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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρήση των ePortfolio στην κατανεμημένη μάθηση, τόσο στην υποχρεωτική, όσο και στην 
ανώτερη εκπαίδευση έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η παγκόσμια ανάδειξή τους 
μετασχηματίζει τις τρέχουσες απόψεις για τις τεχνολογίες μάθησης. Για πρώτη φορά, στη 
σχετικά μικρή ιστορία των τεχνολογιών μάθησης, βλέπουμε την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς 
εργαλείων, που προορίζονται για τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την επιβράβευση των 
επιτευγμάτων του ατόμου, από το νηπιαγωγείο μέχρι τη δια βίου μάθηση. Γίνεται λόγος για 
μια τεχνολογία που παρέχει μια ιδιαίτερα σημαντική σύνδεση της ατομικής, επαγγελματικής 
και κοινωνικής μάθησης (Europortfolio, 2007). 

Η ανάπτυξή τους τροφοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια από την αυξανόμενη διαθεσιμότητα 
εμπορικών και ανοικτού κώδικα ePortfolio εργαλείων με τη μορφή εφαρμογών παγκόσμιου 
ιστού που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων. Τα περισσότερα διαθέσιμα συστήματα 
αποθηκεύουν τα ePortfolios σε μορφές, που δεν απεικονίζουν αποδεκτά ανοικτά πρότυπα και 
δεν περιέχουν διαδικασίες για την εισαγωγή και την εξαγωγή των πληροφοριών των ePortfolio 
σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα. Αυτό κάνει δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μεταφερθούν 
αυτούσια ePortfolios μεταξύ συστημάτων. 

Ωστόσο, τα ePortfolios πρέπει να είναι μεταφέρσιμα, ώστε να διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ 
προγραμμάτων σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, που χρησιμοποιεί ePortfolios, να 
επιτρέπουν την ενσωμάτωση αποδείξεων όσον αφορά στη μάθηση σε βάθος χρόνου και τέλος 
να επιτρέπουν την ομαλή μεταφορά αξιόπιστων πληροφοριών σχετικές με την εκπαίδευση και 
την αξιολόγηση μεταξύ των ιδρυμάτων. Από την πλευρά του ατόμου, οι πληροφορίες για την 
απόδοση και τα επιτεύγματα του, καθώς και για τα αντικείμενα-τεχνουργήματα, που 
καταγράφονται σε ένα ePortfolio, πρέπει να είναι ορατές μεταξύ των ιδρυμάτων σε όλη τη 
διάρκεια ζωής του ατόμου (IMS ePortfolio, 2005).  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης με τη χρήση 
ePortfolio. Συγκεκριμένα θα μελετηθεί η έννοια του ePortfolio και η παιδαγωγική του αξία και 
πως μια εφαρμογή ePortfolio επιτρέπει τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τα μαθήματα 
και τους τίτλους σπουδών ενός μαθητή, ώστε να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση. 

Μια τέτοια εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει τη συνεκτική παρουσίαση όλων των εργασιών ενός 
μαθητή τόσο στα διάφορα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ή παρακολουθεί, όσο και 
εργασιών που έχει κάνει προαιρετικά εκτός μαθημάτων. Πέρα από τις εργασίες πρέπει ο 
μαθητής να μπορεί να προσθέτει προσωπικές του πληροφορίες, εξωτερικούς συνδέσμους, 
καθώς και διάφορες σημειώσεις. Για κάθε αντικείμενο-τεχνούργημα, που καταχωρεί στο 
ePortfolio του, να υπάρχει δυνατότητα άσκησης κριτικής και προσθήκης σχολίων τόσο από 
τον ίδιο το μαθητή, όσο και από άλλους ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
καθορίζει ο μαθητής.  

Από την πλευρά του ο καθηγητής να μπορεί, εφόσον το επιτρέπει ο μαθητής, να επισκοπεί 
την πρόοδο του μαθητή στα πλαίσια της δικής του ενότητας μαθημάτων, είτε και σε άλλα 
μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο μαθητής. Να μπορεί να ασκεί κριτική και σχολιασμό 
στις εργασίες, στις σημειώσεις, καθώς και τους εξωτερικούς συνδέσμους, που έχει προσθέσει 
ο μαθητής. 

Επίσης, θα ερευνηθεί αν υπάρχουν προδιαγραφές και πρότυπα που υποστηρίζουν τέτοιες 
εφαρμογές, ώστε το προσωπικό ePortfolio του κάθε μαθητή να μπορεί να εξαχθεί και να 
μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα συστήματα ή πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, 
επιτρέποντας έτσι τη διαλειτουργικότητα και τη διαμοίραση του μαθησιακού υλικού. 

Τέλος, προτείνεται ένας οδηγός δημιουργίας ενός ePortfolio και παρουσιάζονται ενδεικτικά 
σενάρια χρήσης ενός ePortfolio με στόχο να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση. 

Η μελέτη για τα ePortfolios δομήθηκε πάνω σε μια ακολουθία σταδίων, ο στόχος και τα 
συμπεράσματα των οποίων περιγράφονται παρακάτω. Ανάλογη των σταδίων αυτών είναι και 
η δομή της διπλωματικής εργασίας. 
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 Στάδιο 1: Στόχος του συγκεκριμένου σταδίου ήταν να διευκρινιστεί η έννοια του 
ePortfolio και να μελετηθεί η παιδαγωγική του αξία και η χρήση του. Να διαπιστωθεί τι 
είδους στοιχεία περιλαμβάνονται σε ένα ePortfolio, αν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν από τη χρήση του και πως υποστηρίζεται η τηλεκπαίδευση. 

Το στάδιο αυτό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ePortfolio μπορεί να παρέχει στο άτομο 
την ευκαιρία να υποστηρίξει τις δυνατότητές του να συλλέγει, να οργανώνει, να 
ερμηνεύει και να ασκεί κριτική στη μάθηση και στις πρακτικές του. Ακόμα περισσότερο, 
μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη διαχείριση της γνώσης και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο από ακαδημαϊκά ιδρύματα υποστηρίζοντας σε σημαντικό 
βαθμό την τηλεκπαίδευση. 

 Στάδιο 2: Το στάδιο αυτό είχε ως στόχο να μελετηθεί η διαδικασία ανάπτυξης ενός 
ePortfolio, καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας 
ePortfolio εφαρμογής. Επίσης, να διερευνηθούν προδιαγραφές και πιθανά πρότυπα που 
υποστηρίζουν εφαρμογές ePortfolio. 

Από τη μελέτη προέκυψε ότι το μοντέλο ανάπτυξης των πέντε επιπέδων του George 
Siemens (Siemens, 2004) βοηθάει στην επιλογή του κατάλληλου ePortfolio εργαλείου, 
όπως και η κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με το πιλοτικό project MOSEP (MOSEP, 
2007). Διαπιστώθηκε πως τα συστήματα ανοικτού κώδικα προτείνονται και 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα μπορούν να ενσωματώσουν 
ePortfolio εργαλεία. Τέλος, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη εφαρμογής 
προτύπων στο ePortfolio για να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα τους ανάμεσα στα 
ποικίλα συστήματα, καθώς και η δια βίου χρήση τους, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
προς το παρόν σαφώς καθορισμένα πρότυπα. Φαίνεται, ωστόσο, πως οι προδιαγραφές 
που προτείνονται από τον οργανισμό IMS Global Learning Consortium (IMS, 2007) 
οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή. 

 Στάδιο 3. Σε αυτό το στάδιο περιγράφεται το Exabis ePortfolio (Exabis ePortfolio, 2007). 
Πρόκειται για ένα block που ενσωματώνεται εύκολα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
Moodle και επιτρέπει τη διαχείριση ενός ePortfolio. Η επιλογή του έγινε βάση του 
γεγονότος ότι το Moodle είναι ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μάθησης και 
χρησιμοποιείτε ήδη ως πύλη ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από το Τμήμα Πληροφορικής, 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, το Exabis ePortfolio δίνει 
τη δυνατότητα εξαγωγής του ePortfolio σύμφωνα με το πρότυπο SCORM, και δείχνει να 
ακολουθεί τις προδιαγραφές του οργανισμού IMS Global Learning Consortium (IMS 
ePortfolio, 2005) για τα ePortfolios. 

 Στάδιο 4: Το τελευταίο στάδιο έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα οδηγό δημιουργίας 
ενός ePortfolio. Βασικό βήμα είναι ο καθορισμός του στόχου που θέλουμε το ePortfolio 
να εξυπηρετήσει. Στη συνέχεια περιγράφονται τα δομικά στοιχεία που μπορούν να το 
αποτελέσουν. Τέλος, παρουσιάζονται πιθανά σενάρια χρήσης ενός ePortfolio με στόχο να 
υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση προάγοντας τον κοινωνικό εποικοδομισμό. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The use of ePortfolios in distributed learning in compulsory and higher education has 
increased rapidly over the last years. The worldwide emergence of the ePortfolio is 
transforming our current views on learning technologies. For the first time in the relatively 
short history of learning technologies we are seeing the rise of a new generation of tools 
dedicated to managing, valuing and celebrating the achievements of the individual, from 
nursery school to lifelong and life wide learning. A technology providing a key link for 
individual, organisational as well as community learning (Europortfolio, 2007).  

Their growth over the last few years has been fuelled by the growing availability of 
commercial and open source ePortfolio tools in the form of database-driven, Web 
applications. Currently available systems, store ePortfolios in formats that do not reflect 
accepted open standards, and have no facilities for importing and exporting ePortfolio 
information conformant with accepted standards. This makes it difficult or impossible to move 
ePortfolios intact between systems. 

However, ePortfolios need to be portable to ensure the educational continuity between 
programs within an educational institution that use ePortfolios, the integration of evidence 
about learning over time, and the smooth transfer of verifiable information about learning 
and evaluation between institutions and levels of education. From an individual perspective, 
information about and artifacts of a person's performance and achievement, as recorded in 
an ePortfolio, need to operate across institutions throughout their lifetime (IMS ePortfolio, 
2005). 

The main goal of this thesis is to support teleteaching using an ePortfolio. Specifically, it is a 
study about the meaning of an ePortfolio, his pedagogical value and how an ePortfolio 
application may enable managing information about a learner’s courses and certificates for 
supporting teleteaching. 

Such an application should enable the cohesive presentation of a learner’s work during the 
courses he has attended or still attends, as well as his voluntary work besides courses. A 
learner should be able to add his personal information, external bookmarks, as well different 
notes. Moreover, the learner may reflect upon and comments on every artifact assembled on 
his ePortfolio. Other users may take same actions, as long as access is granted by the owner 
of the ePortfolio. 

A teacher should be able, given the permission, to review a learner’s progress concerning the 
courses his offers or even other courses the learner attends. In addition, the teacher may 
reflect and comment on learner’s work, notes, and external bookmarks. 

Moreover, a study concerning specifications and standards supporting ePortfolio applications 
is carried out, to ascertain if a personal learner’s ePortfolio can be exported and afterwards 
imported to other systems or teleteaching platforms, to support interoperability and sharing 
learning content. 

In the end, a guide for creating an ePortfolio is presented and possible scenarios using an 
ePortfolio are being presented aiming to support teleteaching. 

The study about ePortfolios was build according to the following stages Each stage considers 
goals and conclusions and this is how the chapters of this thesis are organized. 

 Stage 1: The goal of this stage was to define the meaning of an ePortfolio and to study 
his pedagogical value and use. Also, to find out what components can be include to an 
ePortfolio, what benefits an ePortfolio may offer and how it can support teleteaching. 

The outcome of this stage was that an ePortfolio can provide the opportunity to support 
a person’s capabilities to collect, organize, interpret and reflect upon his learning and his 
practices. Moreover, it can serve as a tool for learning management and it can be used 
from institutions supporting significantly teleteaching. 
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 Stage 2: The goal of this stage was to study the process of ePortfolio creation, as well 
as the technology being used to develop an ePortfolio application. Also, to probe the 
specifications and possible standards supporting ePortfolio applications. 

It was found out that the fives stages model of ePortfolio development by George 
Siemens (Siemens, 2004) and the classification into categories by the innovative project 
MOSEP (MOSEP, 2007), helps to determine the most appropriate ePortfolio tool. It was 
concluded that open source systems are proposed and used widely in education, while 
the can integrate ePortfolio tools. Lastly, it was concluded that it is necessary to apply 
standards to an ePortfolio to ensure interoperability between different systems, as well 
as lifelong learning, although certain defined standards does not yet exist. However, it 
seems that the specifications proposed by IMS Global Learning Consortium (IMS, 2007) 
lead to this direction. 

 Stage 3: This stage describes Exabis ePortfolio (Exabis ePortfolio, 2007). It is a block, 
which integrates easily with teleteaching platform Moodle and allows ePortfolio 
management. This selection was made since Moodle is an open source learning 
management system already being used by Informatics Department of Aristotle 
University. Moreover, Exabis ePortfolio enables the export of ePortfolio accordingly to 
SCORM standard and seems to comply with the IMS Global Learning Consortium 
Specifications for ePortfolios (IMS ePortfolio, 2005). 

 Stage 4: The goal of this last stage is to present a guide for creating an ePortfolio. Basic 
step is to determine the purpose the ePortfolio needs to serve. Afterwards the structural 
elements constructing an ePortfolio are being described. Finally, possible scenarios using 
an ePortfolio are being presented aiming to support teleteaching and promoting social 
constructivism. 
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Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  1 :  E P O R T F O L I O  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ηλεκτρονικά Portfolios (γνωστά επίσης ως ePortfolios ή Webfolios) αναγνωρίζονται ως 
πολύτιμα εργαλεία για μαθητές, εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Ένθερμοι 
υποστηρικτές τους τα παρουσιάζουν ως «το νέο εργαλείο που πρέπει να έχει η ανώτερη 
εκπαίδευση – η πλατφόρμα της χιλιετίας που θα συζητηθεί» (Cohn and Hibbitts, 2004) και ως 
ένα εργαλείο που «πιθανόν να έχει την πιο σημαντική επιρροή στην εκπαίδευση από την 
απαρχή της τυπικής εκπαίδευσης» (Love, McKean, and Gathercoal, 2004). Πέρα όμως από 
αυτές τις εξάρσεις ενθουσιασμού για την νέα τεχνολογία, τα ePortfolios μπορούν να 
θεωρηθούν ως μια ριζοσπαστική μεταστροφή στον τρόπο μάθησης, εκπαίδευσης, καθώς και 
στην αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μάθηση δεν 
μπορεί να περιορίζεται πλέον μόνο στην τυπική εκπαίδευση. 

Τα ePortfolios, εκτός από τη χρήση τους σε συγκεκριμένα μαθήματα, χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο σε ολόκληρα προγράμματα σπουδών και σε ιδρύματα. Έχουν ξεκινήσει να 
χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη σχεδίαση της προσωπικής ανάπτυξης (personal 
development planning), τη δια βίου μάθηση και την εργασιακή εκπαίδευση. Χρησιμοποιούνται, 
επίσης, για αξιολόγηση και διαπίστευση. Πρόκειται συνεπώς για εργαλεία που υποστηρίζουν 
ενεργά την τηλεκπαίδευση (teleteaching). 

