγματικής» κοινωνικής ζωής
(Ιωσηφίδη, 2008) αναμένοντας να πραγματοποιηθεί, συνθήκη περιοριστική για τις
ανάγκες της παρούσας εργασίας.
Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε, σκοπός και στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας
είναι να καταγραφούν οι απόψεις των παιδιών, τα οποία αποτέλεσαν το συγκεκριμένο
δείγμα της έρευνας, σχετικές με την αξιοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων
(e-Portfolio) στη σχολική πραγματικότητα και, ως συνέχεια, να ερμηνευτούν με
αναφορές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και να διατυπωθούν συμπεράσματα που
εκφράζουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία με αυτή ή νέες πληροφορίες που εμπλουτίζουν
το γνωστικό πλαίσιο του ερευνητικού αντικειμένου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέθοδος των ομάδων εστίασης (focus groups)
εφαρμόστηκε στην ερευνητική διαδικασία χωρίς να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι
ποιοτικού ή ποσοτικού περιεχομένου, καθώς, ο σκοπός της έρευνας εστιάζει στις
ποιοτικές πλευρές του ερευνητικού αντικειμένου και έχει να κάνει με την ανάλυση
διαδικασιών ερμηνείας και κατανόησής του από τα υποκείμενα της έρευνας.

4.2.3 Διαδικασία Διεξαγωγής Ομάδων Εστίασης
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Ιωσηφίδης, 2008) ο
σχεδιασμός των ομάδων εστίασης διέπεται από συγκεκριμένες επιστημονικές αρχές.
Περιγράφοντας τη διαδικασία σχηματισμού μιας ομάδας εστίασης, θα ακολουθούσαμε
τα στάδια, όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Η διαδικασία διεξαγωγής των ομάδων εστίασης στη συγκεκριμένη έρευνα
ακολούθησε τα στάδια, όπως αυτά προαναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα:
Η επιλογή των συμμετεχόντων για τον σχηματισμός των ομάδων εστίασης έγινε
στηριζόμενη στο υπό μελέτη αντικείμενο, καθώς και στον σκοπό της ερευνητικής
εργασίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων(ePortfolio) αποτέλεσαν και τα
πρόσωπα που επιλέχθηκαν από την ερευνήτρια ως δείγμα για τις ερευνητικές ανάγκες.
«Ο τρόπος αυτός, η σκόπιμη δειγματοληψία, συνίσταται στην επιλογή από τον
ερευνητή προσώπων που τα θεωρεί ότι είναι χαρακτηριστικά, σχετικά με το υπό έρευνα
αντικείμενο» (Ιωσηφίδης, 2008, σ.138).
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Πίνακας 4.5: Διαδικασία σχηματισμού μιας ομάδας εστίασης, σύμφωνα με Ιωσηφίδη
(2008).
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Η επιλογή των συμμετεχόντων και ο σχηματισμός της ομάδας εστίασης
Η ενημέρωση των συμμετεχόντων και η πληροφόρηση για το αντικείμενο συζήτησης
της ομάδας εστίασης καθώς και για την ερευνητική διαδικασία.
Ο ορισμός των κανόνων για τη διεξαγωγή της συζήτησης
Η πραγματοποίηση της ομάδας εστίασης

Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα εστίασης, οι
βιβλιογραφικές αναφορές των Cohen et al., (2007), σημειώνουν ότι το πολύ μικρό
μέγεθος της ομάδας επηρεάζει την ενδο-ομαδική δυναμική ασκώντας δυσανάλογη
επίδραση, ενώ ένας μεγάλος αριθμός συνιστά δυσκολίες στο χειρισμό και διάσπαση.
Προτείνεται ο αριθμός των ατόμων σε μια ομάδα να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 12
ατόμων. Αναλυτικότερα, στο σύνολο των 19 μαθητών/μαθητριών σχηματίστηκαν τρεις
ομάδες με αριθμό μελών η καθεμιά ως εξής:
1η Ομάδα: 6 άτομα (2 αγόρια - 4 κορίτσια)
2η Ομάδα: 4 άτομα (1 αγόρι - 3 κορίτσια)
3η Ομάδα: 8 άτομα (5 αγόρια - 3 κορίτσια)
Μία μαθήτρια που ανήκει στο δυναμικό της τάξης απουσίαζε, για λόγους υγείας, τη
χρονική στιγμή που διεξήχθη η διαδικασία των ομάδων εστίασης.
Στη σύνθεση των ομάδων κριτήριο αποτέλεσε η στάση των παιδιών σχετικά με την
αξιοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio). Στην προσπάθεια της
ερευνήτριας

να

δημιουργηθούν

ομάδες

στις

οποίες

οι

συμμετέχοντες

θα

αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους συζητώντας παραγωγικά για το ερευνητικό αντικείμενο,
προχώρησε στη σύνθεση των ομάδων ακολουθώντας τη σκόπιμη δειγματοληψία.
Σχηματίστηκαν μεικτές ομάδες, αγοριών και κοριτσιών, καθώς, διαμέσου της
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βιβλιογραφικής ανασκόπησης δεν εντοπίστηκαν διαφορές στον σχεδιασμό και την
αξιοποίηση του e-Portfolio μεταξύ των δύο φύλων. Επομένως, η μελέτη αυτής της
άποψης δεν σχετίζεται με τον σκοπό της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας.
Σύμφωνα με τη διαδικασία, τόσο τα μέλη της 1ης Ομάδας όσο και τα μέλη της 2ης
Ομάδας αφορούσαν σε μαθητές και μαθήτριες που υλοποίησαν τον Ψηφιακού Φακέλου
Επιτευγμάτων(e-Portfolio) στην τάξη. Στην 3η Ομάδα οι 6 μαθητές/ μαθήτριες δεν
δημιούργησαν e-Portfolio και οι 2 μαθήτριες, οι οποίες δημιούργησαν παραδοσιακά
χάρτινο Portfolio εντάχθηκαν ως μέλη στην ομάδα, καθώς απουσίαζαν στον
προγραμματισμένο χρόνο πραγματοποίησης της 2ης Ομάδας, στην οποία εντάχθηκαν
αρχικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινή ιδιότητα των συμμετεχόντων, ως μαθητές και
μαθήτριες, που συνυπάρχουν στην ίδια τάξη, συνετέλεσε στη δημιουργία άνετου και
φιλικού περιβάλλοντος, ευνοώντας τη φυσική αλληλεπίδραση και τη γόνιμη συζήτηση.
Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το αντικείμενο συζήτησης των ομάδων
εστίασης καθώς και για την ερευνητική διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο της
ερευνητικής δεοντολογίας.
Η πληροφόρηση επικεντρώνεται στη διαδικασία, καθώς για τα παιδιά η δημιουργία
ομάδων

στη

σχολική

τους

πραγματικότητα

αποτελεί

βιωμένη

εμπειρία.

Αποσαφηνίζονται τυχόν απορίες και προβληματισμοί που διατυπώνονται από τα παιδιά.
Ορίζεται ο χρόνος,

ημέρες και ώρες διαφορετικές για κάθε ομάδα, χωρίς να

επιβαρύνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών/μαθητριών και ο τόπος, εκτός της
τάξης, στον χώρο του σχολείου.
Ο ορισμός των κανόνων για τη διεξαγωγή της συζήτησης αναφέρεται, κυρίως,
στον ρόλο του συντονιστή, που στην παρούσα διαδικασία είναι η ίδια η ερευνήτρια, ο
οποίος ορίζει τα θέματα της συζήτησης, παρακολουθεί τη διαδικασία, είναι
υποστηρικτικός για καθετί που δεν γίνεται αντιληπτό, αποφεύγει να διατυπώσει την
άποψή του αλλά και τις πιθανές διαφωνίες του, μεριμνεί, έτσι ώστε όλα τα μέλη της
ομάδας να συμμετέχουν αποτρέποντας την κυριαρχία ορισμένων.
Η πραγματοποίηση της ομάδας εστίασης αφορά στη συζήτηση μεταξύ των μελών
των μελών της, η οποία υπόκειται σε ένα πλαίσιο με διαμορφωμένα χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, η συζήτηση δομείται σε ομάδες ερωτήσεων, όπως παρουσιάζονται
παρακάτω (Ιωσηφίδης, 2008):


Ερωτήσεις έναρξης της συζήτησης



Εισαγωγικές ερωτήσεις
79



Μεταβατικές ερωτήσεις



Ερωτήσεις-κλειδιά



Συμπερασματικές ερωτήσεις
Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις έναρξης στοχεύουν στη δημιουργία συνοχής μεταξύ

των μελών της ομάδας, καθώς διατυπώνονται τα κοινά συνεκτικά χαρακτηριστικά τους.
Με τις εισαγωγικές ερωτήσεις, ουσιαστικά, εισάγεται το θέμα της συζήτησης σε
γενικό πλαίσιο και τα μέλη διατυπώνουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις.
Οι μεταβατικές ερωτήσεις θα εισάγουν

τους συμμετέχοντες στις πτυχές του

ερευνητικού αντικειμένου.
Ως συνέχεια, οι ερωτήσεις κλειδιά επικεντρώνονται στα ουσιώδη σημεία του.
Με τις συμπερασματικές ερωτήσεις επιδιώκεται η τελική τοποθέτηση των μελών της
ομάδας σχετικά με το αντικείμενο συζήτησης.
Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της συζήτησης στις ομάδες εστίασης τηρήθηκε το
πλαίσιο των κατηγοριών στις ερωτήσεις, οι οποίες ήταν ανοικτού τύπου, μη δομημένες.
Οι

Ο οδηγός των ερωτήσεων, όπως είχε σχεδιαστεί από την ερευνήτρια, δεν

εφαρμόστηκε πιστά, καθώς ο στόχος ήταν να βοηθήσει, κατά κύριο λόγο, την
ερευνήτρια. Επιπλέον, ο βαθμός ελευθερίας στο πνεύμα της συζήτησης μεταξύ των
συμμετεχόντων επιτρέπει να παραχθούν ιδέες και νέες σκέψεις, ως βασικό
χαρακτηριστικό της μεθόδου. Επιπρόσθετα σημεία που είναι ανάγκη να προβλεφθούν
αφορούν στη διατύπωση απλών και κατανοητών ερωτήσεων, που ευνοούν τον διάλογο
και την ανταλλαγή απόψεων, εξασφαλίζουν την εμβάθυνση του θέματος της συζήτησης
και ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο.

4.2.4 Δεοντολογία της έρευνας
Για την πραγματοποίηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας, πριν την έναρξή της,
ενημερώθηκαν για το σκοπό της και έδωσαν την προφορική τους έγκριση η σχολική
σύμβουλος και ο διευθυντής του σχολείου. Οι γονείς των μαθητών που συμμετείχαν
ενημερώθηκαν με γραπτά σημειώματα κατά τις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και
υλοποίησης και έδωσαν έγκριση για τη δημιουργία των ψηφιακών φακέλων, μέσω
παροχής των ηλεκτρονικών τους στοιχείων.
Οι συνεντεύξεις ακολούθησαν κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας και
παρασχέθηκαν εγγυήσεις στους συμμετέχοντες για την ανωνυμία και το απόρρητο των
πληροφοριών. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους στόχους του προγράμματος και των
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συνεντεύξεων. Επισημάνθηκε ο σκοπός της έρευνας, που προάγει τη γνώση και την
επιστημονική εκπαίδευση. Ενημερώθηκαν, επίσης, ότι ήταν ελεύθεροι να μην
απαντήσουν σε ερωτήσεις, εάν δεν επιθυμούσαν ή και να διακόψουν τη συμμετοχή
τους στη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα, πληροφορήθηκαν για την
καταγραφή των συνεντεύξεων σε ψηφιακό μέσο και για την εμπιστευτική φύλαξη των
σχετικών αρχείων και συμφώνησαν συνειδητά για τη συμμετοχή τους.
Στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων αποφεύχθηκαν συστηματικά τα ευαίσθητα
δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία. Ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκαν οι
συνεντεύξεις (αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου) ανήκε στο οικείο σχολικό
περιβάλλον. Η διάρκειά τους ήταν σύντομη, περίπου 25-30 λεπτών, πραγματοποιήθηκε
σε σχολικό χρόνο, μετά από προφορική άδεια των αρμόδιων και δεν αποτέλεσε εμπόδιο
σε άλλες σχολικές δραστηριότητες των παιδιών. Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων
δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές (θορύβων, τεχνικών προβλημάτων ή άλλα), ώστε
να αποσπασθεί η προσοχή. Οι μαθητές δεν έδειξαν καμία δυσαρέσκεια, ούτε
εκδήλωσαν επιθυμία για διακοπή της διαδικασίας. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων
φυλάσσονται στα ψηφιακά αρχεία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Η παρούσα ερευνητική εργασία πιστεύεται πως κατέχει οφέλη που βαρύνουν
περισσότερο από πιθανές βλάβες διαρροής στοιχείων.
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5. Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων: ΕρμηνευτικήΦαινομενολογική
Ο ερμηνευτικός σκοπός στην κοινωνική έρευνα καθοδηγείται μέσω της κατανόησης
των κοινωνικών φαινομένων, με επίκεντρο το νόημα που προσδίδεται από τα άτομα,
σχετικά με δράσεις και συμπεριφορές, δικές τους ή τρίτων. Η φαινομενολογική
ανάλυση (συγγενής με τη μέθοδο της συμβολικής αλληλόδρασης) συνηθίζεται μεταξύ
των μεθόδων ποιοτικής ανάλυσης και ερμηνεύει τις κοινωνικές διεργασίες, δίνοντας
σημασία στην ανθρώπινη συνείδηση και στην απόδοση νοήματος από την πλευρά των
ερωτώμενων, μέσω της πολυδιάστατης κοινωνικής τους εμπειρίας. Έτσι, η
«αντικειμενική» πραγματικότητα αντιπαραβάλλεται με τη διυποκειμενικότητα, όπως
προσδιορίζεται από την κοινωνική δράση των υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2003).
Σύμφωνα με τους Smith & Osborn (2004), η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση
αναγνωρίζει τη διαφορετική αντίληψη των ατόμων για τον κόσμο, που εξαρτάται από
την προσωπικότητά τους, τις προηγούμενες εμπειρίες τους και τα κίνητρά τους. Το
ενδιαφέρον εστιάζεται σε γνωστικές και συναισθηματικές οντότητες. Αναγνωρίζεται
επίσης ότι ο ερευνητής παράγει ένα ερμηνευτικό έργο, στην προσπάθειά του να
προσδώσει νόημα στις δηλώσεις των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τους ίδιους
συγγραφείς, αυτού του είδους η ανάλυση είναι κυρίως κατάλληλη όταν το ερευνητικό
θέμα είναι καινοτόμο και δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα, όταν τα ζητήματα είναι
περίπλοκα ή ασαφή και όταν η επιδίωξη είναι η κατανόηση μίας διαδικασίας και μίας
αλλαγής. Συνεπώς, η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση επιδιώκει τη διερεύνηση
της ιδιαιτερότητας ενός φαινομένου, έναντι μίας αποσπασματικής, αφαιρετικής,
στατιστικής μελέτης (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).
Μεθοδολογικά, η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση απευθύνεται σε ένα μικρό,
στοχευμένο δείγμα ατόμων, με κάποια ομοιογενή χαρακτηριστικά, έναντι του τυχαίου ή
του