Στο παρόν κεφάλαιο θα διευκρινιστεί η έννοια του ePortfolio και θα μελετηθεί ποια είναι η 
ανάγκη υιοθέτησής του, ποια είναι η παιδαγωγική του αξία και ποια η χρήση του. Επίσης, θα 
αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους στηρίζει την τηλεκπαίδευση, ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα χρήσης του και από ποιους χρησιμοποιείται. Τέλος, θα γίνει αναφορά στους 
διάφορους τύπους, στο τι περιλαμβάνει ένα ePortfolio και τι είναι τα ePortfolio σενάρια.  

1.2 ΑΠΟ ΤΟ PORTFOLIO ΣΤΟ EPORTFOLIO 
Η ιδέα της εκμάθησης βασιζόμενη στα portfolios δεν είναι καινούρια. Στην πραγματικότητα σε 
πολλές χώρες η έννοια του portfolio καθιερώθηκε στην καλλιτεχνική εκπαίδευση εδώ και 
σημαντικό χρονικό διάστημα. Τα portfolios υπήρξαν το βασικό εργαλείο παρουσίασης δουλειάς 
των καλλιτεχνών, και χρησιμοποιούνταν ως απόδειξη της επαγγελματικής τους επάρκειας 
καθώς και της εργασίας που είχαν ολοκληρώσει.  

Ακόμη περισσότερο, σε πολλά επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα ισχύει μια μακρά 
παράδοση στην παραγωγή και επίδειξη αντικειμένων-τεχνουργημάτων (artifacts), που 
αναπτύσσονται μέσω της συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης. Τα αντικείμενα αυτά 
μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό. Θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί, ότι ένα βιογραφικό σημείωμα αποτελεί κατά μια 
σημαντική έννοια ένα portfolio, το οποίο παρέχει το προφίλ ενός ατόμου σε συνάρτηση με τα 
επιτεύγματά και τις εμπειρίες του και σε πολλές περιπτώσεις αποδείξεις αυτών των 
επιτευγμάτων. Παρομοίως, αποτελεί πάγια πρακτική για το ακαδημαϊκό προσωπικό να διατηρεί 
ένα αρχείο των δημοσιεύσεων του. 
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Μπορεί, λοιπόν, να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη των ePortfolio είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για την καταγραφή, την αποθήκευση και την ανάκτηση τέτοιων αντικειμένων 
(MOSEP, 2007). Κατά συνέπεια τα ePortfolios είναι η ψηφιακή αναπαράσταση των portfolio. 

1.3 EPORTFOLIO Ή WEBFOLIO; 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, ο όρος ePortfolio ή ηλεκτρονικό Portfolio χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει τη συλλογή της δουλειάς ενός εκπαιδευόμενου σε έναν ιστότοπο. Ωστόσο, 
μέσα στο πεδίο της συγγραφής μελετών, ο όρος Webfolio χρησιμοποιείται επίσης (Batson, 
2002). Κάποιοι συγγραφείς κάνουν διάκριση των όρων ePortfolio και Webfolio (Love, McKean, 
and Gathercoal, 2004) ορίζοντας τα ePortfolios ως την πληροφορία που είναι αποθηκευμένη 
σε κάποιο οπτικό ή άλλο φυσικό μέσο, και τα Webfolios ως Portfolios βασισμένα στον 
παγκόσμιο ιστό. Πρόκειται, δηλαδή, για στατικές ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού, στις 
οποίες η λειτουργικότητα επιτυγχάνεται με τη χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks). 

Η διάκριση αυτή είναι άμεσα συσχετισμένη με την χρήση των όρων «ηλεκτρονική μάθηση (e-
learning)» ή «εκπαίδευση μέσω του παγκόσμιου ιστού (web-based-training)». Πλέον είναι 
κοινά αποδεκτή η χρήση του όρου ηλεκτρονική μάθηση, ο οποίος περιλαμβάνει και τις δύο 
περιπτώσεις. Με βάση αυτή την κοινή αποδοχή, σε αυτή την εργασία τα ePortfolios – όρος 
που θα χρησιμοποιείται εφεξής- θεωρούνται ως ένα υπερσύνολο που καλύπτει και την εκδοχή 
των Webfolios. Συνεπώς, τα ePortfolios αναφέρονται σε δυναμικούς δικτυακούς τόπους, που 
υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων και όχι σε απλές στατικές ιστοσελίδες. 

1.4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ EPORTFOLIO 
Στην προσπάθεια να καθορίσει κανείς τι είναι ένα ePortfolio, θα συναντήσει κανείς αρκετούς 
ορισμούς. Οι ορισμοί αυτοί περιέχουνε λέξεις όπως κριτική (reflection), συλλογή, αντικείμενα, 
επίτευγμα, ικανότητα, ακαδημαϊκές επιδόσεις, επιλογή, ανάκτηση. Γενικά περιλαμβάνουν την 
έννοια μιας ψηφιακής πηγής (προσωπικά αντικείμενα-τεχνουργήματα, σχόλια εκπαιδευτή) που 
παρουσιάζει την πρόοδο, που επιτρέπει την ευέλικτη παρουσίαση (π.χ. εξατομικευμένοι 
φάκελοι και περιοχές που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης 
εργασίας) και η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορους ενδιαφερόμενους (άλλους 
εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, μελλοντικούς εργοδότες) (Siemens, 2004). 

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους από αυτούς τους ορισμούς για να κατανοήσουμε το τι 
είναι τελικά ένα ePortfolio. 

Σύμφωνα με τη Wikipedia, «ένα ηλεκτρονικό portfolio, γνωστό και ως ePortfolio είναι μια 
συλλογή από ηλεκτρονικές αποδείξεις συγκεντρωμένες και διαχειριζόμενες από το χρήστη, 
συνήθως στον παγκόσμιο ιστό. Αυτές οι ηλεκτρονικές αποδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
κείμενο, ηλεκτρονικά αρχεία όπως έγγραφα του Word ή αρχεία pdf της Adobe, εικόνες, 
πολυμέσα, καταχωρήσεις ιστολογίου (blog entries) και υπερσυνδέσεις. Τα ePortfolios εκτός 
από αποδείξεις των ικανοτήτων του χρήστη, είναι και πλατφόρμες για αυτό-έκφραση που αν 
είναι στο Διαδίκτυο (online) μπορούν να διατηρηθούν δυναμικά στη διάρκεια του χρόνου. 
Μερικές εφαρμογές ePortfolio επιτρέπουν διάφορους βαθμούς προσβασιμότητας στο κοινό, 
οπότε το ίδιο Portfolio μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς σκοπούς» (Wikipedia, 2007). 

Σύμφωνα με την Helen Barrett, διεθνή ερευνήτρια και σύμβουλο που ειδικεύεται στα 
ePortfolios, «Ένα Portfolio συχνά ορίζεται ως μια σκόπιμη συλλογή της δουλειάς ενός φοιτητή 
(ή ενός καθηγητή) που παρουσιάζει την προσπάθεια, την πρόοδο και τα επιτεύγματα του σε 
μία ή περισσότερες περιοχές στη διάρκεια του χρόνου. Ένα ηλεκτρονικό portfolio χρησιμοποιεί 
ψηφιακή τεχνολογία, επιτρέποντας σε αυτόν που το αναπτύσσει, να συλλέγει και να 
οργανώνει τα αντικείμενα-τεχνουργήματα του portfolio υπό πολλές μορφές μέσων (ήχο, 
βίντεο, γραφικά, κείμενο). Ένα βασικό portfolio χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων ή 
συνδέσμους υπερκειμένου για να δείξει καθαρά τη σχέση μεταξύ προτύπων ή σκοπών, 
τεχνουργημάτων και κριτικής. Οι κριτικές, τα σχόλια του εκπαιδευόμενου είναι η λογική 
εξήγηση που συγκεκριμένα αντικείμενα-τεχνουργήματα αποδεικνύουν την επίτευξη προτύπων 
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ή σκοπών. Ένα ηλεκτρονικό portfolio είναι ένα κριτικό εργαλείο που επιδεικνύει την ανάπτυξη 
στη διάρκεια του χρόνου» (Barrett, 2004; 2005). 

Για το κέντρο CETIS (Centre for Educational Technology Interoperability Standards): «Τα 
Portfolios είναι συλλογές εργασιών που έχουν συγκεντρωθεί από κάποιο άτομο, διατηρούνται 
και εμπλουτίζονται από αυτό, γιατί τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην συλλογή αυτή 
αποδεικνύουν ή πιστοποιούν τους ισχυρισμούς που μπορεί να κάνει το άτομο για τον εαυτό 
του ή την ζωή του» (CETIS, 2007). 

Ένας άλλος ορισμός που έχει αποδοθεί από την ένωση Educause είναι: «Μια συλλογή από 
αυθεντικά και ανόμοια αποδεικτικά στοιχεία, εξαγόμενα από ένα μεγαλύτερο αρχείο, που 
αναπαριστά τις γνώσεις ενός ατόμου ή οργανισμού σε βάθος χρόνου και στην οποία το άτομο 
ή ο οργανισμός έχει ασκήσει κριτική. Η συλλογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να 
παρουσιαστεί σε ένα ή περισσότερα ακροατήρια για ένα συγκεκριμένο σκοπό» (Educause 
ePortfolios, 2007).  

Η συλλογή παίρνει συνήθως τη μορφή ενός συνόλου από αποδείξεις, όσον αφορά στη μάθηση 
και στην απόδοση, κριτικές ή ερμηνείες αυτών των αποδείξεων και αναπαραστάσεις μεταξύ 
και ανάμεσα αποδείξεων, ερμηνειών και κριτηρίων αξιολόγησης. Έξω από τα όρια της 
μάθησης, ένα ePortfolio μπορεί να αποδεικνύει την ποιότητα και τα γνωρίσματα ενός ατόμου 
ή κάποιες ικανότητες σχετικές με ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, το οποίο μπορεί να είναι 
πιθανοί εργοδότες ή συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την εργασιακή απόδοση, καθώς και 
ακαδημαϊκοί που ενδιαφέρονται για τις συνέπειες της μάθησης. 

Το θέμα ενός ePortfolio μπορεί επίσης να είναι το ίδιο το άτομο και ο στόχος μπορεί να είναι η 
κριτική. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για το τι είναι σχετικό και όλο 
το αρχείο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ePortfolio. Αν και το κεντρικό θέμα ενός ePortfolio είναι 
ο ιδιοκτήτης του, κάποιες αποδείξεις, κριτικές, σχέσεις και κριτήρια μπορεί να έχουν 
δημιουργηθεί και να ανήκουν σε άλλο άτομο ή ομάδα. Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα 
αυτών των ατόμων μπορεί να χρειάζεται να επιβεβαιωθεί από μια τρίτη αρχή. 

O Daren Cambridge ορίζει το ePortfolio ως: 

 «Αυτό που παράγεται όταν κάποιος συλλέγει, επιλέγει, ερμηνεύει κριτικά και/ή 
παρουσιάζει τις αποδείξεις του για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το τι 
έχει μάθει, γνωρίζει και μπορεί ή πρέπει να κάνει, 

 μια συλλογή από προϊόντα μάθησης, κριτικής ή ερμηνείας αυτών των προϊόντων και 
αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ και ανάμεσα σε αυτά τα προϊόντα και τις ερμηνείες 
τους. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να χρειάζεται να επιβεβαιωθούν από μια τρίτη αρχή και να 
είναι αμετάκλητες, 

 το σύνολο των προϊόντων, ερμηνειών και σχέσεων παρουσιάζεται σε ένα συγκεκριμένο 
κοινό. Πολλαπλά ePortfolios μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα 
διαμέσου ενός συστήματος ePortfolio» (Cambridge, 2003) 

Παρά την ποικιλία των ορισμών στην παρούσα εργασία θα υιοθετήσουμε τον ορισμό που 
αναφέρεται στο ePortfolio Portal και ορίζει ένα ePortfolio ως: «Ένα σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών βασισμένο στον παγκόσμιο ιστό, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα και 
υπηρεσίες. Ο εκπαιδευόμενος δομεί και διατηρεί μία ψηφιακή αποθήκη από αντικείμενα, η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει την επάρκεια των γνώσεών του και τους 
συλλογισμούς του. Έχοντας πρόσβαση στις καταχωρήσεις που έχει πραγματοποιήσει στην 
ψηφιακή αποθήκη, λαμβάνοντας ανάδραση και κριτικές οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
κατανοήσουν καλύτερα την ατομική τους πρόοδο, να σχεδιάσουν την καριέρα και να 
αναπτύξουν το βιογραφικό τους. Η διαπίστευση της προγενέστερης και/ή μεταγενέστερης 
εμπειρίας και ο έλεγχος πρόσβασης καθιστούν το ePortfolio ως ένα ισχυρό εργαλείο» 
(ePortfolio Portal, 2004). 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνει κανείς ότι ένα ePortfolio μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
εργαλείο που υποστηρίζει ενεργά την τηλεκπαίδευση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
σκοπό αυτό ενισχύοντας σημαντικά τη διαδικασία της μάθησης. Η δυνατότητα κριτικής και 
ανατροφοδότησης (feedback) αποτελούν βασικά του σημεία σε μια τέτοια διαδικασία. 
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Η εικόνα 1.4.1 παρουσιάζει μια επισκόπηση των πληροφοριών, των περιεχομένων, των 
δραστηριοτήτων και των πιθανών αλληλεπιδράσεων των ePortfolio. 

 

Εικόνα 1.4.1: Το μοντέλο ενός ePortfolio (Hiebert, 2006) 

Τα ePortfolios προσδιορίζονται από τον επιδιωκόμενο σκοπό: μάθηση, προσωπική ή 
επαγγελματική εξέλιξη, αξιολόγηση. Κάθε ePortfolio πρέπει να προτρέπει τους 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν να δομούν το προσωπικό 
τους portfolio ως ένα εφόρου ζωής μαθησιακό εργαλείο. 

1.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ EPORTFOLIOS  

Σύμφωνα με τον George Siemens η εξέλιξη των ePortfolio τροφοδοτήθηκε από τρεις βασικούς 
παράγοντες: την δυναμική λειτουργικότητα που παρέχουν τα εργαλεία αυτά με στόχο την 
χρήση της γνώσης για οικονομικά οφέλη, την μεταβαλλόμενη φύση του τρόπου απόκτησης 
γνώσεων, καθώς επίσης και τις συνεχείς αλλαγές των μαθησιακών αναγκών των 
εκπαιδευόμενων (Siemens, 2004). 

Είναι προφανές ότι, στην οικονομία της γνώσης (knowledge economy) η πιο σημαντική αξία 
είναι η ίδια η γνώση. Η ικανότητα του ατόμου να εκφράζει αποτελεσματικά την γνώση του 
(μέσω αντικειμένων-τεχνουργημάτων, δειγμάτων δουλειάς, δειγμάτων προόδου της 
προσωπικής του ανάπτυξης και μέσω σχολιασμών του εκπαιδευτή) αυξάνει τις ευκαιρίες του 
τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ένα ePortfolio επιτρέπει στον 
εκπαιδευόμενο να παρουσιάσει την επάρκεια των γνώσεων του, πέρα από ένα στατικό 
έγγραφο. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενός υπαρκτού δικτυακού τόπου αποδεικνύει με τρόπο 
άμεσο και αποτελεσματικό τις ικανότητες ενός ατόμου στην σχεδίαση και ανάπτυξη δικτυακών 
τόπων, από ότι μια απλή αναφορά σε ένα βιογραφικό σημείωμα. 
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Η μάθηση συνεχώς αλλάζει. Το τυπικό μοντέλο διδασκαλίας δίνει τη θέση του στις 
εναλλακτικές μεθόδους μάθησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και το μοντέλο της τάξης 
αμφισβητείται, γιατί δίνεται περισσότερη έμφαση και ουσία στην γνώση που αποκτά το άτομο 
μέσω των κοινωνικών ομάδων στις οποίες ανήκει, μέσω της εργασίας του και μέσω άλλων 
προσωπικών δικτύων μάθησης. Η μάθηση θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Η 
τυπική εκπαίδευση αποτελεί ένα μόνο στάδιο μάθησης. Η μάθηση συνεχίζεται σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, γι’ αυτό και γίνεται λόγος για την δια βίου μάθηση. Τα 
σχολεία αποδίδουν βαθμούς για να αποδείξουν την επάρκεια των γνώσεων. Η μάθηση, όμως, 
μέσα από τις εμπειρίες της ζωής δημιουργεί αντικείμενα-τεχνουργήματα. Η δυνατότητα να 
περιληφθούν τα αντικείμενα-τεχνουργήματα αυτά σε ένα ePortfolio, αποτελεί ισχυρό κίνητρο 
για την ανάπτυξη τους. 

Ακόμη περισσότερο, είναι φανερή σήμερα η ανάγκη για τηλεκπαίδευση δεδομένου ότι η 
κοινωνία πάσχει από έλλειψη χρόνου. Οι αλλεπάλληλες μεταβολές της τεχνολογίας, οδηγούν 
τις σύγχρονες οικονομίες στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό και γενική αύξηση της 
παραγωγικότητάς τους. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η 
αδιάκοπη εξειδίκευση και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα 

Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων αναγνωρίζονται, ειδικά κάτω από το πρίσμα του κοινωνικού 
αντίκτυπου που έχει η τεχνολογία σήμερα. Πολλοί εκπαιδευόμενοι, που εισάγονται στην 
ανώτερη εκπαίδευση, είναι εξοικειωμένοι με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο John Seely 
Brown περιγράφει τους νέους ως πολυεπεξεργαστές που σκέφτονται πολυνηματικά (όχι 
γραμμικά) και είναι άνετοι με τα διάφορα μέσα (Brown, 2002). Τα ePortfolios μπορούν να 
γίνουν τόσο οικεία στους νέους ανθρώπους, όσο ήταν τα τετράδια στις παλιότερες γενιές. 

1.6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ EPORTFOLIOS 
Σύμφωνα με τo ευρωπαϊκό πιλοτικό project MOSEP, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
Leonardo Da Vinci Programme της European Commission, (MOSEP, 2007) υπάρχουν τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο χρήσης των ePortfolio: ως εργαλεία για αξιολόγηση, ως 
εργαλεία για σχεδίαση προσωπικής ανάπτυξης (personal development planning - PDP), και ως 
εργαλεία για ενεργή μάθηση (active learning). Υπό αυτό το πρίσμα μπορούν να υποστηρίξουν 
σημαντικά την τηλεκπαίδευση. 

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ePortfolio ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο να αναθεωρήσει και να 
ασκήσει κριτική στο τι έκανε, τι δημιούργησε, τι έμαθε και τι εμπειρίες απέκτησε. 
Ενθαρρύνεται να καταγράψει αυτές τις κριτικές στο ePortfolio του και να τις μοιραστεί με 
άλλους. Έτσι, δίνεται αξία στην κριτική και απαιτείται να είναι σαφής για να υπάρξει 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Αυτό μπορεί έχει ως συνέπεια ο εκπαιδευόμενος να 
αντλήσει περισσότερα οφέλη από τη κριτική διαδικασία, οφέλη που πριν δεν αποκόμιζε.  

Η διαδικασία ανάπτυξης του ePortfolio τροφοδοτεί και υποστηρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού. 
Ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί την κριτική του για να σχεδιάσει το τι πρέπει να κάνει για να 
προχωρήσει, για να μάθει, για να δημιουργήσει, για να επιτύχει. Απλά προσθέτει το στάδιο της 
Καταγραφής (Record) στον κύκλο Σχεδιάζω (Plan), Κάνω (Do), Αναθεωρώ (Review). Το 
στάδιο καταγραφής είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί συγκεκριμενοποιεί τις κριτικές επιτρέποντας 
και ενθαρρύνοντας τον εκπαιδευόμενο να τις μοιραστεί με άλλους. Και αυτή η διαδικασία της 
άμεσης αλληλεπίδρασης με άλλους με βάση τις κριτικές του μπορεί να βοηθήσει τον 
εκπαιδευόμενο να αποκομίσει μέσα από την εμπειρία της μάθησης. Ακόμα πιο σημαντικό, αν ο 
εκπαιδευόμενος χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο για να προετοιμάσει τη σκέψη του, ώστε να 
μπορεί να τη μοιραστεί με άλλους, τότε μπορεί να εμπλακεί σε βαθύτερη νόηση, 
προσπαθώντας να κατανοήσει τις εμπειρίες του και να τις ενσωματώσει στις κριτικές του. 

Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας μάθησης μπορούν να συνδυαστούν με τη διαδικασία 
ανάπτυξης ενός ePortfolio. Όταν συμβαίνει αυτό, ένα νέο εννοιολογικό μοντέλο μάθησης με 
ePortfolio μπορεί να σχεδιαστεί όπως φαίνεται στην εικόνα 1.6.1.  
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Εικόνα 1.6.1: Το εννοιολογικό μοντέλο μάθησης με ePortfolio (MOSEP, 2007) 

1.7 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ EPORTFOLIO 
Η σύγχυση για τα ePortfolios προκύπτει από τους διαφορετικούς ορισμούς και σκοπούς που 
εξυπηρετούν. Σε μεγάλο βαθμό, ο ορισμός ενός ePortfolio εξαρτάται από τη συγκεκριμένη 
χρήση του. Τα ePortfolios έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών, που 
βασίζονται στο χαρτί, εξαιτίας της αξιόλογης αύξησης τόσο στο πλήθος, όσο και στην 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν σε άτομα και οργανισμούς. 

Δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να αξιολογηθεί σε ποικίλα επίπεδα και τονίζουν τις 
ικανότητές του. Αν και οι ακαδημαϊκές γνώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές, οι εξωδιδακτικές 
του δραστηριότητες και η εργασιακή εμπειρία ενός ατόμου τονίζονται επίσης, επιτρέποντας 
στον κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει τις διαφορετικές πλευρές αυτού του ατόμου. Έτσι, 
τα ePortfolios παρέχουν στο άτομο τη δυνατότητα να συνδέσει την τυπική του εκπαίδευση, 
την εργασιακή του εμπειρία και τις προσωπικές του δραστηριότητες. Ιδιαίτερα, στον τομέα 
της εκπαίδευσης που μας αφορά, βοηθούν τους καθηγητές να παρακολουθήσουν την πρόοδο 
των μαθητών τους, επιτρέποντας τους έτσι να αξιολογήσουν την απόδοσή τους. 

Τα άτομα δεν περιορίζονται σε ένα μόνο ePortfolio. Μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικά 
ePortfolio για να αναπαραστήσουν διαφορετικές πλευρές της ζωής τους εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες διαφορετικών ενδιαφερόμενων ή πιθανών εργοδοτών, δεδομένου ότι ένα ePortfolio 
συνδυάζει την ενσωμάτωση τεχνολογιών, ακαδημαϊκών εργασιών, εργασιακής εμπειρίας και 
άλλων σημαντικών (μη-ακαδημαϊκών) δεξιοτήτων για επαγγελματική πρόοδο (Wikipedia, 
2007). 
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Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης με τη χρήση 
ePortfolio, κυρίως για δύο σκοπούς. 

 Τη διαχείριση της μάθησης 

Οι μαθητές συχνά θεωρούν τα μαθήματά τους ως μια σειρά από ασύνδετα κομμάτια. Οι 
καθηγητές, από την άλλη, παραπονιούνται ότι οι μαθητές τους δεν θυμούνται υλικό που 
διδάχθηκε σε προηγούμενα μαθήματα. Η υλοποίηση ενός ePortfolio δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να δημιουργήσουν τις συνδέσεις μεταξύ των μαθημάτων που διδάσκονται. 
Καθώς οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα, προσθέτουν αντικείμενα-τεχνουργήματα και 
επιδόσεις για κάθε μάθημα στο ePortfolio τους. Στο τέλος κάθε έτους των σπουδών τους, θα 
έχουν συγκεντρώσει ηλεκτρονικά πολλαπλά στιγμιότυπα της δουλειάς τους, και κατά συνέπεια 
θα μπορούν πιο εύκολα να αποφασίσουν σε ποια επιπλέον μαθήματα να επικεντρωθούν και σε 
ποια επαγγελματική κατεύθυνση να στραφούν τελειώνοντας τις σπουδές τους. 

Με άλλα λόγια, με το να δημιουργούν οι μαθητές ένα ePortfolio, υποστηρίζεται μια ολιστική 
προσέγγιση της μάθησης. Παρακινούνται οι μαθητές πέρα από την παρακολούθηση ενός 
μαθήματος για να επιτύχουν έναν βαθμό, να συνδυάσουν σαφώς το τι έχουν μάθει και να 
προσδιορίσουν περιοχές όπου χρειάζονται βελτίωση ή περαιτέρω μελέτη. Η προσέγγιση αυτή 
στη διαδικασία μάθησης υπονοεί ότι οι μαθητές θα σταθούν με κριτική σκέψη απέναντι στην 
μάθησή τους με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αφομοιώσουν καλύτερα τις ποικίλες 
μαθησιακές εμπειρίες τους (Hiller et al, 2007). 

Παράλληλα, τα ePortfolios βοηθούν τους καθηγητές στην καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών 
τους, αφού διαθέτουν μια πιο σφαιρική εικόνα της απόδοσής τους. 

 Την επαγγελματική εξέλιξη 

Τα ePortfolios παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συνδυάσουν και να συνδέσουν τις 
μαθησιακές τους εμπειρίες με ποικίλους τρόπους. Επιπλέον, και πιο σημαντικό, τους 
επιτρέπουν όχι μόνο να επιδείξουν, αλλά και να αποδείξουν τι γνωρίζουν, ώστε να μπορούν να 
συμμετέχουν σε μία πρακτική άσκηση ή να αιτηθούν μια μελλοντική δουλειά δείχνοντας 
ολοκληρωμένα δείγματα της μέχρι τώρα δουλειάς τους. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο 
γόνιμη από ένα παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα, που περιλαμβάνει απλά την παράθεση 
των ικανοτήτων ενός ατόμου. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
αγοράς εργασίας έχει παρατηρηθεί μια άνοδο στη χρήση των ePortfolio. 

Στο πλαίσιο μιας κοινωνίας γνώσεων, όπου η μόρφωση είναι σημαντική, το ePortfolio μπορεί 
να παρέχει την ευκαιρία στο άτομο να αποδείξει τις ικανότητές του να συλλέγει, να 
οργανώνει, να ερμηνεύει και να ασκεί κριτική πάνω σε έγγραφα και πηγές πληροφοριών. 
Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναλάβουν τις ευθύνες των γνώσεων τους και της απόδειξής 
τους. Ακόμη περισσότερο, ένα ePortfolio μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα εργαλείο για τη 
διαχείριση της γνώσης μέσω προηγμένων τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού και των 
πολυμέσων. 

1.8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ 
EPORTFOLIO 

Η χρήση και η λειτουργικότητα ενός ePortfolio ποικίλει ανάλογα με τους χρήστες του. Μπορεί 
να διακρίνει κανείς τρεις βασικές κατηγορίες τελικών χρηστών: μαθητές, εκπαιδευτές και 
εργαζόμενους (ePortal, 2004). 

Όσον αφορά τους μαθητές, το ePortfolio μπορεί να θεωρηθεί ως ένας χώρος καταγραφής και 
οργάνωσης των γνώσεών τους. Επιτρέπει στο μαθητή να δημιουργήσει στη διάρκεια του 
χρόνου ένα σύστημα καταγραφής της δουλειάς του, όπου άλλοι μαθητές και καθηγητές 
μπορούν να ασκήσουν κριτική. 

Η οργανωμένη παρουσίαση του υλικού που έχει συγκεντρώσει ο μαθητής, του επιτρέπει να 
προβάλλει τη δουλειά του, να δεχτεί τα σχόλια των καθηγητών και να αναθεωρήσει τη 

 19



 

δουλειά του συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 
Έτσι, αποφοιτώντας και αναζητώντας εργασία, το ePortfolio παρέχει στον εργοδότη όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τον υποψήφιο ενδιαφερόμενο. 

Για το ακαδημαϊκό προσωπικό η ανάπτυξη ενός ePortfolio όπως περιγράφεται από τους 
Campbell, Melenyzer, Nettles και Wyman (2000) είναι «μια οργανωμένη συλλογή από σύνθετα 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την απόδοση του ατόμου και είναι σε άμεση συνάφεια με 
την πρόοδο του, τους στόχους του, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του, αυτά δηλαδή, που 
απαιτούνται για να είναι ικανός σε ένα ρόλο ή σε μια ειδικότητα». Τα περιεχόμενα ενός 
ePortfolio περιλαμβάνουν μια σύνοψη της ακαδημαϊκής πορείας, μια φιλοσοφία διδασκαλίας 
και κριτικά εργαλεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική εξέλιξη ενός ακαδημαϊκού. Έτσι, 
τεκμηριώνουν τη διδασκαλία και τα προσόντα τους, επιτρέποντας τους αργότερα να 
διεκδικήσουν μια προαγωγή ή ένα άλλο αξίωμα. 

Όμοια με το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στο να παρουσιάσουν 
δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με το αντικείμενο εργασίας τους ή την εξειδίκευσή τους. 
Έτσι, το ePortfolio παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία των δεξιοτήτων του και της 
επαγγελματικής του εξέλιξης. Ο εργοδότης θα διαθέτει ένα καλύτερο εργαλείο για να 
εκτιμήσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες του εργαζόμενου, τις οργανωτικές του ικανότητες, τη 
δημιουργικότητά του και τη δυναμική του στάση στη λήψη πρωτοβουλιών. 

Παρακάτω παρατίθενται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 
ενός ePortfolio από τους κύριους συμμετέχοντες: μαθητές, εκπαιδευτές και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα (Siemens, 2004). 

Όσον αφορά τους μαθητές τα ePortfolios παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα, καθώς τα 
δημιουργούν και ασκούν κριτική πάνω στις εμπειρίες τους, όπως: 

 Προσωπική διαχείριση γνώσης 

 Αύξηση στη αποτελεσματικότητα μάθησης 

 Αύξηση στις δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής 

 Ιστορικό ανάπτυξης και εξέλιξης 

 Δυνατότητα σχεδιασμού και καθορισμού στόχων 

 Άσκηση κριτικής στα τεχνουργήματα και στον τρόπο που συσχετίζονται με τους στόχους 

 Βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να συσχετίσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες που 
προέρχονται από την τυπική και άτυπη εκπαίδευσή τους. 

 Παρέχουν τα μεταγνωστικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα στους εκπαιδευόμενους για 
τον σχεδιασμό των μελλοντικών τους μαθησιακών αναγκών, με βάση προηγούμενες 
επιτυχίες και αποτυχίες 

 Προσωπικός έλεγχος του ιστορικού απόκτησης της γνώσης. 

Οι εκπαιδευτές ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τα 
ePortfolios γιατί: 

 Παρέχεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν υλικό με άλλα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας. 