αντιπροσωπευτικού

δείγματος

ενός

μεγάλου

πληθυσμού

ποικίλων

χαρακτηριστικών. Η λειτουργία της αποσκοπεί στην κατανόηση του ερευνώμενου
φαινόμενου από την οπτική μίας συγκεκριμένης ομάδας, χωρίς να επιδιώκει γενικεύσεις
(Smith & Osborn, 2004). Η ανάλυση αφορά συνήθως την ερμηνεία συνεντεύξεων σε
βάθος, με ευέλικτα ερωτήματα-απαντήσεις, σύμφωνα με τις περιγραφές των ατόμων,
όπως έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια της βιωματικής τους πραγματικότητας. Ο
ερευνητής, αναλύοντας τα κύρια σημεία και τις δομές σκέψης, μπορεί να αποκαλύψει
βαθύτερα νοήματα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Με αυτήν την έννοια, οι συνεντεύξεις
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αποτελούν σαφές πλεονέκτημα έναντι του δομημένου ερωτηματολογίου, δίνοντας τη
δυνατότητα

ποικίλης

ερμηνείας,

μέσω

της

προσωπικής

επικοινωνίας

(Παρασκευόπουλος, 1993). Κατά τις φαινομενολογικές μεθόδους - ιδιαίτερα μέσω
συνεντεύξεων βάθους - ο ερευνητής προϋποτίθεται να είναι γνώστης του ερευνητικού
αντικειμένου και να κατέχει σημαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αναγνωρίζοντας
επίσης τους κινδύνους διαστρέβλωσης των δεδομένων. Σημαντικό είναι επίσης να
υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητού και συμμετεχόντων, προκειμένου η
αλληλεπίδρασή τους να παράγει πλούσια και ειλικρινή δεδομένα (Ιωσηφίδης, 2003).
Στην παρούσα μελέτη, η φαινομενολογική ερμηνεία των συνεντεύξεων στα τρία
focus groups αποσκοπεί στη διερεύνηση των νοημάτων που συνδέονται με το κεντρικό
ερευνητικό φαινόμενο της κατασκευής του ePortfolio και οι συνεντεύξεις στους
μαθητές πραγματοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.

5.1 Επεξεργασία Δεδομένων
Στην ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, πραγματοποιείται μία προσεκτική
προσέγγιση, που ξεκινάει από λεπτομερή επεξεργασία των στοιχείων και προχωράει σε
περισσότερο γενικές κρίσεις για τις ομάδες των συμμετεχόντων (Smith & Osborn,
2004).

5.1.1 Κωδικοποίηση
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων στην παρούσα έρευνα, οι ηχογραφημένες
συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν, πραγματοποιώντας πιστή μεταγραφή του
προφορικού λόγου σε γραπτό και ηλεκτρονικό κείμενο. Οι δηλώσεις των
συμμετεχόντων δεν θεωρείται πως απλώς συλλέγονται από το άτομο που διεξάγει την
έρευνα, αλλά, στην πραγματικότητα, συγγράφονται (Cohen et al., 2008).
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν επαγωγική. Ξεκινώντας από τα πραγματικά
στοιχεία, όπως προέκυψαν από τη μεταγραφή των συνεντεύξεων, επιλέχθηκαν οι
σημαντικοί παράγοντες (Παρασκευόπουλος, 1993). Συγκεκριμένα, τα δεδομένα
οργανώθηκαν και ταξινομήθηκαν σε επιμέρους νοηματικές κατηγορίες (και
υποκατηγορίες), ανάλογα με την ομοιότητα και το κοινό περιεχόμενο των απαντήσεων.
Πρόκειται για μία οικοδόμηση «από κάτω προς τα πάνω» μέχρι τη δημιουργία ενός
λειτουργικού συνόλου εννοιών (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Κατά τη διαδικασία αυτή
είναι πιθανό να προκύπτουν θέματα που δεν είχαν προκαθορισθεί (Ιωσηφίδης, 2003). Η
κωδικοποίηση αναφέρεται ως «μετάφραση» των απαντήσεων, δομώντας μία αλυσίδα
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δεδομένων, συμπιέζοντάς τα νοηματικά, ακολουθώντας μία ταξινόμηση που, συχνά,
προκύπτει εκ των υστέρων (Cohen et al., 2008) – όπως στην προκειμένη περίπτωση.
Σημειώνεται πως, κατά τη φάση αυτή, ζητήθηκε η συνδρομή ανεξάρτητου ατόμουέμπειρου εκπαιδευτικού του σχολείου, που δε συμμετείχε στη συνέντευξη, για την
κωδικοποίηση των απαντήσεων. Η τελική κωδικοποίηση προέκυψε μετά από
συγκρίσεις και συνδυασμό μεταξύ της ταξινόμησης που παρασχέθηκε από τον
ανεξάρτητο βοηθό και αυτής που δομήθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή, οι οποίες δεν
είχαν σημαντικές αποκλίσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις κωδικοποίησης, δημιουργούνται περιγραφικοί κωδικοί,
μέσω συντμήσεων (Cohen et al., 2008).

Στην παρούσα ανάλυση, οι κατηγορίες

σημειώθηκαν περιγραφικά, όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 5.1:
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Πίνακας 5.1: Κωδικοποίηση Δεδομένων
Α΄ Ερευνητική Ομάδα
Κωδικοποίηση
ΕρωτήσεωνΑπαντήσεων
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ePORTFOLIO:
ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Παιδί 1Α

Παιδί 2Α

Παιδί 3Α

Παιδί 4Α

Παιδί 5Α

Παιδί 6Α

Αίσθημα ευχαρίστησης.
Απασχόληση, με ευχέρεια
πρόσβασης στα δεδομένα
Προβολή πορείας επιτευγμάτων
εντός-εκτός σχολείου.
Ατομικά επιτεύγματα (αθλητικά,
εκπαιδευτικά), προβολή
συνεργασίας με μαθητές άλλων
σχολείων.
--------------Ατομική οργάνωση για βελτίωση.
Μελλοντικό βιογραφικό.

Ωραίος τρόπος
απασχόλησης όπου
αφιερώνεται χρόνος και
ενεργοποιείται το μυαλό
και η σκέψη. Προβολή
επιτευγμάτων. Αντίληψη
ομαδικής ευχαρίστησης.
--------------Ατομικός έλεγχος και
οργάνωση για βελτίωση.

Αρχικά, χωρίς έκφραση
γνώμης. Συμφωνία με
άλλους ερωτώμενους για
την προβολή της πορείας
επιτευγμάτων-επιτυχιών
εντός-εκτός σχολείου.
--------------Συμφωνία για ατομικό
έλεγχο και οργάνωση για
βελτίωση.

Ωραία αίσθηση.
Συγκέντρωση και
επιλογή σημαντικών
επιτευγμάτων εντόςεκτός σχολείου.
-------------Συμφωνία για ατομικό
έλεγχο και οργάνωση
για βελτίωση.

Θετικό συναίσθημα
για το ψηφιακό
περιβάλλον.
Δυνατότητα
συγκέντρωσης
δεδομένων, εύκολης
εύρεσης και
διαμόρφωσης.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΟ ePORTFOLIO

Επιλογή σημείων που
δημιουργούν θετικές εντυπώσεις
σε αυτούς που επιτρέπεται η
πρόσβαση (οικογένεια κλπ.).

Καλά σημεία. Όχι
αδυναμίες.
Συμφωνία με το παιδί 1Α.

Επιτυχίες-επιτεύγματα που
αποδεικνύονται (με
στοιχεία). Όχι αδυναμίες.

Ωραίος τρόπος συγκέντρωσης
σχολικών επιτευγμάτων και
εμπειριών ζωής, με αποδείξεις.
Τρόπος οργάνωσης, σκέψης
και δεδομένων, εξοικονομώντας χώρο.
-----------Συγκεντρωτι-κό βιογραφικό με
εύκολη πρόσβαση και
ευέλικτες αλλαγές και
προσθήκες. Χρήσιμο εργαλείο
(ηχητικά μέσα, βίντεο,
ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι κλπ.)
Καλά σημεία. Και αδυναμίες.
Σημεία που μπορούν να
βελτιωθούν και στοχοθέτηση
για προσωπική ανάπτυξη.

Καλά σημεία. Όχι
αδυναμίες.

3. ΣΥΝΔΡΟΜΗ του
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προώθηση ατομικής εξέλιξης,
μέσω θέσπισης στόχων και
επίτευξής τους.

Καθορισμός στόχων και
προώθηση επίτευξης.

Συμφωνία με παιδιά 1Α και
2Α

Έλεγχος ατομικών
προσπαθειών και
παρουσίαση των
θετικών στοιχείων,
που χρησιμοποιούνται σε ένα
βιογραφικό.
Παροχή ερεθισμάτων
σκέψης που οδηγούν
αυτογνωσία.

4. ΣΥΝΔΡΟΜΗ του
ePORTFOLIO

Ατομική αξιολόγηση

Παρακολού-θηση της
πορείας της ατομικής
προσπάθειας για επίτευξη
των σχολικών στόχων.

Παρακολούθη-ση των
μαθησιακών αντικειμένων
και του τρόπου επίτευξης
τους.

Παρακολού-θηση της
ατομικής εξέλιξης.

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ePORTFOLIO

Τοποθέτηση αντικειμένων κυρίως
προσωπικού ενδιαφέροντος και
κλίσεων.

Παρουσίαση προσωπικών
ενδιαφερόντων και
ισχυρών τομέων του
καθενός.

Κίνητρο για προσπάθεια
βελτίωσης σε αδυναμίες.

Όχι μόνον για καλά στοιχεία,
αλλά και για αδύναμα, με
κίνητρο προσπάθειας για
βελτίωσή τους.

1α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συμφωνία με παιδιά 1Α
και 2Α. Ταύτιση με την
ιδέα του σχολείου για
εξέλιξη έναντι
στασιμότητας.
Τρόποι αλλαγής
ατομικών στοιχείων για
βελτιωμένα
αποτελέσματαΚαλύτερη
δυνατότητα για ατομική
αξιολόγηση.

Αίσθημα
υπερηφάνειας για τα
ατομικά επιτεύγματα.

Προηγείται η σκέψη
για την επιτυχή
έκβαση στόχων.
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6.
ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
ePORTFOLIO ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
7.
ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

Σύμφωνη γνώμη.
Η αξιολόγηση από άλλους
βοηθάει πολύ στις γνώσεις.

Σύμφωνη γνώμη.

Σύμφωνη γνώμη με τους
4Α, 5Α, 6Α.

Σύμφωνη γνώμη. Θεωρείται
καλή παρέμβαση.

Σύμφωνη γνώμη.
Βοηθάει στην
αξιολόγηση που είναι
επιθυμητή.

Σύμφωνη γνώμη. Τα
σχόλια επιτρέπουν
την αποκόμιση της
γνώμης ενός ειδικού,
για δυνατότητα
διορθώσεων.

Σύμφωνη γνώμη.
Επιθυμητές οι πολλαπλές γνώμες.
Επίκληση της γονικής
παρότρυνσης για μη επηρεασμό
από γνώμες τρίτων.

Τυχόν αρνητικά σχόλια δεν
επηρεάζουν.

Διαφωνία. Η πιθανότητα
αρνητικών σχολίων δεν
είναι επιθυμητή. Φόβοι
αρνητικής αξιολόγησης,
ακόμη και θετικών
στοιχείων – ειδικά από
συγκεκριμένα άτομα.
Εμπιστοσύνη στα σχόλια
του δασκάλου.

Διαφωνία.
Παρόμοια γνώμη με τον
ερωτώμενο 3Α. Φόβοι για
αστεϊσμό ή κοροϊδία.

Σύμφωνη γνώμη, αλλά
αδιάφορο αίσθημα.
Πιθανότητα ειλικρινών
σχολίων, αλλά και
αστεϊσμού.

Διαφωνία.
Προσωπικά δεδομένα.
Μη εμπιστοσύνη της
κοινοποίησής τους σε
συμμαθητές.

8.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
ePORTFOLIO

Όχι αλλαγή. Δύσκολη
επανακατα-σκευή. Παρατηρητικότητα, προσωπικές επιλογές
σχεδιασμού. Ενδεχόμενη
μελλοντική αλλαγή, αλλά και
μελλοντική ικανοποίηση από τις
τωρινές προσωπικές προτιμήσεις.
Δημιουργική απασχόληση που
δεν αποτελούσε σπατάλη χρόνου.
Δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα
όπως οι σχολικές εργασίες.
Επιθυμία εξεύρεσης χρόνου
μελλοντικά για τη συνέχισή του.

Όχι αλλαγή. Ίσως
αντικατάστα- ση κάποιων
στοιχείων με νέα
επιτεύγματα.

Όχι αλλαγή. Υπάρχουν οι
τωρινές προτιμήσεις που
ίσως πολύ μελλοντικά
αλλάξουν.

Όχι αλλαγή. Ωστόσο, οι
σημερινές επιβραβεύσεις δε θα
έχουν την ίδια μελλοντική
αξία (π.χ. σε εργασιακούς
τομείς).

Όχι αλλαγή.

Όχι αλλαγή.

Μέχρι τώρα δεν
αποτελούσε σπατάλη
χρόνου. Ναι στη συνέχισή
του, αλλά έκφραση φόβων
για έλλειψη χρόνου στο
Γυμνάσιο.

Ναι στη συνέχισή του.
Δεν αποτελούσε σπατάλη
χρόνου.
Επιθυμία για αφιέρωση
χρόνου και στο Γυμνάσιο
για συνέχιση.

Δεν αποτελούσε σπατάλη
χρόνου.
Ναι στη συνέχισή του.

Δεν αποτελούσε
σπατάλη χρόνου.

Χωρίς δυσκολία στην εφαρμογή,
αλλά δυσκολία στην απόφαση για
την επιλογή θεματολογίας και
περιεχομένου.