 Επηρεάζουν τα κίνητρα των μαθητών 

 Αντιστοιχίζουν αντικειμενικούς στόχους και στρατηγικές αξιολόγησης 

 Τους παρέχεται πιο άμεσος και πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης 

 Προετοιμάζουν τους μαθητές για την δια-βίου μάθηση. 

 Δημιουργούν ένα ιστορικό αξιολόγησης, που μπορεί να ελέγχεται από τον κάθε μαθητή. 

 Ενισχύεται ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. 

 Εμπλουτίζεται η σχέση ανάμεσα στο μαθητή και τους επιβλέποντές του. 
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 Παρέχεται πιο αποδοτικός τρόπος διαχείρισης των παραδοτέων σε εξ-αποστάσεως 
εκπαίδευσης μαθήματα. 

Από την πλευρά των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η προστιθέμενη αξία της χρήσης των ePortfolio 
στη μάθηση είναι: 

 Προσωπικός έλεγχος της μαθησιακής εξέλιξης του κάθε μαθητή 

 Μεγαλύτερη ευκολία στη μεταφορά των βαθμών 

 Μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης 

 Συντελούν στην ανάπτυξη ενός πιο μόνιμου ρόλου στην ζωή των μαθητών (π.χ η 
εκπαίδευση δεν αποτελεί έναν κύκλο τεσσάρων χρόνων που κλείνει, αλλά μια εφόρου 
ζωής σχέση) 

 Δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν με πραγματικά στοιχεία αιτήματα αύξησης της 
αμοιβής σχετικά με την αποδοτικότητα εκπαιδευτικού (κίνητρο απόδοσης) 

Ένα ιδεατό ePortfolio σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την ευέλικτη εισαγωγή δεδομένων 
(κάθε στοιχείο να μπορεί να έχει τα δικά του μεταδεδομένα και να μπορεί να διαχειριστεί ως 
ξεχωριστό αντικείμενο), την οργάνωση (τα αντικείμενα να μπορούν να ιεραρχηθούν σε 
καταλόγους), την ανάκτηση (τα αντικείμενα να μπορούν να αναζητηθούν με βάση κριτήρια 
που θέτει ο ιδιοκτήτης του) και την παρουσίαση (τα αντικείμενα να μπορούν να 
ομαδοποιηθούν και να παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους ανάλογα με τα δικαιώματα 
πρόσβασης). Αν ένα ePortfolio πληρεί τα κριτήρια αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, που καλύπτει συνολικά τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων στην διαδικασία της μάθησης. 

Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρονικού Portfolio εισάγει στοιχεία στο σύστημα, 
προσδιορίζοντας βασικά μεταδεδομένα της στιγμής της εισαγωγής (τα μεταδεδομένα είναι 
χρήσιμα, αλλά όχι αναγκαία). Όταν ο μαθητής θελήσει να αποδείξει σε κάποιο μέλος της 
πανεπιστημιακής κοινότητας ότι έχει παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, εξάγει 
στοιχεία από το ePortfolio και τα στείλει στον καθηγητή. Παρόμοια, όταν κάνει αίτηση για μια 
θέση εργασίας, μπορεί να αποδείξει τις ικανότητές του με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο 
ePortfolio του. 

1.9 ΤΥΠΟΙ EPORTFOLIO 
Όταν αναφερόμαστε στη χρήση του ePortfolio, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε τον 
τύπο και τον σκοπό για τον οποίο αυτό χρησιμοποιείται. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι (Regis, 
2003), (Tartwijk, J., Diessen, E., 2006), (ePortal, 2004): 

 Portfolios Αξιολόγησης (Assessment Portfolios) 

Παρουσιάζουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες ενός εκπαιδευόμενου σε καθορισμένες 
περιοχές. Τέτοιες μπορεί να είναι το τέλος ενός μαθήματος ή ενός προγράμματος 
αξιολόγησης, όπου αξιολογείται κύρια η απόδοση του εκπαιδευόμενου. Κυρίως στόχος είναι η 
αποτίμηση των ικανοτήτων και της εμπειρίας του, όπως καθορίζεται από πρότυπα και 
αποτελέσματα. 

Τα ePortfolios που χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αξιολόγησης συνήθως οργανώνουν 
στοιχεία όπως τα παραγόμενα του υποψηφίου, αξιολογήσεις, φωτογραφίες και εγγραφές 
βίντεο. Οι αξιολογήσεις, όπου τέτοιου είδους ePortfolios χρησιμοποιούνται, διαφέρουν από τις 
υπόλοιπες διότι ο υποψήφιος δεν εξετάζεται, αλλά καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του. 
Για να είναι πειστικά πρέπει να περιέχουν πληροφορίες όπως αξιολογήσεις του εργοδότη ή του 
επιβλέποντα. Για να εξασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι παρέχουν στους αξιολογητές όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, μπορεί να δοθεί μια λίστα που να περιέχει στοιχεία που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο portfolio. Ορισμένες φορές, δίνονται οδηγίες στους εκπαιδευόμενους 
πώς να παρουσιάσουν τα στοιχεία αυτά. 
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 Portfolios Παρουσίασης (Showcase or Presentation Portfolios) 

Παρουσιάζουν τα καλύτερα στοιχεία της δουλειάς και τις ικανότητες ενός εκπαιδευόμενου. 
Δημιουργούνται στο τέλος ενός προγράμματος για να τονίσουν την ποιότητα της δουλειάς 
του. Οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν συνήθως ένα τέτοιο portfolio σε ενδεχόμενους εργοδότες 
στο τέλος ενός προγράμματος σπουδών. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι 
είναι ελεύθεροι να καθορίσουν τα περιεχόμενα του portfolio τους, τείνοντας να παρουσιάσουν 
τα καλύτερα δείγματα της δουλειάς τους ή αξιολογήσεις της δουλειάς αυτής.  

Ο ιδιοκτήτης ενός portfolio χρησιμοποιεί συχνά επικεφαλίδες για να υποδείξει την προέλευση 
των στοιχείων και τους λόγους για τους οποίους αυτά περιλαμβάνονται. Μια λογική δομή ενός 
Portfolio παρουσίασης αντιγράφει τη δομή ενός βιογραφικού σημειώματος και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς κατά αναλογία με ένα βιογραφικό σημείωμα. 

 Portfolios Ανάπτυξης (Development or Working Portfolios) 

Παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα και την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός εκπαιδευόμενου σε 
κάποιο χρονικό διάστημα. Βρίσκονται συνεχώς σε διαδικασία ανάπτυξης και περιλαμβάνουν 
τόσο στοιχεία αυτοαξιολόγησης, όσο και στοιχεία κριτικής και ανατροφοδότησης. Ο κύριος 
σκοπός τους είναι να παρέχουν επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. 

Ένα Portfolio ανάπτυξης μπορεί να σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο που αποτυπώνει και σχεδιάζει 
την πρόοδο του ιδιοκτήτη του. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης 
(Personal Development Plan - PDP) χρησιμοποιείται συχνά. Το σημείο εκκίνησης μπορεί να 
είναι μια περίληψη των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο ιδιοκτήτης για να πιστοποιηθεί. 
Προφανώς, ένα τέτοιο Portfolio έχει έννοια εφόσον υπάρχει χώρος για ατομική ανάπτυξη. Εάν 
για παράδειγμα όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα, προσπαθούν να 
επιτύχουν τους ίδιους σκοπούς, εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο, τότε υπάρχουν πιο 
αποτελεσματικά συστήματα από ένα Portfolio ανάπτυξης για την παρακολούθηση και το 
σχεδιασμό της ανάπτυξης τους. 

 Υβριδικά Portfolios (Hybrids or Combinations) 

Τα ePortfolios συνήθως χρησιμοποιούνται για ένα συνδυασμό διαφορετικών σκοπών και 
συνδυάζουν χαρακτηριστικά και από τους τρεις τύπους τυπικών portfolio που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Σπάνια συναντάει κανείς ένα ePortfolio που χρησιμοποιείται αυστηρά μόνο για 
σκοπούς αξιολόγησης, παρουσίασης ή ανάπτυξης.  

Για παράδειγμα, όταν ένα ePortfolio χρησιμοποιείται σε μια ιατρική σχολή ή σε ένα τμήμα 
εκπαίδευσης καθηγητών απαιτούνται περισσότερα από το να ζητήσεις απλά από τους 
φοιτητές να ασκήσουν κριτική στην πρόοδο τους. Αυτή η κριτική μπορεί να συνδέεται με ένα 
Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης, επιτρέποντας στον επιβλέποντα να συσχετίσει τη 
συγκεκριμένη κριτική με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής. Ακόμη 
περισσότερο, ζητείται συχνά από τους εκπαιδευόμενους να υποστηρίξουν τις κριτικές τους με 
διάφορα στοιχεία (αξιολογήσεις, φύλλα εργασιών, παράγωγα) με στόχο να τις επικυρώσουν 
και να διευκολύνουν την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, επίσης, διασφαλίζει ότι τόσο οι 
εκπαιδευτές, όσο και οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν την εργασία με τα ePortfolios σοβαρά. 

Όπως αναφέρει και η Helen Barrett «ένα portfolio χωρίς πρότυπα, στόχους και/ή κριτική είναι 
απλά μια εντυπωσιακή ανασκόπηση, όχι όμως ένα ePortfolio» (ePortal, 2004). Η αυτοκριτική 
είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη ενός ePortfolio. Εάν δεν απαιτείται από τους 
συμμετέχοντες να ασκήσουν αυτοκριτική στα αντικείμενα-τεχνουργήματα που προσθέτουν 
στο ePortfolio τους, δε θα ωφεληθούν από την πλούσια μαθησιακή εμπειρία που προσφέρει η 
ανάπτυξη ενός ePortfolio. 

Αυτή η διαδικασία περιγράφεται σύμφωνα με την Helen Barrett (Barrett, 2003) από τον 
παρακάτω τύπο 

Αποδείξεις = Αντικείμενα-Τεχνουργήματα + Κριτική (Λογική)+ Αξιολόγηση (Ανατροφοδότηση) 

Evidence = Artifacts + Reflection (Rationale) + Validation (Feedback) 
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1.10 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ 
EPORTFOLIO 

Ένα ePortfolio μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλήθος πληροφοριών (Siemens, 2004) όπως: 

 Προσωπικές πληροφορίες 

 Στόχους και σχέδια 

 Εκπαιδευτικές εμπειρίες 

 Αξιολογήσεις και πιστοποιητικά 

 Ικανότητες και δεξιότητες 

 Σχόλια εκπαιδευτών και/ή εργοδοτών 

 Εργασίες, projects, παρουσιάσεις 

 Κριτικά σχόλια και αναδράσεις 

 Προσωπικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα 

 Σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία του portfolio 

Όλα τα αντικείμενα-τεχνουργήματα θα πρέπει να έχουν ένα στόχο. Να παρουσιάζουν τις 
ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από τις εμπειρίες της 
μάθησης. 

1.11 EPORTFOLIO ΣΕΝΑΡΙΑ 
Η ιδέα των ePortfolio σεναρίων είναι η εξιστόρηση ενός σεναρίου του πώς ένα ePortfolio 
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση (Vuorikari, 2007). Η εξιστόρηση πρέπει να δίνεται σε μορφή 
αφήγησης ακολουθώντας μια συνήθη δομή, ώστε να είναι εύκολα κατανοητή. Κάθε χρήστης 
ePortfolio, μαθητής, καθηγητής, διαχειριστής, μπορεί να δημιουργήσει ένα σενάριο με τις 
εμπειρίες του ή τα σχέδια του να χρησιμοποιήσει ένα ePortfolio για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Εικόνα 1.11.1: Διαφορετικές αντιλήψεις χρηστών 
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Κεντρικό θέμα σε κάθε σενάριο είναι η αντίληψη του μαθητή για τη διαδικασία. Η εικόνα 11.1 
παρουσιάζει μερικές από τις διαφορετικές αντιλήψεις πιθανών χρηστών. Στο δικό του σενάριο 
ο χρήστης περιλαμβάνει τις αντιλήψεις που είναι σημαντικές για την περίπτωσή του. Ωστόσο, 
απαιτείται πάντα, η αντίληψη του μαθητή. 

Τα άτομα που εμπλέκονται στο σενάριο, είναι το βασικό κλειδί για την κατανόηση όλων των 
εν δυνάμει ePortfolio στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, όπως επίσης και για την 
ανάπτυξη τυπικών προδιαγραφών για μελλοντικές ePortfolio εφαρμογές. Η χρήση των 
ePortfolio σεναρίων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης βοηθάει στην 
κατανόηση ότι διαφορετικοί τύποι χρηστών, μπορεί να απαιτούν διαφορετικά πράγματα από 
ένα ePortfolio. 

1.12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ιδέα των ePortfolio δεν είναι καινούρια και ήδη χρησιμοποιούνται με πολλούς άτυπους 
τρόπους. Σε μια κοινωνία γνώσεων, όπου το είναι κανείς εγγράμματος είναι σημαντικό, το 
ePortfolio μπορεί να παρέχει στο άτομο την ευκαιρία να υποστηρίξει τις δυνατότητές του να 
συλλέγει, να οργανώνει, να ερμηνεύει και να ασκεί κριτική στη μάθηση και στις πρακτικές του. 
Είναι ένα εργαλείο για σχεδίαση της ατομικής ανάπτυξης, για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
που ενθαρρύνει το άτομο να αναλάβει τις ευθύνες και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 
μάθησής του. Ακόμα περισσότερο, ένα ePortfolio μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη 
διαχείριση της γνώσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο από ακαδημαϊκά ιδρύματα 
υποστηρίζοντας σε σημαντικό βαθμό την τηλεκπαίδευση. 

Για πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα η πρόκληση δεν είναι απλά η ανάπτυξη μια κουλτούρας 
δημιουργίας, αλλά η ενσωμάτωση ποικίλων δραστηριοτήτων σε αυτά και η επέκταση των 
σημερινών πρακτικών μάθησης. «Πολλοί εκπαιδευόμενοι ήδη παράγουν portfolios για ποικίλες 
χρήσεις, όπως άσκηση κριτικής, επικοινωνία με τους εκπαιδευτές, ή παρουσίαση 
διακεκριμένων παραδειγμάτων της δουλειάς τους και πιστοποιητικών σε πιθανούς εργοδότες» 
(Cohn and Hibbitts, 2004). 

Για να διασφαλίσουμε τη δια βίου χρήση των ePortfolio, πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει τον 
έλεγχο του. Οι υλοποιήσεις από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορεί να εισάγουν την ιδέα στους 
εκπαιδευόμενους, αλλά η αποτελεσματική χρήση πρέπει να καθοδηγείται από την κατανόηση 
του εκπαιδευόμενου των δυνατοτήτων χρήσης τους. Για παράδειγμα, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα 
μπορεί να απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν ένα ePortfolio για να 
παρουσιάσουν την επάρκεια τους όσον αφορά στους μαθησιακούς στόχους ή να το 
χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο αξιολόγησης. Ωστόσο, η αξία των ePortfolios χάνεται σε 
σημαντικό βαθμό όταν οι εκπαιδευόμενοι σταματήσουν να το χρησιμοποιούν μετά την 
αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα σπουδών. Η αποτελεσματική χρήση εξαρτάται από τους 
ίδιους τους εκπαιδευόμενους που αναγνωρίζουν την αξία και τα πλεονεκτήματά τους. 

Η χρήση των ePortfolio αναπαριστά την ευκαιρία να βελτιώσουμε την ποιότητα της 
τηλεκπαίδευσης, παρέχοντας σε εκπαιδευτές και προσωπικό πολύτιμες πληροφορίες που 
περιγράφουν τις εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως εργαλεία διαχείρισης της μάθησης όχι μόνο από εκπαιδευόμενους, αλλά και από 
εκπαιδευτές και επαγγελματίες. 

Το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε ένα ηλεκτρονικό Portfolio είναι σίγουρα ενδιαφέρον από 
την πλευρά διασφάλισης της ποιότητας, αλλά είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η συνεισφορά 
τους στη διαδικασία μάθησης. «Η ζωντανή απόδειξη της ικανότητας του ατόμου να 
διαχειρίζεται τη μάθησή του και να της ασκεί κριτική (EIfEl ePortfolio, 2007)». 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα μελετηθούν οι τεχνολογίες και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται 
στα ePortfolio. 
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Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  2 :  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  
Κ Α Ι  Π Ρ Ο Τ Υ Π Α  Γ Ι Α  E P O R T F O L I O S  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα ePortfolio μπορεί να 
δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει πολλούς σκοπούς. Μπορεί να είναι ένα δυναμικό 
περιβάλλον που αντικατοπτρίζει τις γνώσεις μας, ένα εργαλείο για διαμορφωτική ή αθροιστική 
αξιολόγηση, ή ένα ισχυρό εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η διαδικασία δημιουργίας ενός ePortfolio, ώστε να 
καταλήξουμε στα στάδια ανάπτυξής του. Θα γίνει περιγραφή του μοντέλου ανάπτυξης πέντε 
επίπεδων ενός ePortfolio, σύμφωνα με το George Siemens, και θα μελετηθεί η σημασία των 
συστημάτων ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, θα αναφερθούν ePortfolio 
προϊόντα λογισμικού και θα λάβει χώρα σύνταξη πινάκων περιγραφής εργαλείων που 
μελετήθηκαν εκτενέστερα. Τέλος, αναλύεται η ανάγκη εφαρμογής προτύπων και 
περιγράφονται ειδικότερα οι προδιαγραφές (specifications) του IMS Global Learning 
Consortium για τα ePortfolios, καθώς και μελέτες περίπτωσης των προδιαγραφών αυτών. 

2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ EPORTFOLIO 
Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ePortfolio αναλύεται σε διακριτά στάδια, που το καθένα υλοποιεί 
διαφορετικές λειτουργίες. Το ePortal προτείνει μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων για την 
προετοιμασία του ePortfolio και η οποία περιγράφεται λεπτομερειακά στη συνέχεια (ePortal, 
2004): 

 Συλλογή (Collect) 

Συλλογή των αντικείμενων-τεχνουργημάτων, που αναπαριστούν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα του χρήστη και που θα περιληφθούν στο ePortfolio. Είναι προτιμότερο η 
αποθήκευσή τους να γίνεται σε ψηφιακή μορφή, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό Portfolio. 
Η συλλογή θα επιτρέψει, επίσης, στο χρήστη να δει τη δουλειά, την πρόοδο και την 
ανάπτυξή του συνολικά σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 

 Επιλογή (Select) 

Άσκηση κριτικής και αξιολόγησης στα αντικείμενα-τεχνουργήματα που έχει αποθηκεύσει ο 
χρήστης και επιλογή εκείνων που θεωρεί ότι παρουσιάζουν καλύτερα τα επιτεύγματά του και 
αποδεικνύουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και σκοπών με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 

 Κριτική (Reflect) 

Σχολιασμός και άσκηση κριτικής στη σημασία των επιλεγμένων αντικειμένων-
τεχνουργημάτων για το ePortfolio σε σχέση με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Η 
κριτική είναι μια σκόπιμη ενέργεια για να εξετάσει ο χρήστης τις ενέργειες της μάθησης και 
απλά να τις καταγράψει. 
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 Σύνδεση (Connect) 

Χρησιμοποίηση του ePortfolio για να γίνει σύνδεση μεταξύ των αντικειμένων-
τεχνουργημάτων, κριτικών, στόχων και δεικτών απόδοσης και να καθοριστούν οι 
μελλοντικούς στόχοι του χρήστη. 

Τα παραπάνω βήματα προτείνονται και από την Helen Barrett. Ωστόσο, η ίδια προσθέτει ένα 
ακόμα σημαντικό βήμα, την παρουσίαση (Barrett, 2000; 2001). 

 Παρουσίαση (Presentation) 

Παρουσίαση του ePortfolio του χρήστη και διαμοίραση (sharing) του προκειμένου να δεχτεί 
κριτική και ανατροφοδότηση. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν συνεπώς πέντε στάδια ανάπτυξης. 

1. Καθορισμός του περιεχομένου και των στόχων του ePortfolio 

Πρωταρχικός στόχος σε αυτό το στάδιο είναι ο καθορισμός του πλαισίου αξιολόγησης και 
των στόχων του ePortfolio. Ποιους σκοπούς θέλει ο χρήστης να εξυπηρετήσει; Σε ποιους 
απευθύνεται; Η γνώση των στόχων μας τον βοηθάει να καθορίσει την υπόλοιπη διαδικασία 
ανάπτυξης του ePortfolio. Γνωρίζοντας το κοινό στο οποίο απευθύνετε τον βοηθάει να 
αποφασίσει τη μορφή και το είδος του ePortfolio που θα δημιουργήσει. 

2. Επεξεργασία του ePortfolio 

Αυτό το στάδιο απαιτεί τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Γνωρίζοντας τους στόχους που 
θέλει να επιδείξει ο χρήστης, πρέπει να καθορίσει τα αντικείμενα που πρέπει να συλλέξει και 
κατόπιν να επιλέξει για να δώσει μορφή στο ePortfolio του. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να 
ψηφιοποιηθούν και να οργανωθούν σε κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση τους βοηθάει στην 
ευκολότερη επιλογή τους μετέπειτα. Συλλέγει το υλικό που αναπαριστά τις επιτεύξεις του. Το 
υλικό επιλέγεται από διάφορες χρονικές στιγμές, ώστε να επιδεικνύει τη μαθησιακή του 
ανάπτυξη κατά την πορεία των σπουδών του. Καλή πρακτική είναι να περιλαμβάνει μια μικρή 
περιγραφή, που να απεικονίζει τη σημασία της χρονικής στιγμής κατά την οποία 
δημιουργήθηκε το αντικείμενο. 

3. Κριτική του ePortfolio 

Το στάδιο αυτό διαφοροποιεί τη σημασία του ePortfolio. Διαφορετικά πρόκειται για ένα 
εργαλείο που αντικατοπτρίζει τις γνώσεις του χρήστη. Η σημασία της κριτικής είναι αναγκαία 
όταν ο στόχος είναι να μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον John Dewey 
«Δε μαθαίνουμε από την εμπειρία. Μαθαίνουμε μέσα από την κριτική στην εμπειρία μας». Η 
καταγραφή, λοιπόν, της ανατροφοδότησης στη δουλειά του χρήστη και στην επίτευξη των 
στόχων του είναι σημαντική. Υπάρχουν τρεις απλές ερωτήσεις, που συνδέουν το παρελθόν 
με το μέλλον μας, για να ξεκαθαρίσει την κριτική διαδικασία. 

 Τι; (Αναφέρεται στο παρελθόν) Τι έχει συγκεντρώσει για τη μάθηση του, τη δουλειά 
του, τη ζωή του. Αυτά θα είναι τα αντικείμενα του. 

 Και τι; (Αναφέρεται στο παρόν) Τα αντικείμενα που έχει συγκεντρώσει τι δείχνουν 
σχετικά με τη μάθησή του. Πρόκειται για τις κριτικές μου όσον αφορά στις γνώσεις, στις 
δεξιότητες και στις ικανότητές του. 

 Τώρα τι; (Αναφέρεται στο μέλλον) Τι κατεύθυνση σκοπεύω να ακολουθήσει στο 
μέλλον. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί του στόχοι. 

Αυτή η διαδικασία καθορισμού των μελλοντικών στόχων μετατρέπει το ePortfolio σε ένα 
ισχυρό εργαλείο τόσο για τη μαθησιακή του, όσο και για την επαγγελματική του ανάπτυξη. 

4. Σύνδεση του ePortfolio 

Σε μεγάλο βαθμό, αυτό το στάδιο είναι μοναδικό στα ePortfolios επειδή δίνεται η 
δυνατότητα εισαγωγής στο ePortfolio υπερσυνδέσμων. Με τη χρήση υπερσυνδέσμων ο 
χρήστης είναι σε θέση να συνδέσει τις αποδείξεις των επιτευγμάτων του με τους στόχους 
που έχει θέσει και να αναγνωρίσει πρότυπα. Η διαδικασία δημιουργίας ενός Portfolio με 
χρήση υπερσυνδέσμων συνεισφέρει στην διαδικασία της αθροιστικής αξιολόγησης. Όταν 
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χρησιμοποιεί το Portfolio για αξιολόγηση, η μετατροπή των αντικειμένων που έχει συλλέξει 
σε αποδείξεις, δεν είναι πάντοτε προφανής. Συνδέοντας τις κριτικές με τα αντικείμενα κάνει 
τη διαδικασία της μάθησης πιο κατανοητή. Επίσης, η δυνατότητα να δημιουργεί συνδέσμους 
τον βοηθάει να ξεπεράσει τη γραμμικότητα των δύο διαστάσεων που έχει σε ένα συμβατικό 
Portfolio, επιτρέποντας σε ένα αντικείμενο να επιδείξει πολλαπλές μορφές. 

5. Παρουσίαση του ePortfolio 

Στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης του ePortfolio είναι η παρουσίαση του σε ευρύτερο κοινό 
και η διαμοίραση του. Εδώ η στρατηγική είναι προσωπική για τον κάθε χρήστη και εξαρτάται 
από το περιεχόμενο του ePortfolio. Δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους να ασκήσουν κριτική 
στο ePortfolio του, λαμβάνει χώρα σημαντική ανατροφοδότηση που βοηθάει στην 
αυτοαξιολόγηση του. Η ανατροφοδότηση είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της μάθησης. 
Σε ένα περιβάλλον συνεχής βελτίωσης, ένα ePortfolio πρέπει να λαμβάνεται ως ένα εργαλείο 
μάθησης και η αποτελεσματικότητά του πρέπει να αναθεωρείται σε καθημερινή βάση για να 
εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνει τους σκοπούς που έχει θέσει ο χρήστης. 

2.3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ EPORTFOLIO 
O George Siemens, ιδρυτής της Complexive Systems, Inc., ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα 
και εργαστήριο μάθησης, έχει αναπτύξει στα πλαίσια της δουλειάς του για τον 
«κοννεκτιβισμό» (connectivism) ένα μοντέλο 5 επιπέδων, που περιγράφει και καθορίζει τις 
λειτουργικές απαιτήσεις των λογισμικών μάθησης (Siemens, 2004).  

Η εικόνα (2.3.1) παρουσιάζει τα επίπεδα αυτά. Καθώς ανεβαίνουμε επίπεδο η ευθύνη της 
υλοποίησης μεταφέρεται από τον εκπαιδευόμενο, στο ακαδημαϊκό ίδρυμα και στη βιομηχανία. 
Έτσι, τα επίπεδα 1 και 2 προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στον εκπαιδευόμενο, τα επίπεδα 3 
και 4 στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το επίπεδο 5 στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

 

Εικόνα 2.3.1: Επίπεδα ανάπτυξης ενός ePortfolio (Siemens, 2004) 

Το επίπεδο 1 μπορεί να περιλαμβάνει απλούς δικτυακούς τόπους (websites), ιστολόγια 
(blogs) και wikis. Πρόκειται για ενδεχόμενα ePortfolio συστήματα που δεν περιλαμβάνουν 
αλληλεπίδραση (interactivity) υποστηριζόμενη από βάσεις δεδομένων. Η επίδειξη των 
αποκτημένων ικανοτήτων γίνεται με απλά εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων (Powerpoint, 
Dreamweaver) ή ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (Mediator). Όσον αφορά στα ιστολόγια 
και στα wikis παρότι από τεχνική άποψη υποστηρίζονται συνήθως από συστήματα βάσεων 
δεδομένων, περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το επίπεδο. 
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Το επίπεδο 2 αποτελείται από δυναμικές δικτυακές σελίδες. Έτσι, τα συστήματα αυτού του 
επιπέδου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του επιπέδου ένα, αλλά επιπρόσθετα προσφέρουν 
τεχνική υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα ιδρύματα. Για παράδειγμα είναι 
διαθέσιμα γνωρίσματα πλοήγησης και αναζήτησης, ή ο ιδιοκτήτης του ePortfolio μπορεί να 
αναπτύξει διαφορετικά τμήματα στον ίδιο ιστοχώρο για να επιτρέψει πρόσβαση με 
διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. 

Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει εργαλεία λογισμικού που έχουν διαθέσιμο όλο το πλήθος 
λειτουργιών σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε σύνδεση με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός 
ιδρύματος. Το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλο το ίδρυμα και έτσι απαιτείται η υποστήριξη 
του ιδρύματος για τη δημιουργία του ePortfolio, καθώς και οδηγίες για τη χρήση του. Το ίδιο 
το ίδρυμα μπορεί επίσης, να φιλοξενεί την εφαρμογή του ePortfolio, επιτρέποντας στους 
εκπαιδευόμενους να το αναπτύξουν. Οι πληροφορίες για την πρόοδο των χρηστών είναι 
προσβάσιμες μέσω ενός κεντρικού συστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαδικασίες αξιολόγησης. 

Το επίπεδο 4 απαιτεί το ίδρυμα να ενσωματώσει την ανάπτυξη και τη χρήση του ePortfolio 
στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης. Έτσι, η διαδικασία ανάπτυξης του 
ePortfolio υποστηρίζεται από στοιχεία όπως η επικοινωνία (μεταξύ καθηγητών και μαθητών, 
μαθητών μεταξύ τους), ενσωμάτωση ενός προγράμματος σπουδών, καθώς και μεταφορά 
δεδομένων μεταξύ ePortfolio και του συστήματος διαχείρισης μάθησης. 

Το επίπεδο 5 περιλαμβάνει εργαλεία λογισμικού που ενσωματώνονται σε ένα δίκτυο από 
ακαδημαϊκά συστήματα. Έτσι, απαιτεί το ίδρυμα να επιμείνει σε πρότυπα που επιτρέπουν την 
διαλειτουργικότητα (interoperability) και τη διαμοίραση (sharing) των δεδομένων του 
ePortfolio με άλλα ιδρύματα. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι για την υποστήριξης της τηλεκπαίδευσης σε ένα 
ακαδημαϊκό ίδρυμα με ePortfolio, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον στο επίπεδο 3.  

2.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, κάτω από τις συστάσεις 
των ειδικών, να λάβει υπόψη τα συστήματα Ανοικτού Κώδικα (Open Source systems - OSS) 
ως καθοριστικό παράγοντα στην Ευρώπη (Cordis, 2004).  

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να οριστεί ως λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας 
(source code) δημοσιεύεται και είναι διαθέσιμος στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
καθένα να αντιγράψει, τροποποιήσει και αναδιανείμει τον πηγαίο κώδικα χωρίς να πληρώσει 
για συγγραφικά ή άλλα δικαιώματα. Οι άδειες ανοικτού λογισμικού ποικίλουν στους όρους 
τους, όσον αφορά στο είδος του λογισμικού το οποίο συνοδεύουν και στον έλεγχο του 
παραγόμενου έργου. Ωστόσο, οι όροι διανομής του λογισμικού ανοικτού κώδικα πρέπει να 
υπακούν τα κριτήρια που θέτει ο οργανισμός Open Source Initiative (Open Source, 2007). 