Υπαινιγμός για επιβάρυνση
στην όραση.

Χωρίς προβλήματα λόγω
βοήθειας του επιβλέποντος
εκπαιδευτικού.

Απόκτηση δεξιοτήτων στην
ψηφιοποίηση δράσεων.

Δεν αποτελούσε
σπατάλη χρόνου.
Ναι στη συνέχισή
του. Η οργάνωση
βοηθάει στην
παρακολούθη-ση της
εξέλιξης.
Πρόταση για
εφαρμογή του εντός
του σχολικού
προγράμματος, όπου
γίνεται καλύτερη
εκτίμηση δυνατών
σημείων και
αδυναμιών.
Περιορισμένος ο
εξωσχολικός χρόνος.

9.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ
ePORTFOLIO/
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
10.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ,
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ –
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
---------------------10α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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B΄ Ερευνητική Ομάδα
Κωδικοποίηση
Ερωτήσεων-Απαντήσεων
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ePORTFOLIO:
ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Παιδί 1Β

Παιδί 2Β

Παιδί 3Β

Παιδί 4Β

Αίσθηση ευχαρίστησης.
Ενδιαφέρουσα η απασχόληση για
συγκέντρωση βραβείωνεπιτευγμάτων και μελλοντική χρήση.
Πλεονέκτημα έναντι άλλων που δε
συγκεντρώνουν από νωρίς το υλικό
τους και θα αναγκασθούν μελλοντικά
να το κάνουν.

Αίσθημα ικανοποίησης. Αναγνώριση της
προσωπικής προόδου, μέσω των βραβείωνεπιτευγμάτων.
Η απεικόνιση βοηθάει στη συνειδητοποίηση των
δεξιοτήτων και στις μελλοντικές προσπάθειες
βελτίωσης και επιτευγμάτων.

Θετική αίσθηση.
Επισήμανση της προσπάθειας προσωπικής
ανάπτυξης μέσω του e-portfolio. Περισσότερα
βραβεία, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη
αυτοεκτίμηση.
Συνειρμοί με παροτρύνσεις γονέων για μάθηση και
βελτίωση και για μελλοντική επαγγελματική
αποκατάσταση.

Αίσθηση ευχαρίστησης.

Βραβεία για αγαπημένες και
σημαντικές δραστηριότητες για το
παρόν και το μέλλον.
Αδύναμα σημεία ναι και πρόθεση να
συμπεριληφθούν και άλλα, για
λόγους πιο ειλικρινούς παρουσίασης
του ατόμου.
Συνεχόμενη διαδικασία
εμπλουτισμού. Λήψη περισσότερων
και πιο σημαντικών βραβείων.

Αρχεία αντιπροσωπευτι-κά των προτιμήσεων,
που δείχνουν την προσωπικότητα και την
ατομική δραστηριότητα.
Ναι σε αδύναμα σημεία, που ξεπερνιούνται με
θέληση και προσπάθεια, μέσω στόχων για
επιτυχία.

Έπαθλα (βραβεία, επιτεύγματα) (δουλειά, μουσική,
αθλήματα, σχολείο)
υφιστάμενα και μελλοντικά.
Και αδύναμα σημεία (όχι όλα) για καλύτερη
παρουσίαση της προσωπικότητας στους τρίτους.

Αντικείμενα προσωπικής
προτίμησης.

Στόχος ο εμπλουτισμός πολλαπλών
δραστηριοτήτων, που ταιριάζουν στο άτομο και
όχι για επίδειξη σε άλλους.

Ανάπτυξη μάθησης, συμμετοχή σε πολλές
δραστηριότητες και διαγωνισμούς για λήψη
βραβείων.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ
ePORTFOLIO
5. ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
ePORTFOLIO

Παραγωγή σκέψης επί των πράξεων.

Η σκέψη βοηθάει στην επιλογή και στη
βελτίωση του τρόπου κάθε ενέργειας.

Σύμφωνη γνώμη για σχολιασμό. Τα
αρνητικά σχόλια δεν είναι επιθυμητά
και δε λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη.
Ισχυρή η ατομική θέληση και η
εμπιστοσύνη στον εαυτό.

Σύμφωνη γνώμη. Για κατανόηση και
παρατήρηση των απόψεων των τρίτων.
Θα λαμβάνονταν υπόψη θετικά σχόλια μόνο. Η
προσωπική άποψη είναι ισχυρή και δεν αλλάζει
χωρίς τη θέληση του ενδιαφερόμενου. Ωστόσο
γίνεται δεκτή η κριτική από έμπειρα άτομα.

Σύμφωνη γνώμη, όμως από άτομα έμπειρα. Θετικά
και αρνητικά σχόλια για διορθώσεις και ιδέες
εμπλουτισμού.

Σύμφωνη γνώμη.
Λαμβάνονται υπόψη οι
απόψεις των άλλων και
γίνονται διορθώσεις και
βελτιώσεις.

6.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ePORTFOLIO/
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ναι στη συνέχισή του.
Αποτελούσε μη υποχρεωτική
εργασία, που δε βαθμολογούνταν,
αλλά γίνονταν προσπάθεια
εμπλουτισμού του.
Μελλοντική χρήση ως βιογραφικό.

Ναι στη συνέχισή του.
Μελλοντική αναφορά της προόδου που έχει
γίνει, αυτοαξιολόγηση για μελλοντικές επιλογές
δραστηριοτήτων.

Ναι στη συνέχισή του.
Αποτελεί τρόπο επικοινωνίας και παροχή
πληροφόρησης σε κάποιον τρίτο σχετικά με
προτιμήσεις, χαρακτήρα, βραβεία, μελλοντικούς
στόχους.

Ναι στη συνέχισή του.
Επιθυμία μελλοντικής
συμπλήρωσης με νέα,
ξεχωριστά και ωραία
στοιχεία.

1α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
ePORTFOLIO

3. ΣΥΝΔΡΟΜΗ του
ePORTFOLIO
(στον καθορισμό στόχων)
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7.
ΧΑΡΤΙΝΟ ή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
PORTFOLIO: ΔΙΑΦΟΡΕΣ,
ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ

Το ηλεκτρονικό δεν είχε δυσκολία
κατασκευής.
Χρήσιμα και τα δύο, αλλά
περισσότερο σύγχρονη η
ηλεκτρονική εφαρμογή. Το ePortfolio
δίνει δυνατότητες μεγαλύτερης
επέκτασης.

Το ηλεκτρονικό δεν είχε δυσκολία κατασκευής.
Επιλογή χάρτινου, λόγω διατήρησης στο χρόνο,
έναντι ψηφιακού μέσου που μπορεί να χαθεί.

Το ηλεκτρονικό δεν είχε δυσκολία κατασκευής.
Τοποθέτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων
(πληροφοριών, μουσικής, φωτογραφιών).

Ηλεκτρονικό. Χωρίς
μεγάλη δυσκολία
κατασκευής.

Γ΄ Ερευνητική Ομάδα

Κωδικοποίηση
ΕρωτήσεωνΑπαντήσεων

Παιδί 1Γ

Παιδί 2Γ

Παιδί 3Γ

Παιδί 4Γ

Παιδί 5Γ

Παιδί 6Γ

Παιδί 7Γ

1. ΛΟΓΟΙ ΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ePortfolio

Αντιληπτό ως
δύσκολο και
περίπλοκο.

Έλλειψη χρόνουοικογενεια-κή
υποχρέωση

Έλλειψη
Η/Υ.

Παρά την επιθυμία και
το ενδιαφέ-ρον, αρχικά
έγινε χάρτινος φάκελος,
λόγω έλλειψης χρόνου.
Ακολούθη-σε ο
ηλεκτρονι-κός, χωρίς
δυσκολία κατασκευ-ής.

Έλλειψη χρόνου
τις εργάσιμες
μέρες λόγω
δραστηρι-οτήτων.
Αμέλεια τα
σαββατο-κύριακα.

Παρά την επιθυμία,
έλλειψη γονικής
άδειας και πρόβλημα
στον Η/Υ.

Αντιληπτό ως
δύσκολο και
περίπλοκο.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ePORTFOLIO, ΩΣ
ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ναι.

Ναι. Θα συμπεριλαμβάνονταν ατομικά
στοιχεία, χόμπυ,
ενδιαφέροντα,
μουσική, ξένες
γλώσσες, αθλητική
δραστηριό-τητα έπαινοι.

Ναι.

Ναι.
Το χαρτοφυλάκιο
περιέχει ατομικά
ενδιαφέροντα,
αναστοχα-σμό,
αθλητισμό, επιτεύγματα, επιδόσεις σε τεστ
κλπ.

Ναι. Θα συμπεριλαμβάνο-νταν
επιτεύγματα στη
μουσική, μουσικά
κομμάτια και
αθλητικά θέματα.

Ναι. Αν υπήρχε Η/Υ,
μεγάλη επιθυμία
κατά-σκευής, με
σχολικές εργασίες και
αθλητική δραστηριότητα.

Ναι.

Παιδί 8Γ

Ναι. Ενδιαφέρον για το
ψηφιακό περιβάλλον του
ePortfolio. Δυνατότη-τες
εισαγωγής-εξαγωγής
στοιχείων.
Στο χαρτοφυλάκιο που
κατασκευάσθηκε
συμπεριλήφθηκαν
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3. ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΤΟ ePORTFOLIO
4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η σχολική εκπαίδευση
πρέπει να φαίνεται.
Σύμφωνη γνώμη για
επιβεβαίω-ση επιλογών,
για διορθώσεις.
Διατήρηση ePortfolio
για μελλοντική
αναφορά και
συμπλήρω-ση.
Επιθυμία για επιτεύγματα.

έπαινοι, αθλητικές
επιδόσεις, ενδιαφέροντα.

Θεωρείται χρήσιμο.
Επιθυμία για συνέχιση
και στο Γυμνάσιο.
Επιφύλαξη για έλλειψη
χρόνου.
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5.1.2 Θεματικές Ενότητες
Κατά τη δεύτερη φάση της επεξεργασίας, σύμφωνα με την οργάνωση των παραπάνω
κατηγοριών, ανιχνεύθηκαν δεδομένα με συγγενή ή επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά
και αναγνωρίσθηκαν τα αναδυόμενα θέματα, που αποτέλεσαν ευρύτερες, κύριες
ομάδες, σύμφωνα με την εννοιολογική τους συνοχή (Smith & Osborn, 2004). Οι
θεματικές ενότητες που προέκυψαν προς συζήτηση είναι:
1) Χαρακτηριστικά, Περιεχόμενο και Χρησιμότητα ePortfolio
2) Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση
3) Αναστοχασμός – Δεξιότητες Επίτευξης Στόχων - Συμβολή στην Ατομική
Ανάπτυξη-Εξέλιξη
4) Σύγκλιση με τους Σχολικούς Στόχους
5) Ψηφιακή Εφαρμογή: Τεχνικές Δυνατότητες, Αδυναμίες, Συμβολή στη
Γνώση.
6) Λόγοι μη Κατασκευής Portfolio – Ευκαιρία Μεταγενέστερης Κατασκευής.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες αναλύονται στη συνέχεια.
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6. Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Στη συζήτηση που ακολουθεί μεταφέρονται οι γνώμες και αντιλήψεις των
συμμετεχόντων και αντιπαραβάλλονται επίσης τα ευρήματα άλλων μελετών.

Η

ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια, η οποία συντόνισε τις
συνεντεύξεις και συμμετείχε ενεργά και διαδραστικά με τα παιδιά των ομάδων
εστίασης. Κατά τη παρούσα διαδικασία μεταφοράς και ερμηνείας των λεχθέντων,
ασκείται παράλληλα η ατομική κρίση και μεταβιβάζεται η αίσθηση από τις συζητήσεις,
με επίγνωση ότι οι προσωπικές αξίες, γνώσεις και εκτιμήσεις είναι αναπόσπαστες στον
ερευνητή. Επίσης, αποφεύχθηκε το σχολαστικό άθροισμα απόψεων, εφόσον οι
συζητήσεις ήταν αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης.

6.1 Χαρακτηριστικά, Περιεχόμενο και Χρησιμότητα ePortfolio
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, στο ePorfolio συγκεντρώνονται και προβάλλονται
κυρίως ατομικά επιτεύγματα (βραβεία), σχολικά ή εξωσχολικά (π.χ. εκπαιδευτικές,
αθλητικές επιδόσεις, χόμπι). Τα περισσότερα παιδιά προτιμούν να τοποθετούν στο
φάκελο τις επιτυχίες τους, τα ενδιαφέροντά τους (και για το μέλλον) και τα δυνατά τους
σημεία, παρουσιάζοντας αποδεικτικά στοιχεία. Η θετική εντύπωση είναι ζητούμενο από
πολλά παιδιά, οπότε συχνά δεν επιλέγονται αδύναμα στοιχεία στο περιεχόμενο του
ePortfolio. Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι τοποθετώντας κάποια αδύναμα σημεία τους
παρουσιάζουν μία πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα στους άλλους.
Το ePortfolio γίνεται περισσότερο αντιληπτό ως μέσο που βοηθάει στην οργάνωση
δεδομένων, στον ατομικό έλεγχο, στην ενεργοποίηση του νου και της σκέψης, ενώ
επίσης δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της προσωπικής πορείας και
προσπαθειών.

Δίνεται

η

δυνατότητα

διαμόρφωσης

του

περιεχομένου

του,

τροποποιώντας το, προσθέτοντας σημαντικά, αφαιρώντας αδύναμα στοιχεία και
βελτιώνοντάς το. Πρόκειται για μία συνεχόμενη διαδικασία εμπλουτισμού. Επίσης,
αποτελεί βάση ενός μελλοντικού βιογραφικού, στο οποίο υπάρχει ευχερής πρόσβαση.
Συνολικά τα παιδιά της έρευνας που δημιούργησαν φάκελο εκφράσθηκαν θετικά για
αυτόν και ήταν ευχαριστημένα και ικανοποιημένα, ενώ διατυπώθηκε και η αντίληψη
ότι ανήκαν σε ομάδα. Ακόμα και όσα δε δημιούργησαν φάκελο εξέφρασαν ενδιαφέρον
και επιθυμία για μελλοντική κατασκευή του. Στην έρευνα του Οικονόμου (2016) στην
Κύπρο, επίσης οι μαθητές αναφέρθηκαν σε μία ευχάριστη διαδικασία, σε ένα νέο
περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. Παρόμοια ήταν και τα συμπεράσματα της έρευνας
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των Saarinen et al. (2015) στη Φινλανδία, σχετικά με την ικανοποίηση των παιδιών, τη
συλλογή και διαχείριση των αντικειμένων και πληροφοριών του ePortfolio, για την
τεκμηρίωση της προσωπικής πορείας και για επικοινωνία. Σύμφωνα με τους ίδιους
ερευνητές, το περιεχόμενο του ePortfolio μπορούσε να αξιοποιηθεί ευρύτερα από
συμμαθητές, γονείς κλπ.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε τρίτους, τα παιδιά της παρούσας έρευνας
αντιλαμβάνονται κυρίως το περιεχόμενο του ePortfolio ως προσωπικό τους αρχείο,
όπου η πρόσβαση άλλων είναι επιλεκτική, με δική τους συναίνεση. Από την άλλη
πλευρά, αποτελεί και έναν τρόπο επικοινωνίας με άλλους, προκειμένου αυτοί να
γνωρίσουν την προσωπικότητά τους και τους μελλοντικούς τους στόχους.

6.2 Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση
Σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα στοιχεία, ουσιαστικά, η παρακολούθηση της
πορείας του ePortfolio, η προσθήκη και αφαίρεση δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση
του περιεχομένου, είναι μία μορφή αυτό-αξιολόγησης. Ορισμένα παιδιά έχουν τη
γνώμη ότι η προσθήκη αδύναμων στοιχείων βοηθάει στη βελτίωσή τους, μέσω
προσπαθειών και θέσπισης στόχων. Ωστόσο, και η απόρριψη αδύναμων στοιχείων
σημαίνει ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται και αξιολογούν επίσης, συνειδητά, τα σημεία
όπου υστερούν, ακόμα και όταν αυτά δεν επιλέγονται για προσθήκη. Γενικότερα, η
δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης μέσω του ePortfolio θεωρείται από τα παιδιά
περισσότερο ισχυρή, για παράδειγμα, για το σκοπό της μελλοντικής αναφοράς τους στο
φάκελο και για τις επιλογές δραστηριοτήτων. Στην έρευνα της Βελενίδου (2016), η
διαδικασία δημιουργίας του φακέλου και η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της
αυτό-αξιολόγησης υπήρξε χρονοβόρα. Η ιδέα της ποιοτικής αξιολόγησης (έναντι της
ποσοτικής) τους προκάλεσε αμηχανία.
Αναφορικά με την αξιολόγηση του ePortfolio από τρίτους, στην παρούσα μελέτη, η
παρέμβαση εκπαιδευτικών είναι επιθυμητή από τα περισσότερα παιδιά, επειδή ο
εκπαιδευτικός θεωρείται ειδικός να μεταδώσει γνώμη και γνώση, παρέχοντας
ανατροφοδότηση και δυνατότητες διορθώσεων. Αντίθετα, η καταγραφή σχολίων από
συμμαθητές, γενικά δεν είναι επιθυμητή ως αξιολόγηση - εκτός εξαιρέσεων - ενώ
κάποια παιδιά αφενός θα το αποδέχονταν, αφετέρου δε θα λάμβαναν υπόψη αρνητικά
σχόλια, τα οποία είναι γενικά ανεπιθύμητα. Η ατομική θέληση και άποψη
παρουσιάζονται γενικά αρκετά ισχυρές. Όπως δηλώθηκε από κάποιο παιδί, η γονική
παρότρυνση είναι να μην επηρεάζεται από γνώμες τρίτων – παρότι θεωρεί επιθυμητές
92

τις πολλαπλές γνώμες. Η επιφυλακτική στάση των παιδιών απέναντι στην αξιολόγηση
από συμμαθητές φανερώνει έλλειψη εμπιστοσύνης για τις κρίσεις τους, όπως και για τη
διαρροή προσωπικών δεδομένων. Επίσης, φόβο για κοροϊδία, για έλλειψη ειλικρίνειας,
ακόμα και για σκόπιμη αρνητική κριτική – ειδικά από συγκεκριμένα άτομα.
Στην έρευνα των Τσούτσου & Μπέρτσου (2013) τα περισσότερα παιδιά έδειξαν
ενδιαφέρον για τη δυνατότητα που τους δίνονταν να παρακολουθήσουν και να
σχολιάσουν το ePortfolio των συμμαθητών τους. Στη μελέτη του Lewis (2015),
υποστηρίχθηκε ότι η εποικοδομητική κριτική από τους μαθητές υποστηρίζει τις
μαθησιακές τους εμπειρίες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα της
Νίκου (2014) - παρότι δεν ήταν όλοι εξοικειωμένοι με την αξιολόγηση του
ηλεκτρονικού φακέλου – πίστευαν ότι το ePortfolio προάγει την αξιολόγηση της
προόδου του μαθητή και την εμπλοκή του ίδιου σε αυτήν, παρατηρώντας τη μαθησιακή
του πορεία και κατέληξαν ότι παρέχει άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης.
Στην έρευνα του Οικονόμου (2016) σημειώθηκε η θετική πλευρά της ανατροφοδότησης
από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από μαθητές άλλων σχολείων.

6.3 Αναστοχασμός – Δεξιότητες Επίτευξης Στόχων - Συμβολή στην
Ατομική Ανάπτυξη-Εξέλιξη
Το ePortfolio γίνεται αντιληπτό από τα παιδιά ως κίνητρο παρουσίασης ισχυρών
τομέων και κλίσεων, αναγνωρίζοντας την ατομική πρόοδο, δημιουργώντας αίσθημα
υπερηφάνειας για ατομικά επιτεύγματα και προάγοντας την αυτοεκτίμηση. Στην έρευνα
των Τσούτσου & Μπέρτσου (2013) επίσης αναδείχθηκε η συμβολή του ePortfolio στη
βελτίωση της αυτό-εικόνας των μαθητών.
Ταυτόχρονα, τα παιδιά εκτιμούν ότι το ePortfolio μπορεί να περιέχει σημεία που
χρήζουν βελτίωσης και να υποκινεί τη στοχοθέτηση για προσωπική ανάπτυξη και
επιτεύγματα. Κατά συνέπεια, αποτελεί ερέθισμα για καλλιέργεια της σκέψης, για
προσπάθειες εξέλιξης – για επιτυχή έκβαση στόχων και για επιτυχία. Ο εμπλουτισμός
του ePortfolio βοηθάει στη βελτίωση του τρόπου των δράσεων, ενδυναμώνοντας τις
ατομικές προσπάθειες, καθώς παρακολουθούνται (και απεικονιστικά) οι τρόποι που
επιφέρουν τις αλλαγές και την επίτευξη των στόχων. Η ανατροφοδότηση και η αυτόαξιολόγηση που παρέχει καθοδηγεί σκέψεις και ενέργειες, μέσω της συνειδητοποίησης
των δεξιοτήτων και των ευκαιριών.
Στην έρευνα της Νίκου (2014) σε εκπαιδευτικούς σημειώθηκε επιπλέον ότι το
ePortfolio βοηθά ιδιαίτερα μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.
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6.4 Σύγκλιση με τους Σχολικούς Στόχους
Σύμφωνα με τα παιδιά της παρούσας έρευνας, η συνδρομή του σχολείου στα
παραπάνω φαίνεται παράλληλη και σημαντική, αναφορικά με τη στοχοθέτηση, την
εξέλιξη, τα ερεθίσματα για σκέψη, για ατομική ανάπτυξη και αυτογνωσία. Τα βασικά
σχολικά ζητούμενα, ουσιαστικά απεικονίζονται στο ePorfolio, οπότε πρόκειται για
αξίες που αλληλοσυμπληρώνονται και ενδυναμώνονται. Γενικότερα, το ePortfolio
αναπτύσσει στους ερωτώμενους συνειρμούς με σχολικές και γονικές παροτρύνσεις για
μάθηση, βελτίωση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Σύμφωνα και με τη

βιβλιογραφία, οι συνδέσεις των τεχνικών μέσων με την εκπαίδευση μπορούν να
δημιουργήσουν βαθύτερη μάθηση. Στις έρευνες των Βελενίδου (2016), Auli Saarinen et
al. (2015) και Νίκου (2014), σημειώθηκε ότι το ePortfolio ήταν χρήσιμο εργαλείο
ανατροφοδότησης και για τον εκπαιδευτικό, βοηθώντας ή κατέχοντας ενεργό ρόλο στην
εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και πορεία του μαθητή, ενώ
επίσης θεωρήθηκε ενισχυτικό της συνεργατικής μάθησης.

6.5 Ψηφιακή Εφαρμογή: Τεχνικές Δυνατότητες, Αδυναμίες,
Συμβολή στην Ψηφιακή Γνώση
Από τα περισσότερα παιδιά, η ψηφιακή κατασκευή του ePortfolio δε θεωρείται
σπατάλη χρόνου – αντίθετα αποτελεί δημιουργική απασχόληση, που δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερες δυσκολίες ή προβλήματα. Σε αυτό συντελεί αφενός η συνδρομή του
εκπαιδευτικού και αφετέρου ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της δημιουργίας του, που
ασκεί την παρατηρητικότητα, τις σχεδιαστικές επιλογές και τις προτιμήσεις
περιεχομένου, ενώ παράλληλα καλλιεργεί τις δεξιότητες για ψηφιοποίηση δράσεων.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προτιμάται περισσότερο έναντι του χάρτινου από τα παιδιά
που ρωτήθηκαν, επειδή η ψηφιακή εφαρμογή γίνεται αντιληπτή ως πιο σύγχρονη (και
ταιριάζει σε αυτή τη γενιά). Στην έρευνα των Τσούτσου & Μπέρτσου (2013) η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών επίσης επέλεξε τον ηλεκτρονικό φάκελο έναντι
του χάρτινου, λόγω καλύτερης εμφάνισης.
Στο ePortfolio παρεμβάλλονται ψηφιακοί σύνδεσμοι, ηχητικά μέσα, βίντεο κλπ., που
είναι γνωστό πως ικανοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών, τα οποία εκφράζουν θετικό
συναίσθημα για το ψηφιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η ψηφιακή συγκέντρωση του
βιογραφικού θεωρείται από τα παιδιά της έρευνας πλεονέκτημα έναντι ατακτοποίητων
στοιχείων, έχοντας επίσης δυνατότητες επέκτασης, χωρίς να καταλαμβάνεται ο χώρος
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που απαιτείται στον χάρτινο φάκελο. Γενικότερα, η ψηφιακή παρουσίαση των
ατομικών ePortfolio τα ικανοποιεί και δε θα ήθελαν να τη μετατρέψουν. Μελλοντικά, οι
αξίες που θα μεταβληθούν, ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους,
θα μετατρέψουν το περιεχόμενο.

Στις έρευνες των Saarinen et al. (2015) και

Οικονόμου (2016), τα παιδιά επίσης ήταν ευχαριστημένα από τη δημιουργία ψηφιακών
φακέλων και ενδυναμώθηκαν οι ψηφιακές τους δεξιότητες.
Επιφυλάξεις υπάρχουν για το διαθέσιμο χρόνο ενασχόλησης με το e-Portfolio στο
Γυμνάσιο, αλλά γενικά υπάρχει η επιθυμία συνέχισης της δραστηριότητας.

Άλλη

αδυναμία που υπαινίχθηκε ένα παιδί σχετίζονταν με την επιβάρυνση του ψηφιακού
μέσου στην όραση και από άλλο εκφράσθηκε δυσκολία για την επιλογή του
περιεχομένου. Στην έρευνα του Οικονόμου (στο ίδιο) διατυπώθηκε προβληματισμός για
το ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, ως βάση κατασκευής του ePortfolio.
Μία πρόταση συμμετέχοντος στην παρούσα έρευνα αφορούσε την εφαρμογή του
ePortfolio εντός του σχολικού προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει άμεση εκτίμηση
από τον επιβλέποντα και λόγω περιορισμένου εξωσχολικού χρόνου. Στην έρευνα της
Νίκου (2014), επίσης σημειώθηκε η δυσκολία τήρησης φακέλου των παιδιών, λόγω
φόρτου εργασίας, όπως και η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο ψηφιακό μέσο
και προτάθηκε η ανάγκη κατασκευής μίας βάσης ePortfolio στο σχολείο.

6.6 Λόγοι μη Κατασκευής Portfolio – Ευκαιρία Μεταγενέστερης
Κατασκευής
Από το συνολικό δείγμα της έρευνας των 19 παιδιών, ένα από τα παιδιά που δε
δημιούργησαν κανένα φάκελο, απουσίαζε για λόγους υγείας.
Στην 1η και 2η ομάδα συνέντευξης όλα τα παιδιά δημιούργησαν ePortfolio.
Στην 3η ομάδα συνέντευξης (οκτώ παιδιών), το ePortfolio έγινε αντιληπτό ως
δύσκολο και περίπλοκο από δύο παιδιά. Άλλα δύο παιδιά επικαλέσθηκαν έλλειψη
χρόνου, λόγω άλλων υποχρεώσεων ή και αμέλεια. Άλλα δύο παιδιά δεν είχαν Η/Υ (εκ
των οποίων ένα δεν έλαβε αρχικά γονική άδεια). Ωστόσο, όλα αυτά τα παιδιά δήλωσαν
επιθυμία να δημιουργήσουν φάκελο, αν θα τους δίνονταν μία νέα ευκαιρία,
προβάλλοντας κυρίως επιτεύγματα. Δύο από αυτά τα παιδιά κατασκεύασαν τελικά
φάκελο (ένα χάρτινο και ένα ηλεκτρονικό), μετά το τέλος του προγράμματος.
Συνολικά, τέσσερα παιδιά αυτής της ομάδας δε δημιούργησαν κανένα φάκελο. Δύο
παιδιά της ίδιας ομάδας, που δημιούργησαν φακέλους, αρχικά κατασκεύασαν χάρτινο
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φάκελο (λόγω έλλειψης συναίνεσης γονέων για τον ηλεκτρονικό) και μετά τη
συναίνεση δημιούργησαν ePortfolio.
Σημειώνεται πως μεταξύ των παιδιών που δε δημιούργησαν κανένα φάκελο, τα
περισσότερα είναι με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό-πολιτισμικό προφίλ ή και σχολικές
επιδόσεις.
Τουλάχιστο δέκα από τα παιδιά είχαν από την αρχή του προγράμματος υψηλούς
στόχους και πολύ θετική στάση. Πιστεύεται ότι σε αυτό βοήθησε το ανώτερο
μορφωτικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Αντίθετα, το οικογενειακό
περιβάλλον ορισμένων άλλων παιδιών που δε δημιούργησαν φακέλους δεν υποστηρίζει
την επίβλεψή τους, εξαιτίας κυρίως βιοποριστικών προβλημάτων.
Στην έρευνα της Νίκου (στο ίδιο) τονίσθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία, κατά τη δημιουργία Portfolio, σε μαθητές που προέρχονται από χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να μην απεικονίζεται σε αυτό η
μειονεκτική τους θέση, εφόσον στο φάκελο προβάλλονται κυρίως θετικά στοιχεία.
Ακόμη, στην έρευνα της Βελενίδου (2016), επισημάνθηκε η ανάγκη της συμβολής του
εκπαιδευτικού στην καθοδήγηση μαθητών με χαμηλές μαθησιακές προσδοκίες, εξαιτίας
κοινωνικών ανισοτήτων.
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7. Σύνοψη Αποτελεσμάτων - Σύνδεση με Ερευνητικά
Ερωτήματα – Αναδυόμενα Ζητήματα

7.1 Το ePortfolio ως Δυναμικό Εργαλείο
Τα παιδιά δείχνουν την προτίμησή τους για συγκέντρωση κυρίως θετικών σημείων,
ενδιαφερόντων και επιτευγμάτων στο ePortfolio, όπως αυτά τεκμηριώνονται με
στοιχεία προόδου. Τα αδύναμα σημεία συχνά αποφεύγονται και υπάρχει ενδιαφέρον για
δημιουργία καλής εντύπωσης. Το ePortfolio γίνεται αντιληπτό ως εργαλείο οργάνωσης
δεδομένων, που ενεργοποιεί τη σκέψη, δίνοντας δυνατότητες συνεχούς εμπλουτισμού,
μετατροπών, παρακολούθησης της προσωπικής πορείας, μελλοντικής αναφοράς και
βιογραφικής καταγραφής. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι μαθητές νιώθουν
«δημιουργοί περιεχομένου».
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα επαληθεύεται, για το ePortfolio, ως δυναμικό
εργαλείο, με δυνατότητες συνεχούς αναπροσαρμογής του περιεχομένου του,
προβάλλοντας θετικά και σημαντικά ατομικά στοιχεία και αφαιρώντας λιγότερο
σπουδαία.