Σύμφωνα με τον Graham Attwell, η σημασία του ανοικτού λογισμικού και του ανοικτού 
περιεχομένου μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε συνδυασμό με τις αλλαγές και τις εξελίξεις στην 
ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) (Attwell, 2005). Η αυξανόμενη προσοχή που δίνεται σε 
πρότυπα και η ανάπτυξη των προτύπων για το σχεδιασμό της μάθησης (learning design), 
επιτρέπει την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών και τη διαμοίραση 
μαθησιακού υλικού.  

Επιπρόσθετα, η ιδέα του ανοικτού περιεχομένου και της διαμοίρασής του παρέχει μια πιθανή 
λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της ηλεκτρονικής μάθησης, την έλλειψη διαθέσιμων, 
υψηλής ποιότητας μαθησιακού υλικού σε μεγάλο πλήθος θεματικών περιοχών. Έτσι, η μεγάλη 
σημασία του ανοικτού κώδικα είναι ότι επιτρέπει την καινοτομία. Η διαθεσιμότητα 
διαφορετικών εφαρμογών για εκπαίδευση, που συνδέονται με αποθήκες μαθησιακού υλικού, 
επιτρέπει στους εκπαιδευτές να πειραματιστούν με διάφορες παιδαγωγικές εφαρμογές. 
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Το λογισμικό ανοικτού κώδικα χρησιμοποιείται σε ποικίλες περιοχές όπως η διαχείριση 
περιεχομένου, o σχεδιασμός δικτυακών τόπων, η διαχείριση της ηλεκτρονικής μάθησης. Τα 
πλεονεκτήματα του είναι ευρέως γνωστά και αναγνωρίζονται. Επίσης, πολλά ευρωπαϊκά 
projects ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει το 
παρατηρητήριο Ανοικτού Κώδικα (Open Source observatory) που επικεντρώνεται στις εξελίξεις 
στον τομέα αυτό και υποστηρίζει την εισαγωγή συστημάτων ανοικτού κώδικα (IDABC, 2007). 

Στο πεδίο των λογισμικών για ePortfolio, αναγνωρίζονται επίσης δραστηριότητες για ανοικτό 
κώδικα και μπορούν να διακριθούν γενικά τρεις τάσεις: 

 Ανεξάρτητα ePortfolio προϊόντα λογισμικού 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα λογισμικού, που αναπτύχθηκαν και 
χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητα εργαλεία για ePortfolio εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το 
Elgg, το Mahara και το OSP – Open Source Portfolio. 

 Συστήματα διαχείρισης μάθησης με πρόσθετες λειτουργίες για ePortfolio 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το ευρέως διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης μάθησης 
Moodle (Moodle, 2007), στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν δύο διαφορετικά portfolio 
modules ως πρόσθετα, το Moofolio και το Exabis. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
ιδιαίτερα για ιδρύματα που χρησιμοποιούν ήδη το Moodle, καθώς η διαδικασία ενσωμάτωσης 
του ePortfolio είναι σχετικά εύκολη. Υπάρχουν, φυσικά, και εμπορικά συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου με πρόσθετες λειτουργίες για ePortfolio όπως για παράδειγμα το Blackboard 
Portfolio for Vista and Campus Edition, το οποία ωστόσο κοστίζουν. 

 Web 2.0 και εργαλεία κοινωνική δικτύωσης (social networking tools) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται wikis, ιστολόγια (blogs) και άλλα εργαλεία κοινωνικής 
δικτύωσης, που μπορεί να υποτεθεί ότι θα είναι διαθέσιμα ως βασικά εργαλεία για την 
υποστήριξη της εκπαίδευσης στο κοντινό μέλλον. 

2.5 EPORTFOLIO ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Υπάρχει μια ποικιλία εργαλείων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός 
EPortfolio. Βασιζόμενοι στο ευρωπαϊκό πιλοτικό project MOSEP τα ePortfolio προϊόντα 
λογισμικού μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες (MOSEP, 2007). Για κάθε 
κατηγορία αναφέρονται ονόματα προϊόντων λογισμικού για ePortfolio. 

 Εμπορικά ePortfolio προϊόντα λογισμικού (Commercial ePortfolio software 
products) 

Angel EPortfolio, Fronter, PebblePAd, EPET, iWebfolio, RAPID, eXact Portfolio, LiveText, 
TaskStream. 

 Προϊόντα λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source software products) 

Elgg Learning Landscapes, Mahara, OSP-Portfolio 

 Συστήματα διαχείρισης μάθησης με πρόσθετες λειτουργίες για ePortfolio 
(Learning management systems, with portfolio functions via plug-ins) 

Blackboard/WebCT with portfolio module, Moodle with Exabis ePortfolio plug-in, Moodle with 
Moofolio plug-in 

 Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου με ePortfolio λειτουργίες (Content 
management systems with extended ePortfolio functions) 

Factline Community Server 

 Ενσωματωμένα συστήματα και πακέτα λογισμικού (Integrated systems and 
system families) 

Scioware-Concorde (ενσωμάτωση λειτουργιών Portfolio με υπάρχουσες λειτουργίες 
διαχείρισης μάθησης), Winvision - Ms-Sharepoint Server Portal. 
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Σε μια προσπάθεια να ταξινομηθούν τα παραπάνω προϊόντα λογισμικού για ePortfolio με βάση 
τα επίπεδα ανάπτυξης ενός ePortfolio, που περιγράφει ο George Siemens, συμπεραίνει κανείς 
ότι δεν είναι εύκολη η καταχώρησή τους σε μία μόνο κατηγορία. Έτσι, η εικόνα 2.5.1 μπορεί 
να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζήτηση. 

 

Εικόνα 2.5.1: Ταξινόμηση ePortfolio προϊόντων λογισμικού σύμφωνα με τα επίπεδα 
ανάπτυξης του George Siemens 

Δεδομένου ότι η παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται στα πλαίσια έρευνας ενός 
ακαδημαϊκού ιδρύματος, μελετήθηκαν εκτενέστερα τα λογισμικά που περιλαμβάνονται στα 
επίπεδα 3 και 4 και συντάχθηκαν οι παρακάτω πίνακες περιγραφής προϊόντων λογισμικού για 
ePortfolio. 

Πίνακας 2.5.1: Elgg Learning Landscapes

Όνομα προϊόντος: Elgg Learning Landscapes 

Δικτυακός τόπος: http://classic.elgg.org

Οργανισμός/Ίδρυμα 

/Εταιρεία Ανάπτυξης: 

Curverider LTD, UK 

Τεχνικές απαιτήσεις: LAMP (Linux, Apache Webserver, MySQL database, PHP) 

Κόστος/Άδεια 
έκδοσης: 

Open Source, GPL, hosting available 

Σύντομη περιγραφή: Μια ανοικτού κώδικα κοινωνική δικτυακή πλατφόρμα. Προσφέρει 
blogging, networking, community, collecting of news using feeds 
aggregation και file sharing features. 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν όλα τα 
αγαπημένα τους εργαλεία σε ένα περιβάλλον και να 
παρουσιάσουν το περιεχόμενό τους στα άτομα που επιλέγουν 
μέσα από ένα κοινωνικό δικτυακό χώρο, τον οποίο ελέγχουν. 

Περιλαμβάνει το πρόσθετο Folio (wiki, portfolio, activity), το 
οποίο παρέχει ένα WYSIWYG wiki, ένα ενοποιημένο παράθυρο 
δραστηριοτήτων και μια ePortfolio λύση. 
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Πίνακας 2.5.2: Mahara Portfolio

Όνομα προϊόντος: Mahara Portfolio 

Δικτυακός τόπος: http://www.mahara.org

Οργανισμός/Ίδρυμα 

/Εταιρεία Ανάπτυξης: 

New Zealand's Tertiary Education Commission's e-learning 
Collaborative Development Fund (eCDF), involving Massey 
University, Auckland University of Technology, The Open 
Polytechnic of New Zealand, and Victoria University of Wellington

Τεχνικές απαιτήσεις: BSD, Linux, SunOS/Solaris + Apache Webserver, MySQL 
database, PHP 

Κόστος/Άδεια 
έκδοσης: 

Open Source, GPL 

Σύντομη περιγραφή: Ένα ανοικτού κώδικα ePortfolio, ιστολόγιο, resume builder και 
σύστημα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέει χρήστες και 
δημιουργεί online κοινότητες μάθησης. Σχεδιάστηκε για να 
παρέχει στους χρήστες με εργαλεία που παρουσιάζουν τη δια 
βίου μάθηση, τις ικανότητες τους και την ανάπτυξη τους στη 
διάρκεια του χρόνου σε επιλεγμένο κοινό. 

Όλες οι δραστηριότητες του χρήστη κλειδώνονται και είναι 
τελείως αφανής στους υπόλοιπους χρήστες. Γίνονται 
προσβάσιμες για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρήστες μέσω 
«όψεων (views)». Το template αυτών των όψεων καθορίζει τις 
δομές για την απαιτούμενη πληροφορία. 

Τα κύρια στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι: 

Αποθήκη αρχείων: Τα αρχεία αποθηκεύονται και διαχειρίζονται 
μέσω μιας δομής φακέλων  

Ιστολόγιο: Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ποικίλα 
ιστολόγια και να τα διαμοιράσουν σε άλλα άτομα, ομάδες ή κοινό.

Resume Builder: Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν 
ψηφιακά βιογραφικά σημειώματα. 

Κοινωνική δικτύωση: Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και 
να συντηρήσουν μια λίστα φίλων στο σύστημα. 

Διαχείριση: Προσαρμογή του Mahara μέσω ρύθμισης ενός 
πλήθους παραμέτρων. 

Πίνακας 2.5.3: Open Source Portfolio

Όνομα προϊόντος: OSP - Open Source Portfolio 

Δικτυακός τόπος: http://osportfolio.org/ 

Οργανισμός/Ίδρυμα 

/Εταιρεία Ανάπτυξης: 

The rSmart Group 

Τεχνικές απαιτήσεις: JAVA 1.5, Tomcat Server 5.5, Maven 2.0, MySQL 5.0 or Oracle 9i 

Κόστος/Άδεια 
έκδοσης: 

Open Source 

Σύντομη περιγραφή: Ένα ανεξάρτητο βασιζόμενο σε JAVA εργαλείο παρουσίασης, που 
συνδέεται (από την έκδοση 2.0 και έπειτα) με το σύστημα 
διαχείρισης μάθησης Sakai. 
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Οι λειτουργίες του ePortfolio βασίζονται στην κλασσική διαίρεση 
σε τέσσερις περιοχές: συλλογή, κριτική, σχεδιασμός, διαμοίραση. 
Αυτές οι βασικές λειτουργίες εκτελούνται με η βοήθεια οδηγών. 
Το OSP προσφέρει portfolios μέσω μαθημάτων και ατομικά 
portfolios, που δημιουργούν οι χρήστες. 

Πίνακας 2.5.4: Blackboard Portfolio for Vista and Campus Edition

Όνομα προϊόντος: Blackboard Portfolio for Vista and Campus Edition 

Δικτυακός τόπος: http://www.blackboard.com/products/Academic_Suite/portfolio 

Οργανισμός/Ίδρυμα 

/Εταιρεία Ανάπτυξης: 

Blackboard, Inc. 

Τεχνικές απαιτήσεις: Microsoft Windows 2000 Server+MS-SQL+IIS+Java 2 SDK; Sun 
Solaris 8+Oracle 9i+Java 2 SDK; Red Hat Linux 7.2+Oracle 
8i+Java 2 SDK 

Κόστος/Άδεια 
έκδοσης: 

Αγορά μετά από επικοινωνία 

Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για ένα ePortfolio module το οποίο ενσωματώνεται 
πλήρως στο σύστημα διαχείρισης μάθησης Vista ή Campus 
Edition της Blackobard. 

Το περιβάλλον επιτρέπει στους μαθητές να συλλέγουν, να 
παρουσιάζουν και να ασκούν κριτική στα επιτεύγματα τους όσον 
αφορά στη μάθηση, στις ικανότητες και στις εμπειρίες τους στη 
διάρκεια του χρόνου. Το σύστημα προσφέρει, επίσης, μια 
λειτουργία αναθεώρησης (revision) σε καθηγητές, καθώς και 
πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση επισκεπτών. 

Πίνακας 2.5.5: Moofolio

Όνομα προϊόντος: Moofolio 

Δικτυακός τόπος: http://moodle.spdc.org/moofolio/ 

Οργανισμός/Ίδρυμα 

/Εταιρεία Ανάπτυξης: 

Matt Oquist 

Τεχνικές απαιτήσεις: Εγκατάσταση Moodle 1.6 και άνω (Apache, MySQL, PHP) 

Κόστος/Άδεια 
έκδοσης: 

Open Source 

Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για μια “third-party” ανάπτυξη για την πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης Moodle. Με την εγκατάσταση του plug-in 
δημιουργούνται δύο επιπλέον block: το Portfolio Keeper και το 
File Keeper. 

To Portfolio Keeper επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και 
να διαχειρίζονται το portfolio τους, καθώς και να εξετάζουν τα 
portfolio άλλων χρηστών. Κάθε portfolio μπορεί να εκχωρηθεί σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα μαθημάτων και περιέχει αντικείμενα-
τεχνουργήματα στα οποίο ο μαθητής μπορεί να ασκήσει την 
κριτική του. Επίσης, όταν δίνεται άδεια στους καθηγητές, 
μπορούν και αυτοί να προσθέσουν σχόλια στα αντικείμενα-
τεχνουργήματα των μαθητών τους.  
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Πίνακας 2.5.6: Exabis ePortfolio

Όνομα προϊόντος: Exabis ePortfolio 

Δικτυακός τόπος: http://moodlekurse.org 

Οργανισμός/Ίδρυμα 

/Εταιρεία Ανάπτυξης: 

Exabis Internet Solutions 

Τεχνικές απαιτήσεις: Εγκατάσταση Moodle 1.8 και άνω (Apache, MySQL, PHP) 

Κόστος/Άδεια 
έκδοσης: 

Open Source, GPL 

Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για να ένα block που εγκαθίσταται στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης Moodle.  

Εφόσον ενσωματώνεται ως block, το ePortfolio γίνεται διαθέσιμο 
σε όλα τα μαθήματα από το διαχειριστή. Οι καθηγητές μπορούν 
επίσης να ενεργοποιήσουν το block αλλά για συγκεκριμένα 
μαθήματα, μέσω της ρύθμισης παραμέτρων των block, και να το 
διαθέσουν στους μαθητές. 

Οι καταχωρήσεις των μαθητών είναι ορατές στα μαθήματα τα 
οποία αυτοί συμμετέχουν και στα οποία οι καθηγητές έχουν 
ενεργοποιήσει το block. Εκτός από τη δυνατότητα καταχώρησης 
αντικειμένων-τεχνουργημάτων, άσκησης κριτικής και διαμοίρασής 
τους, το ePortfolio μπορεί να εξαχθεί σε μορφή πακέτου SCORM 
και να χρησιμοποιηθεί σε άλλες πλατφόρμες. 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι τα λογισμικά ανοικτού κώδικα Elgg, Mahara και 
OSP-Open Source Portfolio θέτουν ως λειτουργική απαίτηση τη χρήση του λειτουργικού 
συστήματος Linux και χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητα εργαλεία. 