7.2 Αυτό-αξιολόγηση μέσω ePortfolio
Τα παιδιά αξιολογούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους, προκειμένου να
αναδείξουν τις δυνατότητές τους στο ePortfolio και επιδιώκουν βραβεία και
επιτεύγματα. Ορισμένα κρίνουν και αντιλαμβάνονται τα αδύναμα σημεία ως
αναπόσπαστα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται
στο φάκελο, αλλά παράλληλα προσπαθούν για τη βελτίωση αυτών των σημείων.
Γενικά, η συλλογή εμπλέκει το μαθητή, αναπτύσσοντας κριτήρια για την επιλογή του
περιεχομένου.
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα απαντάται θετικά, για την προαγωγή της αυτόαξιολόγησης στο ePortfolio, μέσω των κρίσεων των ίδιων των ενδιαφερόμενων για τις
δυνατότητες και αδυναμίες τους.

7.3 Μεταγνώση – Προσωπικοί Στόχοι
Για τα παιδιά, το ePortfolio αποτελεί επίσης μέσο σύνδεσης των γνώσεων και
επιτευγμάτων τους με την εκπαίδευσή τους (σχολική, γονική κλπ.), συμπληρώνοντας
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την ατομική τους ταυτότητα και δημιουργώντας αισθήματα υπερηφάνειας και
αυτοεκτίμησης. Κατά συνέπεια, υποκινείται η νέα στοχοθέτηση, με επιδίωξη επιτυχούς
έκβασης και ενδυναμώνονται οι ατομικές προσπάθειες για ανάπτυξη. Παράλληλα,
μέσω του αναστοχασμού και της αυτό-αξιολόγησης των πεπραγμένων, ενεργοποιείται η
αυτογνωσία και η σκέψη για τον τρόπο αξιοποίησης των ατομικών δεξιοτήτων, για την
αποφυγή λαθών και για την εξεύρεση και παρακολούθηση των τρόπων επίτευξης των
στόχων.
Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα επίσης επαληθεύεται, σχετικά με την ενίσχυση των
δεξιοτήτων μεταγνώσης, στοχοθέτησης και διαδικασιών επίτευξης.

7.4 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Ψηφιακός Γραμματισμός
Τα παιδιά δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα στην κατασκευή και χρήση του
ePortfolio. Η διαδικασία αποτέλεσε δημιουργική απασχόληση, κίνησε το ενδιαφέρον
όλων και οι περισσότεροι μαθητές το δημιούργησαν και ήταν ικανοποιημένοι από την
κατασκευή του. Ο σχεδιασμός του, οι προτιμήσεις περιεχομένου και η ευελιξία
μετατροπών καλλιέργησαν τις δεξιότητες ψηφιοποίησης των δράσεων. Η επιλογή των
παιδιών για τον ηλεκτρονικό έναντι του χάρτινου φακέλου είναι επικρατέστερη, επειδή
ο ψηφιακός εξοικονομεί χώρο και δίνει δυνατότητες πολλαπλών ηλεκτρονικών
συνδέσεων.
Από τα παραπάνω επαληθεύεται μερικώς το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, για τη
συμβολή του ePortfolio στην ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών και
στη χρήση του ψηφιακού μέσου με αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, παρότι τα
περισσότερα παιδιά σήμερα θεωρούνται τεχνολογικά «εγγράμματα», λόγω της
γενικότερης εξοικείωσής τους με τα ψηφιακά μέσα, στην εξεταζόμενη συνέντευξη δεν
αναδείχθηκε η γνώση των παιδιών για την ασφαλή χρήση των νέων ψηφιακών μέσων
και τεχνολογιών.

7.5 Συνδρομή του ePortfolio στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Στη συνείδηση των παιδιών, φαίνεται η σύνδεση του ePortfolio με τις αξίες του
σχολείου, τη μάθηση, τη στοχοθέτηση, την εξέλιξη, τα ερεθίσματα της σκέψης, την
αυτογνωσία και την ατομική ανάπτυξη έναντι της στασιμότητας. Γενικότερα, το
ePortfolio αναπτύσσει στους ερωτώμενους συνειρμούς με σχολικές και γονικές
παροτρύνσεις για μάθηση, βελτίωση και επαγγελματική αποκατάσταση.
98

Με την έννοια αυτή, απαντάται θετικά το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, για τη
συνδρομή του ePortfolio στο γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο προαγωγής της μάθησης και
εξέλιξης.

7.6 Εφαρμοσιμότητα ePortfolio
Τα περισσότερα παιδιά δημιούργησαν ηλεκτρονικό φάκελο και η διαδικασία τους
ικανοποίησε, ήταν ευχάριστη και δεν θεώρησαν ότι ήταν δύσκολη ή χρονοβόρα.
Επιπλέον, δήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο ePortfolio
τους για μελλοντική χρήση. Ωστόσο, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την εξεύρεση
χρόνου απασχόλησης στο μέλλον, με σκοπό τη διατήρηση, συνέχιση και ανανέωση της
δραστηριότητας. Μία πρόταση αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση του ePortfolio στο
σχολικό πρόγραμμα, για εξοικονόμηση χρόνου και επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
Κάποια παιδιά, παρότι ενδιαφέρθηκαν, δεν δημιούργησαν φάκελο και αυτό οφείλονταν
κατά κύριο λόγο σε εξωτερικούς παράγοντες. Βασικός παράγοντας ήταν η αδυναμία
υποστήριξής τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Το έκτο ερευνητικό ερώτημα απαντάται θετικά, σχετικά με την ένταξη του
ePortfolio στη σχολική πραγματικότητα, καθώς φάνηκε πως είναι γενικά μία εφικτή
διαδικασία, παρότι παρουσιάσθηκαν επιμέρους εμπόδια, σε συγκεκριμένα παιδιά, που
θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

7.7 Αναδυόμενα Ζητήματα
Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδείχθηκε από τη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη
ήταν οι συνέπειες των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην ουσιαστική συμμετοχή
κάποιων παιδιών, μειονεκτικών ομάδων, στο έργο της δημιουργίας του Portfolio.
Εντάσσοντας το ePortfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω δημιουργίας σχολικής
πλατφόρμας, με τη συνδρομή εκπαιδευτικών - καταρτισμένων επάνω στο θέμα - θα
μπορούσαν να ξεπερασθούν οι άνισες ευκαιρίες σε ευάλωτες ομάδες μαθητών.
Λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος του σχολείου στην άρση διακρίσεων και σε ίσες
εκπαιδευτικές παροχές. Επιπλέον, η σχολική εφαρμογή του ePortfolio θα μπορούσε να
προωθήσει τη συνεργατική μάθηση και την επικοινωνία και να εξοικονομήσει χρόνο
από τους μαθητές.
Στο παραπάνω πλαίσιο, θεωρείται επίσης σημαντικό ότι οι γονείς θα πρέπει να
ενημερώνονται διεξοδικά για τη χρησιμότητα και τις ανάγκες υλοποίησης καινοτόμων
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εγχειρημάτων, όπως το ePortfolio, μετά από κάλεσμά τους στο σχολείο, για συνάντησησυζήτηση με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εκπαίδευση των μαθητών για την ασφαλή χρήση
της ψηφιακής τεχνολογίας γενικά, αλλά και ειδικότερα αναφορικά με το ePortfolio, το
οποίο θα μπορούσε να είναι προσβάσιμο σε ευρύ κοινό. Από κάποια παιδιά της έρευνας
αναδείχθηκε ότι η πρόσβαση στα αρχεία του ατομικού τους ePortfolio ήταν επιλεκτική,
ενώ άλλα επισήμαναν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα ή τις δυνατότητες
επικοινωνίας. Από τη μία πλευρά, το περιεχόμενο του ePortfolio θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί από γονείς, συμμαθητές, εκπαιδευτικούς κλπ., να ενισχύσει τη συνεργασία
και την αλληλεπίδραση με άλλους. Ωστόσο, στην ανοιχτή πρόσβαση υπάρχουν
κίνδυνοι διαρροής των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των εργασιών.
Επομένως, σύμφωνα και με τους Barrett & Knezek (2003) και Tosh et al. (2005) θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται πρότυπα-δομημένα ηλεκτρονικά συστήματα, που θα
διασφαλίζουν αφενός ευελιξία, αφετέρου εμπιστοσύνη για την ιδιωτικότητα.
Συμπληρωματικά, επισημαίνεται, πως ευρύτερα, τα ψηφιακά μέσα (λογισμικό και
υπολογιστές), ιδιαίτερα όσα απευθύνονται σε παιδιά, θα πρέπει να κατέχουν «φιλικές»
προδιαγραφές για προστασία των σωματικών παραμέτρων (όρασης, στάσης σώματος
κλπ.).
Αναφορικά με την αξιολόγηση από τρίτους, η αίσθηση της ερευνήτριας ήταν ότι,
γενικότερα,

η

αξιολόγηση

από

ομότιμους

δε

γίνονταν

αντιληπτή

για

τη

συμπληρωματική της αξία στην αυτό-αξιολόγηση των παιδιών, τα οποία παρουσιάζουν
ανωριμότητα (και άρνηση) στην αποδοχή της, ενώ, αντίθετα, ήταν εξοικειωμένα στις
αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού. Ανωριμότητα θα ήταν δυνατό να υπάρχει και αν τα
ίδια αυτά παιδιά βρίσκονταν σε θέση αξιολογητή άλλων συμμαθητών τους, εφόσον,
όπως φάνηκε, η αξιολόγηση μεταξύ ομότιμων δεν αναμένονταν να καθοδηγούνταν
πάντα από καλές προθέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρείται πως θα πρέπει να προωθηθεί
περισσότερο στους μαθητές η ιδέα και η αξία της εποικοδομητικής κριτικής των άλλων,
εκτός της αυτό-αξιολόγησης, καθώς επίσης, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, η
ενίσχυση της μεταγνώσης βασίζεται και στις σχέσεις αξιολόγησης.
Τέλος, για ορισμένα παιδιά, μπορεί να υφίσταται λεπτός διαχωρισμός μεταξύ της
απεικόνισης-αποτύπωσης επιτευγμάτων, έναντι της χρήσης του ePortfolio για
παρακολούθηση και προαγωγή της προσωπικής εξέλιξης, οπότε είναι σημαντικό να
ενισχυθεί περαιτέρω η έννοια και ο σκοπός της συμβολής του ePortfolio στην ατομική
ανάπτυξη.
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8. Περιορισμοί, Αξιοπιστία, Εγκυρότητα, Μελλοντική Έρευνα
Οι ομάδες των συνεντεύξεων ήταν μικρές και δημιουργήθηκαν κυρίως με το
κριτήριο της κατασκευής ή μη ψηφιακού φακέλου από τους μαθητές, που αποτέλεσαν
ένα στοχευμένο δείγμα, ομοιογενών χαρακτηριστικών, όπως προτείνεται σε τέτοιες
μελέτες (Smith & Osborn, 2004). Άλλα κοινά χαρακτηριστικά ήταν η ηλικία και η
σχολική εμπειρία, εφόσον τα παιδιά ήταν συμμαθητές. Σύμφωνα με τους Cohen et al.
(2008), οι ομαδικές συνεντεύξεις δημιουργούν περισσότερο «ασφαλές περιβάλλον»
στους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα αν τα μέλη έχουν φιλικές σχέσεις, έναντι των
ατομικών, επομένως διευκολύνουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων. Από
την άλλη πλευρά, η συζήτηση «ένας προς έναν» θα μπορούσε να προσδώσει ένα πιο
πλούσιο περιεχόμενο από ό,τι η συζήτηση σε ομάδα και οι φιλικές σχέσεις μπορούν να
αποτελέσουν εμπόδιο, λόγω ζητημάτων εχεμύθειας (Cohen et al., 2008).
Η ερευνήτρια που συντόνισε τις συνεντεύξεις είχε εξειδικευμένες γνώσεις για το
εγχείρημα, ασχολήθηκε προσωπικά και συμμετείχε στο σχεδιασμό, στην υποστήριξη
της έρευνας και στην υλοποίηση του έργου του ePortfolio. Ως αδυναμία, αναφέρεται
ότι η ανώτερη θέση του συντονιστή (εν προκειμένω της δασκάλας έναντι των μαθητών)
μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο ισχύος (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Τα παιδιά ωστόσο,
λόγω της βιωματικής τους εμπειρίας με την ίδια και λόγω της υποστήριξής της στο έργο
τους, κατείχαν σεβασμό και εκτίμηση απέναντί της.
Στην αρχή των συγκεκριμένων συνεντεύξεων κάποια παιδιά είχαν μία αίσθηση
αμηχανίας που εμπόδισε παροδικά τη ροή του λόγου, αλλά στη συνέχεια εξοικειώθηκαν
σύντομα. Σε ορισμένες περιστάσεις, οι λεκτικές εκφράσεις κάποιου παιδιού φάνηκε
πως καθοδηγούσαν ορισμένα από τα άλλα παιδιά στη χρήση όμοιων λέξεων ή σε
συμφωνία απόψεων - χωρίς να υπονοείται ότι δεν υπήρχε πραγματική συμφωνία.
Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένα παιδιά της τρίτης ομάδας, που δεν είχαν
δημιουργήσει κανένα φάκελο, ενδεχομένως, αισθάνονταν μειονεκτικά απέναντι στους
συμμαθητές τους που είχαν κατασκευάσει φάκελο.
Για την οικολογική εγκυρότητα της έρευνας, τα δεδομένα συλλέχθηκαν στο
καθημερινό πλαίσιο ζωής των συμμετεχόντων (σχολείο), για εγγύτητα με το βιωματικό
τους περιβάλλον (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων ήταν
απρόσκοπτη, μικρής διάρκειας, χωρίς εξωτερικά εμπόδια, οπότε δεν αναμένονταν
ιδιαίτερες «διαρροές» ακρίβειας κατά τη μεταγραφή των δεδομένων, εξαιτίας
περιβαλλοντικών παραγόντων (Cohen et al., 2008).
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Κατά την ανάλυση, δόθηκε επίσης σημασία στις εκφράσεις και στη γλώσσα του
σώματος των παιδιών. Τα δεδομένα δεν ήταν αποτέλεσμα απλής καταγραφής και
άθροισης απόψεων, αλλά αντλήθηκαν μέσω αλληλεπίδρασης και στη συζήτηση υπήρχε
αμεσότητα, ευελιξία και μοναδικότητα (έναντι των αποτελεσμάτων κάποιου κλειστού
ερωτηματολογίου). Μία τέτοια, περισσότερο ολιστική προσέγγιση των υποκειμένων,
λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους, εξαιτίας και της φυσικής τους παρουσίας,
θεωρείται πως προσδίδει μεγαλύτερη εγκυρότητα στις ποιοτικού χαρακτήρα αναλύσεις
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015).
Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να εμπεριέχουν
μεροληψία, εξαιτίας του υποκειμενικού στοιχείου και λόγω της διατύπωσης στόχων,
που δημιουργούν προδιάθεση απέναντι στην ερμηνεία. Η αδυναμία αυτή μπορεί να
καλυφθεί μερικώς, όταν υπάρχουν βοηθοί στην έρευνα (Παρασκευόπουλος, 1993).
Πράγματι, όπως προαναφέρθηκε, κατά το στάδιο της κατηγοριοποίησης των
δεδομένων, ένα ανεξάρτητο άτομο παρείχε οικειοθελώς βοήθεια στην κωδικοποίηση,
για διασφάλιση μίας περισσότερο αξιόπιστης οπτικής. Ένας από τους τρόπους να
επιτευχθεί η αξιοπιστία ως δυνατότητα αναπαραγωγής στην ποιοτική έρευνα είναι
μέσω της αξιοπιστίας μεταξύ των διαφορετικών αξιολογητών, δηλαδή το κατά πόσο
ένας άλλος παρατηρητής, ο οποίος θα βρισκόταν στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο και θα
παρατηρούσε τα ίδια φαινόμενα, θα τα ερμήνευε με τον ίδιο τρόπο (Cohen et al., 2008,
σ.203). Εξάλλου, τα δεδομένα υπέστησαν επαναλαμβανόμενη ανάλυση, για στήριξη
της αξιοπιστίας τους (Ιωσηφίδης, 2003).
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν μπορούν να γενικευθούν ευρύτερα, καθώς
αφορούν πολύ μικρό, συγκεκριμένο ερευνητικό δείγμα, σε συγκεκριμένο κοινωνικό
πλαίσιο και γεωγραφική περιοχή.
Η μελλοντική έρευνα για τη χρήση του ePortfolio μπορεί να εξετάσει μεγαλύτερα
δείγματα παιδιών, περισσότερων εθνικοτήτων και γεωγραφικών περιοχών. Επίσης,
μπορούν να μελετηθούν τα δεδομένα των ιδιωτικών έναντι των δημόσιων σχολείων, οι
γνώμες περισσότερων εκπαιδευτικών, της ηγεσίας των σχολείων, αλλά και των γονέων.
Για λόγους βελτίωσης της εγκυρότητας (Cohen et al., 2008), προτείνεται να υπάρχουν
συγκριτικά αποτελέσματα, μεταξύ περισσότερων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, τόσο
ποιοτικών, όσο και ποσοτικών.
Το εγχείρημα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του ePortfolio, καθώς και η
αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, αποτελεί προσπάθεια ένταξης καινοτόμων
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εργαλείων