Το Blackboard Portfolio for Vista and Campus Edition παρότι ενσωματώνεται στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης της Blackboard, είναι εμπορικά μόνο διαθέσιμο. 

Τέλος, το Moofolio και το Exabis ePortfolio ενσωματώνονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
Moodle, που είναι ανοικτού κώδικα, όπως και τα ίδια. Επιπλέον το Exabis ePortfolio εξάγει το 
ePortfolio σε μορφή πακέτου SCORM, επιτρέποντας έτσι τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 
συστημάτων. 

2.6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ EPORTFOLIO 
Η δημιουργία ευρέως υιοθετημένων, ανοικτών και πιστοποιημένων προτύπων αποτελεί 
θεμελιώδη απαίτηση. Έτσι, μία από τις πιο αναπόφευκτες τάσεις στα ePortfolios είναι η 
προτυποποίηση (standardization) τους. Παρουσιάζεται ως μια αναγκαία εξέλιξη με στόχο να 
υιοθετήσει η ευρύτερη αγορά τη χρήση των ePortfolio. 

Τα πρότυπα στα ePortfolios είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη μεταφερσιμότητα 
(portability) τους ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές, για να επιτρέψουν τη σύγκριση τους 
μεταξύ διαφορετικών οργανισμών και για τη διαλειτουργικότητα (interoperability) των 
εφαρμογών με άλλα συστήματα. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει, καταρχήν, να εγγυώνται την 
τεχνική διαλειτουργικότητα δεδομένων και υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
τα πρότυπα αυτά, εξαιρούν τα εκπαιδευτικά πρότυπα, τα οποία επίσης είναι αναγκαία αλλά 
δεν πρέπει να συγχέονται. 

Η κύρια πρόθεση των προτύπων είναι να επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα των ePortfolio. 
Για να είναι δυνατή πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η 
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πακετοποίηση και η διαχείριση περιεχομένου για τη μεταφορά του μαθησιακού περιεχομένου 
από ένα σύστημα σε άλλο. 

Η πακετοποίηση περιεχομένου συνίσταται στη συγκέντρωση δομικών μαθησιακών μονάδων 
(courselets) από διάφορες πηγές. Η κατάλληλη οργάνωση των μονάδων, ώστε αυτές να 
αποτελούν ένα μαθησιακό πακέτο (course package), αφορά σε λειτουργίες διαχείρισης 
περιεχομένου. Αντίστοιχα, είναι πιθανή η αποσύνθεση μαθησιακών πακέτων στα συνιστάμενα 
μέρη τους, ώστε μερικά από αυτά να χρησιμοποιηθούν στη σύνθεση άλλων πακέτων. 

Οι σημαντικότερες προδιαγραφές και πρότυπα για την πακετοποίηση και διαχείριση 
περιεχομένου είναι το IMS Content Packaging Information Model και το SCORM. 

To IMS Content Packaging Information Model είναι προδιαγραφές του IMS Global 
Learning Consortium (IMS, 2007). Ο οργανισμός IMS ιδρύθηκε το 1977 ως project στα 
πλαίσια της πρωτοβουλίας National Learning Infrastructure Initiative της Educause 
(Educause, 2007) και αφορά στην ανάπτυξη προδιαγραφών για τον ορισμό δομών 
μαθησιακών πόρων, που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ μαθησιακού περιεχομένου 
και συστημάτων διαχείρισης μάθησης.  

O οργανισμός IMS έχει ορίσει ένα ιδεατό πλαίσιο (IMS Content Framework) το οποίο 
περιγράφει τα βασικά συστατικά, τη δομή, τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις (τόσο με 
ανθρώπους, όσο και με άλλα συστήματα) που αφορούν στη σχεδίαση συστημάτων 
πακετοποίησης και διαχείρισης περιεχομένου και έχει αναπτύξει μια προδιαγραφή ειδικά για το 
θέμα αυτό, το IMS Content Packaging Information Model. Το IMS πακέτο είναι ένα λογικός 
κατάλογος που αναπαριστά μονάδες επαναχρησιμοποιούμενου μαθησιακού περιεχομένου. 
Περιέχει φυσικά αρχεία που δομούν το μαθησιακό περιεχόμενο, όπως έγγραφα και αρχεία 
πολυμέσων, και επίσης μεταδεδομένα (metadata) που περιγράφουν τους δεσμούς ανάμεσα 
στα αρχεία και όλη τη δομή του πακέτου. 

Το Πακέτο Ανταλλαγής Αρχείου (Package Interchange File - PIF) μπορεί να οριστεί ως η 
συσκευασία μεταφοράς ενός IMS πακέτου και χρησιμοποιείται για τη διανομή κυρίως στο 
Διαδίκτυο. Το PIF είναι ένα αρχείο συμπιεσμένο με τον αλγόριθμο ZIP και περιέχει όλο το 
πακέτο. Η δομή του αρχείου φαίνεται στην εικόνα 2.6.1. 

 

Εικόνα 2.6.1: Πακέτο Ανταλλαγής Αρχείου (Package Interchange File - PIF) 

Το SCORM (Sharable Content Object Reference Model) αναπτύχθηκε από το Υπουργείο 
Άμυνας των Η.Π.Α, ως σύνολο προτύπων και προδιαγραφών της πρωτοβουλίας Advanced 
Distributed Learning (ADL) Ιnitiative (ADL, 2007), μερικές από τις οποίες αναπτύχθηκαν 
τις προγενέστερες δεκαετίες από τους οργανισμούς AICC, IEEE, ARIANDE και IMS. 
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Το πρότυπο επικεντρώνεται στο να παρέχει διαλειτουργικότητα, προσβασιμότητα, και 
επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού περιεχόμενου, που βασίζεται στο διαδίκτυο. Βασίζεται σε 
ευρέως αποδεκτές τεχνολογίες προτύπων όπως η XML και η Javascript. Το SCORM εισάγει 
Αντικείμενα Διαμοιράσιμου Περιεχομένου (Sharable Content Objects - SCOs), τα οποία 
αναπαριστούν ατομικές μαθησιακές μονάδες, που συνιστούν ένα μάθημα SCORM. Η χρήση 
των SCOs επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους σε περισσότερα μαθήματα και επίσης τη 
δημιουργία εξατομικευμένων μαθημάτων που δομούνται δυναμικά για ικανοποιήσουν 
συγκεκριμένες ανάγκες του μαθητή. 

Προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα κάποιο ολοκληρωμένο πρότυπο για ePortfolio και 
συνεπώς δεν υπάρχει κάποια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που να το υποστηρίζει. Ωστόσο, 
βρίσκονται υπό εξέλιξη προδιαγραφές από διάφορους οργανισμούς, οι οποίοι συνεργάζονται 
μεταξύ τους. 

Το Ινστιτούτο EIfEL (European Institute for E-Learning) είναι μια ανεξάρτητη, μη 
κερδοσκοπική ευρωπαϊκή επαγγελματική οργάνωση, που έχει ως αποστολή την υποστήριξη 
οργανισμών, κοινοτήτων και ατόμων στη δημιουργία μια οικονομίας γνώσεων και μιας 
κοινωνίας μάθησης μέσω καινοτόμων και κριτικών πρακτικών, συνεχιζόμενης επαγγελματική 
ανάπτυξης και μέσω της χρήσης γνώσεων, πληροφοριών και τεχνολογιών μάθησης (EIfEL, 
2007). Ηγείται της ένωσης Europortfolio (The European Consortium for the Digital 
Portfolio), που αποτελεί έναν κοινό τόπο για τα ePortfolios στην Ευρώπη και συνεργασίας με 
διεθνείς οργανισμούς. Άλλα ιδρυτικά μέλη του Europortfolio είναι: 

 To European Schoolnet, που στόχος του είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη ευκαιριών 
μάθησης για νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, μέσω επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα. Μέλη του είναι 26 υπουργεία παιδείας, η Ευρωπαϊκή 
επιτροπή (European Commission) και εταίροι βιομηχανιών ΤΠΕ. 

 Το κέντρο CETIS (Centre for Technical Interoperability Standards) έχει ήδη 
πραγματοποιήσει μία αξιοσημείωτη δουλειά στα ePortfolios. Αντιπροσωπεύει τη UK 
Higher and Further Education σε διεθνείς πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών προτύπων, όπως 
ο οργανισμός IMS Global Learning Consortium, η επιτροπή CEN/ISSS, η επιτροπή IEEE 
και ο οργανισμός ISO και χρηματοδοτείται από την επιτροπή JISC (Joint Information 
Systems Committee). 

 Ο οργανισμός Stichting IMS Global Learning Consortium-Europe, το ευρωπαϊκό 
παράρτημα του οργανισμού IMS Learning Global Consortium. 

Το Europortfolio συνεισφέρει στον ορισμό και στην υλοποίηση η-Στρατηγικών (e-Strategies) 
που συμβάλλουν στην πρόοδο καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών. Επίσης, ενθαρρύνει 
την υιοθέτηση τεχνικών προτύπων που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ePortfolio 
συστημάτων και άλλων πληροφοριακών συστημάτων, θεωρώντας ότι η διαλειτουργικότητα 
είναι το κλειδί για την μεγιστοποίηση στο πλήθος και στην ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τα ePortfolios (Europortfolio, 2007). 

Στην έρευνα συνεισφέρει και το project EPICC (EPortfolio Initiatives Coordination 
Committee) της EIfEL του οποίου οι στόχοι είναι: 

 Το όραμα ενός Ευρωπαϊκού ePortfolio και μιας δήλωσης στρατηγικής μέσω της 
υπογραφής του Memorandum of Understanding από όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 Ένα δίκτυο από επαγγελματίες και οργανισμούς που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες για 
ePortfolio, το European ePortfolio Consortium. 

 Ο ορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού ePortfolio. 

 Διαλειτουργικά πρότυπα, που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ePortfolio 
και πρωτοβουλιών σχετικές με ePortfolio με ποικίλα πληροφοριακά συστήματα και 
υπηρεσίες, κοινότητες κ.λπ. 

 Πλατφόρμες επίδειξης, που παρουσιάζουν πως μπορούν να υλοποιηθούν τα πρότυπα για 
ePortfolio ώστε να παρέχουν υπηρεσίες ePortfolio, που οδηγούν σε μελλοντικές ανοικτού 
κώδικα πλατφόρμες. 
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 ePortfolio White papers, που βοηθούν στην προώθηση των προσπαθειών για ePortfolio 
στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση (EPICC, 2007). 

Ο οργανισμός IMS Global Learning Consortium είναι μία παγκόσμια, μη κερδοσκοπική 
οργάνωση, που παρέχει ηγετική καθοδήγηση στον καθορισμό και την ανάπτυξη βιομηχανιών 
τεχνολογίας μάθησης και εκπαίδευσης μέσω της συνεργατικής υποστήριξης προτύπων, 
καινοτομιών, καλών πρακτικών μάθησης και αναγνώρισης των επιδράσεων τους. Περιλαμβάνει 
περισσότερα από 100 συμβαλλόμενα μέλη, συνδρομητικούς οργανισμούς και συμμαχίες, που 
προέρχονται από κάθε τομέα της παγκόσμιας κοινωνίας μάθησης και παρέχει μια αμερόληπτη 
δημόσια συζήτηση, στην οποία τα μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους για να συνηγορήσουν για 
τη χρήση της τεχνολογίας στην υποστήριξη της μάθησης και της εκπαίδευσης (IMS, 2007). 

Όσον αφορά στα ePortfolios, ερευνά συγκεκριμένα «τη δυνατότητα τα ePortfolios να είναι 
διαλειτουργικά ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα και ιδρύματα» και έχει δημοσιεύσει τον 
Ιούνιο του 2005 την έκδοση 1.0 των προδιαγραφών για ePortfolio (IMS ePortfolio, 2005). Για 
να διευθετήσουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθούν, οι 
προδιαγραφές επικεντρώνονται, σύμφωνα με το κέντρο CETIS, «σε δύο γενικούς τύπους 
πληροφοριών που μπορεί να θέλουμε να συλλέξουμε σε ένα ePortfolio: αντικείμενα-
τεχνουργήματα που δημιουργούνται από αυτόν στον οποίο αναφέρεται το portfolio (δηλαδή, 
το «υποκείμενο»), και τυπικές εγγραφές επιτευγμάτων του υποκειμένου» (CETIS, 2007). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αξία των προτύπων στην ανάπτυξη των ePortfolio πρέπει 
να σταθμιστεί με την ελευθερία και τη χρηστικότητα των εργαλείων που παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες. 

2.7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ IMS GLOBAL 
LEARNING CONSORTIUM ΓΙΑ EPORTFOLIO 

Ο οργανισμός IMS Global Learning Consortium αναπτύσσει και προάγει την υιοθέτηση 
ανοικτών τεχνικών προδιαγραφών, που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα στη μαθησιακή 
τεχνολογία. Συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές του για ένα ePortfolio: 

 Υποστηρίζουν την πρόοδο της δια βίου μάθησης, σημαντική για πολλές κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες. 

 Κάνουν τη μετάβαση της ανταλλαγής των portfolio από το σχολείο στην εργασία 
ευκολότερη. 

 Επιτρέπουν σε εκπαιδευτές και ιδρύματα να εντοπίζουν καλύτερα ικανότητες και 
επάρκεια. 

 Αυξάνουν τη μαθησιακή εμπειρία και βελτιώνουν την εξέλιξη των εργαζομένων. 

Οι προδιαγραφές του IMS ePortfolio περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέρη το καθένα με δικά του 
σαφή ορισμένα πλαίσια (IMS ePortfolio, 2005): 

 IMS Information Model 

 IMS ePortfolio Binding 

 IMS ePortfolio Best Practice Guide 

 IMS Rubric Specification 

Σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, ένα μοντέλο δεδομένων έχει ληφθεί υπόψη για την 
ανταλλαγή των δεδομένων, το οποίο περιγράφεται από το IMS Information Model. Η 
διαλειτουργικότητα των Portfolio επιτυγχάνεται ορίζοντας το Portfolio ως ένα IMS Πακέτο 
Περιεχομένου (Content Package). Στο πακέτο αυτό ταξινομούνται τα διάφορα μέρη του 
Portfolio. Η μετατροπή και σύνδεση (binding) του Portfolio σε IMS Πακέτο Περιεχομένου 
περιγράφεται στο έγγραφο IMS ePortfolio Binding. Επίσης, όλες οι συσχετισμένες με το 
Portfolio πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις, καθορίζονται επίσης μέσα στο IMS 
Πακέτο Περιεχομένου. Στην ουσία το αρχείο manifest του IMS Πακέτο Περιεχομένου είναι μια 
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αναπαράσταση σε XML του Portfolio, με κάθε ένα από τα μέρη του portfolio να 
αναπαρίστανται ως πόροι (resources) στο πακέτο περιεχομένου. Η εικόνα 2.7.1 δίνει μια 
σχηματική αναπαράσταση. 

 

Εικόνα 2.7.1: Το Πακέτο Περιεχομένου ενός Portfolio 

Το σύνολο των πόρων περιέχει το πηγαίο υλικό, που περιγράφεται ως μέρος του portfolio, 
όπως για παράδειγμα δείγματα δουλειάς, αντίγραφα πιστοποιητικών κλπ. 