και εκπαιδευτικών

προσεγγίσεων

στην

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

υποστηρίζοντας την πεποίθηση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ότι το
ePortfolio, με τα επιβεβαιωμένα οφέλη που απορρέουν από την ένταξή του στη
μαθησιακή διαδικασία, εάν ενταχθεί από τα πρώτα σχολικά χρόνια (Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση) στη σχολική πραγματικότητα, βιώνεται ως φυσικό μέρος της σχολικής
εργασίας, με χρήσιμα αποτελέσματα όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Θα είχε, ενδεχομένως, αξία να ερευνηθούν οι εμπειρίες μαθητών, εκπαιδευτικών,
σχολικής μονάδας, γονέων για μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, ώστε
να καταγραφούν οι απόψεις σχετικές με τις αλλαγές στον τρόπο διδακτικής
προσέγγισης, αξιολόγησης και εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και η παρεχόμενη υπηρεσία e-Portfolios δίνει
τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ePortfolios από τους μαθητές καθώς και τη
δυνατότητα διασύνδεσης χρηστών και δημιουργίας ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης
κάνοντας χρήση του λογισμικού mahara (Open Source ePortfolios). Απευθύνεται
κυρίως στον εκπαιδευτικό και μαθητικό πληθυσμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
διαθέτοντας χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούν αυξημένες γνώσεις και διευρυμένη
εξοικείωση με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες.
Προτείνεται στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών
συστημάτων δομημένων για τη λειτουργία ePortfolios, με προσφερόμενη τη φιλική
διεπαφή και ευκολία προς τον χρήστη, που θα παρέχουν συνθήκες συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, εμπιστοσύνη για την ιδιωτικότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Καταγραφή συνεντεύξεων
Α΄ Ερευνητική Ομάδα
Ερευνήτρια: Τι έχετε να πείτε, παιδιά, για το ePortfolio που δημιουργήσαμε φέτος στην
τάξη; Ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε πρώτα για το καλύτερο που σας πρόσφερε αυτή η
διαδικασία.
Παιδί 1Α: Ήταν ωραίος τρόπος απασχόλησης, ας πούμε, και είχε να κάνει με το σχολείο
ιδιαίτερα και μου άρεσε που…, μου άρεσε γενικώς που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση
όποια ώρα σε κείνο και μπορούμε να κάνουμε, ε…, ό,τι…
Ερευνήτρια: Ωραία.
Παιδί 2Α: Και για μένα ήταν ένας ωραίος τρόπος απασχόλησης, όπως είπε το Παιδί 1 Α,
γιατί περνάω ώρες εκεί, γιατί και βλέπω, περνάω ώρες εκεί μέσα, αν και τι να κάνω με
τα μάτια μου, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραία, γιατί όλα αυτά που έχουμε κάνει μας
βάζουν το μυαλό μας να δουλέψει, ένας τρόπος σκέψης δηλαδή, περνάμε ωραία και
είναι πολύ ωραία…
Ερευνήτρια: Μάλιστα
Παιδί 3Α: ….
Παιδί 4Α: Ναι, ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσουμε όλα όσα έχουμε
κάνει τα δύο τελευταία χρόνια στο Δημοτικό, και όχι μόνο στο Δημοτικό, αλλά ό,τι
σημαντικό έχει συμβεί στη ζωή μας και μπορούμε να το αποδείξουμε κυρίως. Σου
μαθαίνει πώς να είσαι τακτοποιημένος, να έχεις όσα χρειάζεται να είναι τακτοποιημένα,
τακτοποιημένα, η σκέψη σου τακτοποιημένη, και, ναι, δεν πιάνει πολύ χώρο.
Ερευνήτρια: Ωραία, (Παιδί 5Α) εσύ τι έχεις να πεις;
Παιδί 5Α: Μου φάνηκε πολύ ωραίο έτσι όπως το φτιάξαμε, ε… αυτά… συμφωνώ με το
παιδί 4Α ότι βάλαμε όλα αυτά που κάναμε στο σχολείο κυρίως, τα πιο σημαντικά… και
κάποια εκτός σχολείου…
Παιδί 2Α: Ναι, θέλαμε να δείξουμε τι καταφέραμε.
Παιδί 1Α: Ναι, την πορεία μας, σε αυτά που κάναμε μέσα και εκτός σχολείου…
Παιδί 3Α: Ναι.
Παιδί 6Α: Μου άρεσε ότι ήταν συγκεντρωμένα και μπορούσα να τα βρω κάθε φορά που
ήθελα ή χρειαζόταν. Μου άρεσε το ηλεκτρονικό περιβάλλον. Μπορούσα να τα
μορφοποιήσω, να τα διαμορφώσω όπως ήθελα.
Ερευνήτρια: Εσείς με ποια κριτήρια διαλέξατε τα αντικείμενα που βάλατε στο
ePortfolio; Ναι, Παιδί 3Α;
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Παιδί 3Α: Εννοείτε ποια μας άρεσαν;
Ερευνήτρια: Έβαλες, για παράδειγμα, τις κονκάρδες σου, έβαλες κάποιους επαίνους;
Παιδί 3Α: Αυτά που έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, τα επιτεύγματά μας, τις επιτυχίες
μας.
Παιδί 1Α : Βάλαμε αυτά που δείχνουν τα καλά μας σημεία.
Παιδί 2Α: Ναι
Παιδί 4Α: Ναι
Παιδί 3Α: Ναι
Παιδί 5Α: Ναι
Παιδί 6Α: Έβαλα όλα εκείνα που δείχνουν τις επιτυχίες μου (όχι ένα άριστα στο
διαγώνισμα), αλλά όλα αυτά που θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω ως ένα
βιογραφικό.
Ερευνήτρια: Θα μπορούσατε να βάλετε και κάτι που δείχνει μία αδυναμία;
Παιδί 4Α: Ναι
Παιδί 2Α : Όχι
Παιδί 3Α: Όχι
Παιδί 5Α : Όχι
Παιδί 6Α: Ελέγχεις πρώτα εσύ τον εαυτό σου και μετά στο ePortfolio σου βάζεις τα
καλά σου στοιχεία.
Παιδί 1Α: Ε, αυτό το ePortfolio μπορεί να το βλέπουν κι άλλοι, άνθρωποι της
οικογένειάς μας και όποιος άλλος θέλει με την άδειά μου και θέλω να έχει … ε, ωραία
αντικείμενα, να κάνει εντύπωση.
Παιδί 2Α: Ναι
Παιδί 4Α: Εγώ ήθελα να πω ότι μπορούμε να βάζουμε μέρη του εαυτού μας που
μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να έχουμε στόχους πιο υψηλούς και να γίνουμε
καλύτεροι από ό,τι είμαστε τώρα.
Παιδί 1Α: Πρώτα μαθαίνουμε να οργανώνουμε τον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι.
Παιδί 2Α: Γινόμαστε καλύτεροι όταν οργανώνουμε και ελέγχουμε πρώτα τον εαυτό μας.
Παιδί 3Α: Ναι
Παιδί 5Α: Ναι
Ερευνήτρια: Πώς βοηθάει το σχολείο σε αυτό;
Παιδί 2Α: Μας βοηθάει να βάζουμε στόχους και να προσπαθούμε να τους πετύχουμε.
Παιδί 1Α: Μας βοηθάει να εξελισσόμαστε, αφού βάζουμε στόχους και θέλουμε να τους
πετύχουμε.
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Παιδί 3Α: Ναι
Παιδί 5Α: Ναι
Παιδί 6Α: Για να μάθεις τον εαυτό σου χρειάζονται ερεθίσματα για να μάθεις να
σκέφτεσαι. Το σχολείο σε μαθαίνει αυτό.
Ερευνήτρια: Πώς βοήθησε το ePortfolio σε όλα αυτά που αναφέρατε;
Παιδί 6Α: Μέσα από αυτά που έχεις καταφέρει, αισθάνεσαι μια υπερηφάνεια για τον
εαυτό σου.
Παιδί 4Α: Βλέπαμε την εξέλιξή μας.
Παιδί 1Α: Αξιολογούμε τον εαυτό μας.
Παιδί 2Α: Βάζαμε και βλέπαμε όλα αυτά που πετυχαίνουμε στο σχολείο, επειδή τα
ζητάει το σχολείο για να μαθαίνουμε και τι κάνουμε εμείς για να τα πετύχουμε.
Παιδί 3Α: Ναι, πώς να μαθαίνουμε, μας δείχνει αυτά που μάθαμε και τι κάνουμε εμείς.
Παιδί 5Α: Ναι, πώς να αλλάζουμε στοιχεία του εαυτού μας προς το καλύτερο. Συμφωνεί
μα την ιδέα του σχολείου να μην μένουμε στάσιμοι αλλά να γινόμαστε καλύτεροι, να
προχωράμε. Είχε σχέση με τον εαυτό μας και την αξιολόγησή του. Εμείς οι ίδιοι
μπορούμε να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας καλύτερα.
Ερευνήτρια: Για κάθε τομέα επιτευγμάτων που δημιουργήσατε στο ePortfolio, γράφατε
και ένα κείμενο που αφορά στις σκέψεις σας πάνω σ’ αυτόν, δηλαδή έναν
αναστοχασμό: Σκέφτομαι για καθετί που κάνω, αν μου αρέσει, γιατί το κάνω, πώς θα το
κάνω για να πετύχω αυτό που θέλω;
Παιδί 4Α: Ναι, όχι μόνο για αυτά που είμαστε καλοί, αλλά και για εκείνα που δεν
είμαστε καλοί να προσπαθήσουμε περισσότερο, να γίνουμε και εκεί καλύτεροι.
Παιδί 3Α: Δεν σημαίνει ότι εκεί που δεν είμαστε καλοί θα τα παρατήσουμε.
Παιδί 2Α: Μέσα στο ePortfolio φαίνονται τα πράγματα που αγαπάμε, τα ενδιαφέροντά
μας, εκεί που είμαστε καλύτεροι.
Παιδί 1Α: Εγώ στη Λογοτεχνία έβαλα πολλά αντικείμενα, γιατί μου αρέσει πολύ, στον
Αθλητισμό, νομίζω, ένα μόνο.
Παιδί 6Α: Αν δεν σκεφτόμαστε από πριν, δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα σωστά.
Ερευνήτρια: Θέλετε τώρα, εσείς, σ’ αυτό το ePortfolio να έγραφα τα σχόλιά μου; Παιδί
1Α: Ναι, ναι.
Παιδί 5Α : Ναι, ναι.
Παιδί 2Α : Ναι.
Παιδί 3Α: Ναι.
Παιδί 4Α : Ναι.
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Παιδί 6Α: Ναι, για να διορθώσω κάτι και να έχω τη γνώμη ενός μορφωμένου ατόμου.
Παιδί 5Α : Έτσι μπορείτε να μας κάνετε αξιολόγηση. Θα ήταν πολύ ωραίο.
Παιδί 4Α : Θα ήταν κάτι καλό.
Παιδί 3Α: Το ίδιο.
Παιδί 1Α: Μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα από την αξιολόγηση ενός άλλου.
Ερευνήτρια: Οι συμμαθητές σας θα θέλατε να γράφουν σχόλια για το ePortfolio σας;
Παιδί 1Α: Ναι.
Παιδί 6Α: Όχι, δεν τους εμπιστεύομαι, είναι προσωπικά μου στοιχεία.
Παιδί 5Α: Ναι.
Παιδί 4Α : Όχι.
Παιδί 3Α: Όχι, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορεί να γράφουν κακά πράγματα και αυτό
δεν θα μου αρέσει.
Ερευνήτρια: Όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.
Παιδί 3Α: …και ωραία πράγματα να έβαζα στο ePortfolio μου, σε κάποιον δεν θα
άρεσαν και εγώ δεν θέλω αρνητικά σχόλια…
Παιδί 3Α: Ο δάσκαλος μπορεί να γράψει.
Παιδί 4Α : Εγώ θα ήθελα να πω το ίδιο με το Παιδί 3Α, επειδή, ίσως, μερικοί άνθρωποι
δεν τους αρέσει έτσι όπως είναι το ePortfolio, δεν τους αρέσουν τα πράγματα που έχω
βάλει …ε… μπορεί πολύ απλά να θέλουν να κάνουν μια πλάκα, ή κάτι παρόμοιο…
Παιδί 2Α: Ναι, αν γράψουν κακά λόγια, δεν θα επηρεαστώ.
Παιδί 1Α: Εγώ θα προτιμούσα να είχα αρκετές γνώμες στο ePortfolio μου και, όπως
μεγάλωσα με αυτό, όπως μου έλεγαν συνέχεια οι γονείς μου να μην εωδιαφέρομαι για
τους άλλους τι μου λένε.
Παιδί 5Α: Δεν με ενδιαφέρει και πολύ, γιατί μπορεί να κάνουν πλάκα, μπορεί και να
γράψουν κάτι που είναι αλήθεια.
Παιδί 3Α: Εγώ από κάποια άτομα δεν θέλω, γιατί…, όχι από όλους…
Παιδί 1Α: Το ePortfolio είναι ένα βιογραφικό για το μέλλον.
Ερευνήτρια: Αν είχατε την ευκαιρία να ξαναφτιάχνατε το ePortfolio, θα το φτιάχνατε
ίδιο ή διαφορετικό;
Παιδί 1Α, Παιδί 2Α, Παιδί 3Α, Παιδί 4Α, Παιδί 5Α, Παιδί 6Α : Το ίδιο.
Παιδί 1Α : Είναι κάπως δύσκολο, θέλει παρατηρητικότητα και είναι το γούστο του
καθενός. Εγώ δεν θα ήθελα να το φτιάξω διαφορετικό. Τώρα δεν θέλω, του χρόνου
μπορεί να θέλω να βγάλω κάτι και να βάλω κάτι άλλο.
Παιδί 2Α : Κάποια μπορεί όχι, να τα βγάλω και να βάλω κάτι καινούργιο που πέτυχα.
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Παιδί 3Α: Να λέμε για τον εαυτό μας και να λέμε για κάτι που τώρα μας αρέσει,
αργότερα, στην Γ’ Λυκείου να μην μας ενδιαφέρει.
Παιδί 4Α : Επίσης, μπορεί να μας φανεί κάτι ασήμαντο τότε, ας πούμε, οι κονκάρδες
μπορεί να μην χρησιμεύουν τόσο πολύ όταν θελήσουμε να ζητάμε εργασία. Ε… αυτό.
Παιδί 1Α : Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τώρα πώς θα είμαι εγώ στο μέλλον αλλά ξέρω πως
δεν θα απογοητευτώ, αντιθέτως, νομίζω πως θα ικανοποιηθώ.
Ερευνήτρια: Θα ικανοποιηθείς όσο αφορά ποιο κομμάτι;
Παιδί 1Α : Των αντικειμένων που θα βάζω στο ePortfolio.
Ερευνήτρια: Αν είχατε τη δυνατότητα, θα το συνεχίζατε;
Παιδί 6Α : Ναι, θα βλέπω την εξέλιξή μου, είναι όλα οργανωμένα.
Παιδί 1Α, Παιδί 2Α, Παιδί 3Α, Παιδί 4Α, Παιδί 5Α, Παιδί 6Α : Ναι, θέλουμε να το
συνεχίσουμε.
Παιδί 1Α : Ναι, γιατί…
Παιδί 2Α : Εγώ δεν ξέρω, δεν είναι ότι δεν θέλω, απλά του χρόνου, επειδή θα πάμε στο
Γυμνάσιο, δεν θα έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε πολύ μ’ αυτό.
Ερευνήτρια: Ξοδεύατε χρόνο για να το φτιάξετε; Θεωρείτε ότι είναι δαπάνη χρόνου;
Παιδί 1Α, Παιδί 2Α, Παιδί 3Α, Παιδί 4Α, Παιδί 5Α, Παιδί 6Α : Όχι.
Παιδί 3Α : Εγώ νομίζω ότι όλοι λένε ότι είναι δύσκολο το Γυμνάσιο και μπορεί το
Παιδί 2Α να νομίζει ότι δεν θα έχει χρόνο, αλλά κάποιοι που θα έχουν χρόνο, όπως εγώ,
θέλω, ας πούμε, αν έχω άλλα επιτεύγματα, να τα βάζω και όταν θέλω, να τα δείξω σε
κάποιον που θα χρειαστεί.
Παιδί 1Α : Θα συμφωνήσω, δεν είναι σαν τις εργασίες του σχολείου που
βαθμολογούνται. Όπως είπα και στην αρχή, είναι μια ωραία απασχόληση που κάνουμε
στον ελεύθερο χρόνο. Είναι, πώς να το πω, μια δημιουργική απασχόληση και εγώ
σίγουρα θα έχω χρόνο τα υπόλοιπα χρόνια, έστω και μία φορά τον μήνα, θα
προσπαθήσω να έχω.
Ερευνήτρια: Τι άλλο έχετε να πείτε, παιδιά;
Παιδί 4Α : Εγώ λέω πως θα είναι χρήσιμο και να έχουμε το βιογραφικό μας εκεί μέσα,
ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε εκατόν πενήντα σελίδων, ας πούμε, βιογραφικό, να
το έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή, να έχουμε εύκολη πρόσβαση σ’ αυτό, να μην
χρειάζεται να το ψάχνουμε παντού και θα είναι εύκολο να βάλουμε μέσα καινούργια
πράγματα, να διαγράψουμε αυτά που δεν θέλουμε να έχουμε. Το θεωρώ χρήσιμο.
Μπορούμε να βάλουμε και ηχητικά κείμενα, βίντεο, υπέρ-συνδέσμους, όπως με το
ηλεκτρονικό βιβλίο που φτιάξαμε.
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Παιδί 6Α : Θα ήθελα να γίνεται στο μάθημα στο σχολείο. Στο σπίτι δεν έχω πολύ χρόνο.
Στο σχολείο βλέπω τα δυνατά και αδύνατα σημεία μου. Παίρνω μια ιδέα πού μπορώ να
τα καταφέρω.
Ερευνήτρια: Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε κατά τη δημιουργία του ePortfolio;
Παιδί 3Α : Όχι, γιατί μας βοηθούσατε και εσείς πάρα πολύ σε ό,τι μας δυσκόλευε.
Παιδί 4Α : Στην αρχή ψηφιοποιούσατε εσείς τα αρχεία μας. Τώρα μπορούμε να
ψηφιοποιούμε μόνοι μας τα αρχεία, είτε να τα βγάλουμε φωτογραφία με μία
φωτογραφική μηχανή ή μπορούμε να πάμε σε ένα μαγαζί που βγάζουν φωτογραφίες και
να το σκανάρουμε. Ή να το φωτογραφίσουμε με το κινητό.
Παιδί 1Α : Δεν είναι δύσκολο, καθόλου, είναι δύσκολες οι αποφάσεις για το τι θα
βάλεις είναι δύσκολο. Εμένα με μπερδεύουν συνέχεια. Πήρα ένα βραβείο στην
Πολεμική Τέχνη και δυσκολεύτηκα να αποφασίσω αν θα το βάλω. Τελικά, το έβαλα.
Σκέφτηκα πάνω στον εαυτό μου. Επίσης, και για τις κονκάρδες, σας ρώτησα, και για το
συνέδριο της Πληροφορικής. Είναι όλα αυτά που καταφέρνουμε και όλα αυτά που
δείχνουν τη συνεργασία μας με τα παιδιά των άλλων σχολείων.
Β΄ Ερευνητική Ομάδα
Ερευνήτρια: Τι αποκομίσατε από αυτήν τη διαδικασία; Τι σας άρεσε από αυτήν την
ευκαιρία που είχατε να δημιουργήσετε το δικό σας ePortfolio;
Παιδί 1Β : Μου άρεσε που μπήκα στη διαδικασία να ψάχνω τα παλιά μου βραβεία, τα
θυμήθηκα, τα συγκέντρωσα όλα μαζί, αφού ήταν σκόρπια, τα συγκέντρωσα όλα μαζί,
θα μπορώ να τα έχω συγκεντρωμένα και για το μέλλον, μπορεί να μου χρειαστούν.
Παιδί 2Β : Εμένα μου άρεσε που είδα την πρόοδό μου, στα βραβεία που έχω πάρει.
Άλλα είναι ξεχωριστά, άλλα είναι περισσότερα. Μου άρεσε που έχω κάνει μια πρόοδο
καλή.
Παιδί 3Β : Παρατήρησα ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον φάκελο, προσπαθούμε
να παίρνουμε πιο πολλά βραβεία, διαβάζουμε περισσότερο.
Παιδί 4Β : Μου άρεσε που έβαλα…
Ερευνήτρια: Πώς διάλεξες αυτά που έβαλες;
Παιδί 4Β : Επειδή μου άρεσαν.
Ερευνήτρια: Αφού ξεκινήσαμε με το Παιδί 4Β, ας συνεχίσουμε λέγοντας πως επιλέξατε
όλα αυτά τα αντικείμενα που βάλατε στο ePortfolio;
Παιδί 3Β : Αντικείμενα εννοείτε όλα αυτά που βάλαμε στον φάκελο;
Ερευνήτρια: Όλα αυτά που βάζεις στο ePortfolio.
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Παιδί 3Β : Διάφορα βραβεία που είχαμε πάρει στο παρελθόν ή που θα πάρουμε,
μάλλον, στο μέλλον, ε…, από το βόλεϊ, τη μουσική, τα αθλήματα, ε…, από το σχολείο,
είναι διάφορα, ε…, έπαθλα, να το πω έτσι.
Παιδί 1Β : Εμένα, εγώ τα διάλεξα αυτά, γιατί πίστευα ότι πάνω σ’ αυτά, σ’ αυτές τις
δραστηριότητες που έχω πάρει τα βραβεία, είναι οι πιο αγαπημένες μου και οι πιο
σημαντικές για μένα και για το μέλλον και όλα αυτά έβαλα μέσα.
Παιδί 2Β : Διάλεξα τα αρχεία που με αντιπροσώπευαν. Πίστευα ότι αυτά έδειχναν τον
εαυτό μου, ποια είμαι και τι κάνω.
Ερευνήτρια: Πώς το ePortfolio σάς βοήθησε να βάζετε στόχους;
Παιδί 3Β : Θα αναπτυχθώ …,ε,… Θα μάθω πιο πολλά πράγματα ή θα συμμετέχω σε
πολλές δραστηριότητες, διαγωνισμούς, ώστε να πάρω κι άλλα βραβεία.
Παιδί 1Β : Εγώ από τη μέρα που το είχαμε φτιάξει έλεγα ότι και του χρόνου στο
Γυμνάσιο θα προσπαθήσω να το εμπλουτίσω, να βάζω κι άλλα πράγματα μέσα και θα
ήθελα πάνω σ’ αυτά που έχω να βάλω και σε πιο μεγάλο επίπεδο βραβεία, δηλαδή πιο
σημαντικά από ό,τι είναι αυτά και να το γεμίσω.
Παιδί 3Β : Εγώ στόχο έχω να το κάνω όσο το δυνατό πιο εμπλουτισμένο και να έχει
περισσότερα στοιχεία κι όχι τα ίδια, ας πούμε για τη μουσική πέντε πράγματα, να έχει
κι άλλα πέντε πράγματα για άλλα θέματα, να μην έχω μόνο ένα είδος. Ό,τι κάνω, το
κάνω για μένα επειδή περνάω καλά και επειδή μου ταιριάζει κι όχι για να το δείχνω
στους άλλους ότι είμαι ένα άτομο που έχω πολλά ενδιαφέροντα.
Ερευνήτρια: Θέλετε να το συνεχίσετε το ePortfolio;
Παιδί 1Β, Παιδί 2Β, Παιδί 3Β, Παιδί 4Β : Ναι.
Ερευνήτρια: Ή μετά το τέλος της διαδικασίας να το διαγράψουμε;
Παιδί 4Β : Εγώ θέλω να το συνεχίσω, γιατί θέλω να βάζω πράγματα που έχω κάνει και
είναι ξεχωριστά, ωραία.
Παιδί 3Β : Θα το συνεχίσω, γιατί είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις κάποιον. Ερευνήτρια:
Τι εννοείς;
Παιδί 3Β : Έρχεται, ας πούμε, ένας φίλος του μπαμπά και μου λέει: « Ποια είσαι; Τι σου
αρέσει». Του δίνεις τον Φάκελο, διαβάζει τι σου αρέσει, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου,
τι βραβεία έχεις πάρει στη ζωή σου, τι σκοπεύεις να πάρεις, αυτά. Για όλα αυτά θα
ήθελα να το συνεχίσω.
Παιδί 1Β : Εγώ από την μέρα που το φτιάξαμε, δεν το έβλεπα σαν εργασία ή να το κάνω
αλλιώς θα πάρω χαμηλό βαθμό, αν και προσπαθούσα να το γεμίζω και θα ήθελα να το
συνεχίσω και στο μέλλον, γιατί μπορεί να το δείξω σε μια μελλοντική δουλειά μου και
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τώρα έτσι κι αλλιώς όλα λειτουργούν ηλεκτρονικά άρα θα μπορούσα να το δώσω σαν
βιογραφικό.
Παιδί 2Β : Εγώ θα το συνεχίσω γιατί θέλω στο μέλλον να δω την πρόοδο που έχω κάνει,
να δω σε ποια πράγματα είμαι καλή και μπορεί να τα έχω σταματήσει και να τα
ξαναρχίσω ίσως ή να γίνω καλύτερη σε μερικά πράγματα που να μου αρέσουν και το
έχω δει από εκεί μέσα ότι μου αρέσει να τα κάνω.
Ερευνήτρια: Είναι καλύτερα να έχετε το χάρτινο ή το ηλεκτρονικό; Τι θα διαλέγατε;
Παιδί 4Β : Το ηλεκτρονικό.
Ερευνήτρια: Σας δυσκόλεψε;
Παιδί 4Β : Όχι.
Παιδί 1Β, Παιδί 2Β, Παιδί 3Β : Όχι.
Παιδί 3Β : Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολος ο Ηλεκτρονικός Φάκελος, διότι μπορούμε να
βάλουμε συνδέσμους σε διάφορες ιστοσελίδες που μας ενδιαφέρουν, με πληροφορίες ή
με μουσική που ακούμε και μας αρέσει ή διάφορες φωτογραφίες.
Παιδί 1Β : Εγώ πιστεύω πως και τα δύο είναι χρήσιμα. Μπορεί οποιοσδήποτε να τα
χρησιμοποιήσει, αλλά, όπως είπα και πριν, στα σημερινά χρόνια όλα λειτουργούν
ηλεκτρονικά και εγώ θα επέλεγα τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, γιατί, όπως είπε και το
Παιδί 3Β, μπορούμε να βάλουμε και συνδέσμους, μπορούμε να τα επεκτείνουμε πιο
πολύ.
Παιδί 2Β : Θα διάλεγα το Χάρτινο, γιατί, πιστεύω, ένα χαρτί, ένα γραπτό έχει
περισσότερη αξία για μένα παρά κάτι ηλεκτρονικό και ψηφιακό. Και τα γραπτά μένουν
και κρατάν από ότι μια ηλεκτρονική φωτογραφία που μπορεί να σβηστεί ή να χαθεί.
Ερευνήτρια: Ο σχολιασμός ο δικό σας για κάθε τομέα που δημιουργούσατε στο
ePortfolio πως σας βοήθησε;
Παιδί 1Β : Ναι, σκέφτομαι πάνω σ’ αυτό που κάνω.
Παιδί 2Β : Γιατί όταν σκέφτομαι, μπορεί να κάνω κάτι διαφορετικά ή καλύτερα.
Ερευνήτρια: Θα θέλατε να γράψει ένας συμμαθητής σας, ένας φίλος σας, εγώ η
δασκάλα σας ένα σχόλιο για αυτά που κάνατε στο ePortfolio;
Παιδί 2Β : Ναι, για να καταλάβω ή να παρατηρήσω την άποψή του, τι πιστεύει για μένα
ή για την εργασία μου, για κάτι που έχω βάλει εγώ και να δω αν πιστεύει το ίδιο.
Ερευνήτρια: Θα το λαμβάνεις υπόψη για να προσπαθήσεις περισσότερο;
Παιδί 2Β : Αν το σχόλιο ήταν θετικό, ναι. Αν το σχόλιο ήταν αρνητικό, όχι, γιατί
πιστεύω ότι έχω δυνατή άποψη και δεν μπορεί κάποιος να μου αλλάξει τη γνώμη αν δεν
το θέλω εγώ. Δέχομαι κριτική από άτομα που έχουν εμπειρία, όπως εσείς (η δασκάλα).
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Παιδί 1Β : Κι εγώ, θα μου άρεσε να σχολιάσουν τις εργασίες που έχω βάλει εκεί μέσα.
Συμφωνώ και με το Παιδί 2Β , δεν θα μου άρεσε να μου γράφουν αρνητικά σχόλια αλλά
δεν θα τα έδινα και πολλή σημασία, γιατί ξέρω τι κάνω και πιστεύω στον εαυτό μου ότι
είναι καλά αυτά που προσπαθώ να κάνω.
Παιδί 3Β : Και μένα θα μου άρεσε να μου γράφουν σχόλια, ακόμα και τα αρνητικά από
άτομα που όμως έχουνε εμπειρία . Αρνητικά, ε, ναι, όπως είπε και το Παιδί 2 Β, διότι θα
μπορούσα να διορθώσω κάποια πράγματα που έχω γράψει ή να τα εμπλουτίσω, να μου
δώσουν ιδέες.
Ερευνήτρια: Θα βάζατε στο ePortfolio σημεία που δείχνουν τις αδυναμίες σας;
Παιδί 3Β : Θα έβαζα, όχι όλες μου τις αδυναμίες, κάποιες, διότι δεν γίνεται να βάζεις, να
λες μόνο τα καλά και τα θετικά για τον εαυτό σου, θα χρειαστεί να πεις και κάποια
αρνητικά πράγματα για να σε γνωρίσει ο άλλος πιο καλά.
Παιδί 1Β : Εγώ θα έβαζα, όπως νομίζω ότι έχω βάλει ένα, όταν μας είχατε βάλει να
γράψουμε ένα κείμενο για τη Λογοτεχνία, δεν είναι και το αγαπημένο μου, ε, δεν είναι
η αγαπημένη μου δραστηριότητα, τρόπος να περνάω ή τα βράδια ή τον ελεύθερο χρόνο
μου, ε, ναι, προσπαθώ να διαβάζω πότε, πότε, λίγο, από κανένα βιβλίο αλλά δεν μ’
αρέσει και πολύ, θέλω, θέλω να βάλω κι άλλες αδυναμίες, γιατί δεν γίνεται ένας
άνθρωπος να είναι τέλειος. Κι αν βάζουμε όλο τα ίδια πράγματα, δείχνουμε ότι είμαστε
τέλειοι και μπορεί να μας παρεξηγήσουν κιόλας.
Παιδί 2Β : Γενικά πιστεύω, ακόμα κι όταν δεν είσαι καλός σε κάτι, αν το θέλεις
πραγματικά και πιστεύεις ότι έχεις τις δυνατότητες, αν προσπαθήσεις, θα τα
καταφέρεις. Οπότε θα έβαζα τις αδυναμίες μου. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι δεν είμαι
τόσο καλή στην Ιστορία, αλλά επειδή έχω έναν στόχο να έχω καλούς βαθμούς, θα
διαβάζω πολύ για να μπορώ να τα πηγαίνω καλά.
Ερευνήτρια: Σας άρεσε αυτή η διαδικασία;
Παιδί 1Β, Παιδί 2Β, Παιδί 3Β, Παιδί 4Β : Ναι.
Παιδί 1Β : Εγώ νιώθω τυχερή, γιατί είμαστε το μόνο τμήμα της Έκτης που κάναμε
αυτόν τον Φάκελο και μπορεί κάπου να μας βοηθήσει στο μέλλον, ενώ οι άλλοι θα
έχουν δυσκολία να τα μαζέψουν όλα από την αρχή αφού μεγαλώσουν. Ενώ εμείς το
κάνουμε αυτό από τώρα που είμαστε μικροί, θα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα και θα
είναι πιο εύκολο να τα δείξουμε κάπου.
Παιδί 2Β : Ναι, απλά τα γραπτά σε βοηθάνε να το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος, γιατί, αν
εσύ πιστεύεις ότι δεν έχεις κάνει κάποια πρόοδο και δεις, για παράδειγμα, τους βαθμούς
σου ή κάποιο χαρτί που λέει ότι είσαι καλός σ’ αυτό το πράγμα, θα το καταλάβεις και
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θα προσπαθήσεις να πετύχεις και άλλα πράγματα καλά για το συγκεκριμένο
αντικείμενο.
Παιδί 3Β : Οι γονείς μου μού λένε να μάθω πολλές ξένες γλώσσες. Είναι το πιο
σημαντικό, διότι θα με δεχτούν σε μεγάλες μελλοντικές δουλειές που θα ήθελα να πάω.
Ας πούμε, η αεροσυνοδός είναι μια δουλειά που πρέπει να ξέρεις πολλές ξένες
γλώσσες. Και η Λογοτεχνία, τα κείμενα που μας βάζετε να γράφουμε, όπως είπε πριν το
Παιδί 1Β, μας βοηθάνε όχι μόνο για την αυτοεκτίμησή μας αλλά και για το λεξιλόγιο.
Γ ΄ Ερευνητική Ομάδα
Ερευνήτρια: Γιατί επιλέξατε να μην φτιάξετε το δικό σας ePortfolio;
Παιδί 1Γ : Θεωρούσα ότι ήταν πολύ δύσκολο και θα με μπερδέψει.
Παιδί 2Γ : Ήταν τότε που άλλαζα σπίτι και έπρεπε να το τακτοποιήσουμε και δεν είχα
χρόνο.
Παιδί 3Γ : Ο υπολογιστής είναι στο άλλο σπίτι που είναι ο μπαμπάς.
Παιδί 4Γ : Δεν είναι ότι δεν ήθελα να το κάνω. Ήταν μια ωραία εργασία που μας
προτείνατε. Έχω να βάλω μερικά πράγματα να βάλω στο Χάρτινο και μετά θα κάνω το
Ηλεκτρονικό. Δεν είναι ότι επέλεξα να μην το κάνω. Δεν είχα χρόνο να το φτιάξω
νωρίτερα.
Παιδί 5Γ : Είχα πολλές δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα. Είχα χρόνο μέσα στα
Σαββατοκύριακα αλλά, επειδή δεν έδινα σημασία στην εργασία αυτή.
Παιδί 6Γ : Δεν είναι ότι δεν ήθελα, δεν είχα δώσει το χαρτί (το ενημερωτικό σημείωμα
προς τους γονείς για την εκπόνηση του Ψηφιακού Φακέλου) και χάλασε και ο
υπολογιστής. Αλλά ήθελα πολύ να το φτιάξω.
Παιδί 7Γ : Μπερδεύτηκα, νόμιζα ήταν δύσκολο.
Ερευνήτρια: Αν σας δινόταν η ευκαιρία τώρα θα το φτιάχνατε;
Παιδί 1Γ, Παιδί 2Γ, Παιδί 3Γ, Παιδί 4Γ, Παιδί 5Γ, Παιδί 6Γ, Παιδί 7Γ : Ναι.
Ερευνήτρια: Τι θα βάζατε;
Παιδί 6Γ : Εγώ δεν έχω υπολογιστή. Αν είχα και το έφτιαχνα, θα έβαζα εργασίες από το
σχολείο και από το ποδόσφαιρο που παίζω.
Παιδί 2Γ : Εγώ πρώτα θα έβαζα για τον εαυτό μου, μετά θα έβαζα για τα χόμπι μου, τι
μου αρέσει, μετά θα έβαζα για τη μουσική, γιατί μου αρέσει αρκετά η μουσική, μετά θα
έβαζα για αυτά που κάνω, Αγγλικά και ποδόσφαιρο και Αλβανικό σχολείο κάθε
Κυριακή, θα έβαζα τους επαίνους.
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Παιδί 5 Γ : Εγώ θα έβαζα σίγουρα τα επιτεύγματά μου στη μουσική, κάποια κομμάτια
που μου αρέσουν και εκτός από τη μουσική θα ήθελα να ασχοληθώ και με τον
Αθλητισμό.
Ερευνήτρια: Εσύ, Παιδί 8Γ , έκανες Χάρτινο Χαρτοφυλάκιο. Πώς διάλεξες τι θα βάλεις;
Παιδί 8Γ : Διάλεξα πολλά, πάρα πολλά, επαίνους, Ζώνες από τον Αθλητισμό, έχω
διαλέξει κάποια πράγματα από τον εαυτό μου και έτσι τα διέταξα. Το padlet μου
αρέσει πάρα πολύ, θα μπορούσα να δείξω τον εαυτό μου, μ’ αρέσει, θα με βοηθήσει,
πολύ καλή ιδέα. Κάποια στιγμή το άφησα, το έβαλα στην άκρη, δεν ξέρω τι άλλο να
βάλω. Ξέρω όμως ότι μπορώ, αν κάτι μου αρέσει, να το βγάλω και να βάλω κάτι άλλο.
Παιδί 4Γ : Εγώ τώρα που έχω φτιάξει σχεδόν το Χαρτοφυλάκιο, έχω βάλει διάφορα για
τον εαυτό μου, το κείμενο που έχουμε γράψει. Έχω βάλει στον Αθλητισμό τα
επιτεύγματά μου, το Συνέδριο της Πληροφορικής που πήγαμε και φέτος και πέρυσι, τα
καλύτερα διαγωνίσματα. Στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν και αυτό πρέπει να φαίνεται.
Ερευνήτρια: Θα ήθελες να υπάρχουν τα σχόλια των συμμαθητών σου, της δασκάλας
σου;
Παιδί 4Γ : Θα ήθελα να υπάρχουν σχόλια για να δω αν πιστεύω αυτό που πιστεύουν οι
άλλοι, να διορθωθώ.
Ερευνήτρια: Θα ήθελες να κρατήσεις το ePortfolio;
Παιδί 4Γ : Ναι, θα το κρατήσω, θέλω να βάζω αντικείμενα. Δεν ξέρω πώς θα είμαι
αργότερα αλλά θέλω να πετύχω κάτι καλό.
Ερευνήτρια: Σας δυσκόλεψε κάτι στη δημιουργία του το ePortfolio;
Παιδί 4Γ : Όχι, ήθελα τον χρόνο μου για να το ολοκληρώσω.
Παιδί 8Γ : Όπως είπε και το Παιδί 4 Γ, και το Παιδί 4Γ και εγώ το χρειαζόμαστε το το
ePortfolio.
Παιδί 4Γ : Στο Γυμνάσιο δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχω, αλλά θα ήθελα να το συνεχίσω.
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