Το IMS Πακέτο Περιεχομένου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή 
περισσοτέρων από ένα Portfolio. Κάθε Portfolio ορίζεται στο δικό του πακέτο περιεχομένου, 
δηλαδή έχει το δικό του αρχείο manifest. Σύνολο από Portfolios ανταλλάσσονται 
δημιουργώντας ένα υψηλού επιπέδου πακέτο περιεχομένου, στο οποίο κάθε portfolio πακέτο 
είναι πόρος. Στην εικόνα 2.7.2 φαίνεται μια σχηματική αναπαράσταση. 

 

Εικόνα 2.7.2: Πακετοποίηση περισσότερων από ένα Portfolio 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα (sub)manifests δε χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 
πολλαπλών portfolios. Ένα (sub)manifest μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην δόμηση ενός μόνο 
Portfolio. 

Στο έγγραφο IMS Best Practice and Implementation Guide περιγράφονται οι προδιαγραφές 
που υποστηρίζουν και καθοδηγούν σε πρακτικές, που προάγουν τη διαλειτουργικότητα 
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(interoperability) και τη διάρκεια (durability) ενός Portfolio, ενώ στο έγγραφο Rubrics 
Specification περιγράφονται οι προδιαγραφές που αφορούν στους κανόνες αξιολόγησης 
(rubrics) ενός Portfolio. 

2.8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
IMS EPORTFOLIO 

Οι μελέτες περίπτωσης, που περιγράφονται παρακάτω, έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν 
μερικά συνήθη σενάρια, που οδηγούν τους χρήστες στην πακετοποίηση των ePortfolio τους. 
Κάθε σενάριο περιλαμβάνει μια ενδεικτική μελέτη περίπτωσης (IMS ePortfolio, 2005). 

 Υποβολή ενός ePortfolio σε ένα Εξωτερικό Σύστημα Αξιολόγησης 

Αφήγηση 

Ένας μαθητής εγγράφετε σε ένα πρόγραμμα σπουδών προετοιμασίας για άσκηση ενός 
επαγγέλματος. Το πρόγραμμα μαθημάτων οδηγεί σε βεβαιωμένα και πιστοποιημένα προσόντα 
για το συγκεκριμένο επάγγελμα και απαιτεί κάθε μαθητής να υποβάλλει ένα ePortfolio, που να 
αποδεικνύει την πλήρωση αυτών των προσόντων σε ένα σύστημα αξιολόγησης του ιδρύματος 
πριν την αποφοίτηση. Ο μαθητής έχει συλλέξει αποδείξεις της επίδοσης του σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα κριτήρια σε ένα προσωπικό ePortfolio εργαλείο. Χρησιμοποιεί το ePortfolio για να 
στείλει μια όψη (view) του, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση από το αντίστοιχο σύστημα. Το σύστημα ενσωματώνει το ePortfolio με τις 
αντιστοιχίσεις ανάμεσα σε αποδείξεις και κριτήρια. 

Συμμετέχοντες – Ενδιαφερόμενοι 

 Μαθητής: Προεπαγγελματίας που χρησιμοποιεί το ePortfolio για να αποδείξει επάρκεια 
προσόντων προκειμένου να αιτηθεί επαγγελματική βεβαίωση. 

 Διδακτικό προσωπικό: Χρησιμοποιεί το ePortfolio για να αξιολογήσει την επάρκεια των 
μαθητών όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών. 

 Διαχειριστές προγράμματος: Συντάσσουν και διαμοιράζουν τις αποδείξεις του ePortfolio 
με τους οργανισμούς πιστοποίησης. 

 Οργανισμοί Πιστοποίησης: Χρειάζονται έγκυρες μεθόδους για την πιστοποίηση των 
υποψηφίων. 

Προϋποθέσεις 

 Ο μαθητής έχει εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών. 

 Η διδασκόμενη ύλη του προγράμματος σπουδών εμπλέκει τους εκπαιδευόμενος σε ένα 
πεδίο δραστηριοτήτων, που τους παρέχει τη δυνατότητα να αποδείξουν την επάρκεια 
των προσόντων τους, όπως καθορίζεται από την επαγγελματική εξουσία στο πεδίο αυτό. 

 Ο μαθητής ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που καθορίζονται από το πρόγραμμα. 

 Κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευόμενος έχει 
δημιουργήσει ένα ePortfolio συγκεντρώνοντας και ασκώντας κριτική στη αποδείξεις που 
αφορούν στη μάθησή του μέσω ενός προσωπικού εργαλείου για ePortfolio. 

 Ο μαθητής συλλέγει ένα υποσύνολο των αποδείξεων και τα αντιστοιχίζει με τα πρότυπα 
που καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. 

Ενεργοποίηση (Trigger) 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο μαθητής δίνει εντολή στο ePortfolio 
εργαλείο να στείλει την συγκεκριμένη όψη (view) του ePortfolio του στο σύστημα 
αξιολόγησης. 
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Κύριο σενάριο επιτυχίας 

 Το προσωπικό εργαλείο για ePortfolio εξάγει ένα αντίγραφο μιας όψης, που περιέχει όλες 
τις αποδείξεις και τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων και μεταξύ στοιχείων και προτύπων. 

 Το προσωπικό εργαλείο για ePortfolio εργαλείο στέλνει αυτήν την όψη στο σύστημα 
αξιολόγησης. 

 Το σύστημα αξιολόγησης εισάγει αυτήν την όψη, που περιέχει όλες τις αποδείξεις, τις 
σχέσεις και τα πρότυπα. 

 Το σύστημα αξιολόγησης αντιστοιχίζει τις αποδείξεις και τις σχέσεις με τα πρότυπα, που 
αναπαρίστανται ήδη μέσα στο σύστημα. 

Εναλλακτικό σενάριο 

 Μετά την εξαγωγή της όψης από το ePortfolio εργαλείο, ο μαθητής την αποθηκεύει σε 
ένα φορητό μέσο και την αποστέλλει σε ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού. 

 Το μέλος του διδακτικού προσωπικού δίνει εντολή στο σύστημα αξιολόγησης να εισάγει 
τη συγκεκριμένη όψη του ePortfolio. 

 Διαμοίραση ενός ePortfolio με άλλο ePortfolio σύστημα  

Αφήγηση 

Ένας εργαζόμενος επαγγελματίας απαιτείται να συμμετέχει, να παρακολουθεί και να 
καταγράφει τις εμπειρίες της επαγγελματικής του εκπαίδευσης ως μέρος του επαγγέλματός 
του σε έναν οργανισμό. Ταυτόχρονα, εγγράφετε σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με 
στόχο ένα ανώτερο πτυχίο. Η εκπαίδευση στο σχολείο απαιτεί οι μαθητές να αναπτύξουν το 
δικό τους online Portfolio με τις προπτυχιακές του εργασίες. Τα ePortfolio εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό και το σχολείο είναι διαφορετικά. Προκειμένου να μην 
αναπαράγει την ίδια δουλειά για τα δύο συστήματα, ο μαθητής πρέπει να μπορεί να εξάγει και 
να εισάγει δείγματα και αποδείξεις της δουλειάς του ανάμεσα στα δύο συστήματα, με στόχο 
να ικανοποιεί αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και των δύο οργανισμών. 

Συμμετέχοντες – Ενδιαφερόμενοι 

 Μαθητής: Χρησιμοποιεί ένα ePortfolio για να καταγράψει και να ασκήσει κριτική στους 
καθορισμένους μαθησιακούς στόχους, που τίθενται από τον οργανισμό και το σχολείο. 

 Εκπαιδευτής: Χρησιμοποιεί το ePortfolio για να παρακολουθεί την εξέλιξη των μαθητών 
κατά τη διάρκεια της μάθησης. 

 Επιβλέποντες προσωπικού: Συντάσσουν και αναθεωρούν τις αποδείξεις του ePortfolio 
όσον αφορά στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων ως μέρος της διαδικασίας 
επιθεώρησης του προσωπικού. 

Προϋποθέσεις 

 Ο μαθητής έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα σπουδών, που απαιτεί την ανάπτυξη ενός 
ePortfolio. 

 Ο μαθητής εργάζεται σε έναν οργανισμό, που παρακολουθεί την επαγγελματική εξέλιξη. 

 Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα, που εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα 
πλήθος δραστηριοτήτων, οι οποίες τους παρέχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν και να 
ασκήσουν κριτική στη μάθηση που λαμβάνει χώρα σχετικά με καθορισμένους 
μαθησιακούς στόχους. 

 Μερικοί από τους μαθησιακούς στόχους μπορεί να ταιριάζουν ή να μη ταιριάζουν με τους 
επαγγελματικούς στόχους, που απαιτεί ο επαγγελματικός οργανισμός. 

 Ως μέρος της συμμετοχής στη διαδικασία της μαθησιακής/επαγγελματικής εξέλιξης, οι 
μαθητές δημιουργούν ένα ePortfolio συλλέγοντας και ασκώντας κριτική στις αποδείξεις 
της μάθησης, που σχετίζονται με τους καθορισμένους μαθησιακούς στόχους μέσω ενός 
προσωπικού ePortfolio εργαλείου. 
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Ενεργοποίηση (Trigger) 

Σε κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, οι οποίες καθορίζονται από 
το χρήστη, ο χρήστης αναθεωρεί το μαθησιακά ePortfolio του και τα ενημερώνει μεταξύ τους. 

Κύριο σενάριο επιτυχίας 

 Το ePortfolio εργαλείο του σχολείου εξάγει ένα αντίγραφο μιας όψης, που περιέχει όλες 
τις αποδείξεις και τις σχέσεις μεταξύ των καταχωρήσεων και μεταξύ καταχωρήσεων και 
μαθησιακών στόχων. 

 Ο μαθητής δίνει εντολή στο ePortfolio εργαλείο του σχολείου, να στείλει αυτήν την όψη 
στο ePortfolio σύστημα του εργοδότη. 

 Το ePortfolio σύστημα του εργοδότη εισάγει αυτήν την όψη, που περιέχει όλες τις 
αποδείξεις, τις σχέσεις και τους στόχους. 

 Το ePortfolio σύστημα του εργοδότη αντιστοιχίζει τις αποδείξεις και τις σχέσεις με τους 
επαγγελματικούς στόχους εξέλιξης, που αναπαρίστανται στο σύστημα. 

Εναλλακτικό σενάριο 

 Μετά την εξαγωγή της όψης από το ePortfolio εργαλείο, ο μαθητής την αποθηκεύει σε 
ένα φορητό μέσο και την αποστέλλει στο σύστημα διαχείρισης του εργοδότη. 

 Ο διαχειριστής του συστήματος δίνει εντολή στο σύστημα να εισάγει τη συγκεκριμένη 
όψη του ePortfolio. 

 Διαμοίραση ενός ePortfolio για τη λήψη ανατροφοδότησης (feedback) 

Αφήγηση 

Η κυβερνητική πολιτική απαιτεί όλοι οι μαθητές, που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτερα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, να λαμβάνουν υποστήριξη για την καθολική τους μόρφωση, έξω 
από το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες για 
την καθολική τους μόρφωση και την επίδοσή τους και ασκούν κριτική σε αυτή 
χρησιμοποιώντας ένα προσωπικό ePortfolio εργαλείο. Περιοδικά, διαμοιράζονται ένα μέρος 
αυτών των πληροφοριών με επιβλέποντες, συμβούλους και  διδακτικό προσωπικό στα 
ιδρύματά τους, εξάγοντας αυτήν την όψη (view) στο ePortfolio σύστημα του ιδρύματος. Το 
κοινό διαβάζει και παρέχει ανατροφοδότηση στο ePortfolio χρησιμοποιώντας το σύστημα του 
ιδρύματος. 

Συμμετέχοντες – Ενδιαφερόμενοι 

 Μαθητής: Χρησιμοποιεί ένα ePortfolio για να καταγράψει και να ασκήσει κριτική στους 
καθορισμένους μαθησιακούς στόχους.  

 Εκπαιδευτής: Χρησιμοποιεί το ePortfolio για να έχει πρόσβαση στην εξέλιξη των 
μαθητών κατά τη διάρκεια της μάθησης. 

 Διαχειριστής συστήματος: Συντάσσουν και αναθεωρούν τις αποδείξεις του ePortfolio των 
μαθητών του προγράμματος ως μέρος του προγράμματος αξιολόγησης. 

Προϋποθέσεις 

 Ο μαθητής έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα σπουδών. 

 Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα, που εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα 
πλήθος δραστηριοτήτων, οι οποίες τους παρέχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν και να 
ασκήσουν κριτική στη μάθηση που λαμβάνει χώρα σχετικά με καθορισμένους 
μαθησιακούς στόχους. 

 Ως μέρος της συμμετοχής στη διαδικασία της μαθησιακής/επαγγελματικής εξέλιξης, οι 
μαθητές δημιουργούν ένα ePortfolio συλλέγοντας και ασκώντας κριτική στις αποδείξεις 
της μάθησης, που σχετίζονται με τους καθορισμένους μαθησιακούς στόχους μέσω ενός 
προσωπικού ePortfolio εργαλείου. 
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Ενεργοποίηση (Trigger) 

Σε κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, οι οποίες καθορίζονται από 
τον εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής αναθεωρεί το μαθησιακό ePortfolio του μαθητή. 

Κύριο σενάριο επιτυχίας 

 Το προσωπικό ePortfolio εργαλείο εξάγει ένα αντίγραφο μιας όψης, που περιέχει όλες τις 
αποδείξεις και τις σχέσεις μεταξύ των καταχωρήσεων και μεταξύ καταχωρήσεων και 
μαθησιακών στόχων. 

 Το προσωπικό ePortfolio εργαλείο στέλνει αυτήν την όψη στον εκπαιδευτή. 

 Ο εκπαιδευτής εισάγει αυτήν την όψη, που περιέχει όλες τις αποδείξεις, τις σχέσεις και 
τους στόχους. 

 Το ePortfolio σύστημα του εκπαιδευτή αντιστοιχίζει τις αποδείξεις και τις σχέσεις με τους 
μαθησιακούς στόχους, που αναπαρίστανται στο σύστημα. 

Εναλλακτικό σενάριο 

 Μετά την εξαγωγή της όψης από το ePortfolio εργαλείο, ο μαθητής την αποθηκεύει σε 
ένα φορητό μέσο και την αποστέλλει στον εκπαιδευτή. 

 Ο εκπαιδευτής δίνει εντολή στο σύστημα να εισάγει τη συγκεκριμένη όψη του ePortfolio. 

 Μετακίνηση ενός ePortfolio μεταξύ ePortfolio συστημάτων. 

Αφήγηση 

Ένας χρήστης, που μετακινείται από ένα ίδρυμα σε ένα άλλο, πρέπει να μπορεί να μεταφέρει 
όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από το ePortfolio του. Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος 
λυκείου θα μπορεί να μεταφέρει το υλικό που περιέχει το ePortfolio του από το λύκειο, στο 
πανεπιστήμιο που θα παρακολουθήσει. Ο μαθητής έχει αναπτύξει διαφορετικές όψεις (views) 
της δουλειάς του για διαφορετικό κοινό, που συνδέεται με συγκεκριμένη δουλειά μέσου του 
ePortfolio ανάπτυξής (working ePortfolio). Σε μερικά συστήματα, οι χρήστες μπορούν να 
αποθηκεύσουν επιπλέον υλικό στο ePortfolio, που δε συνδέεται με καμία όψη. Είναι σημαντικό 
να διατηρηθεί αυτό το υλικό ως μέρος του ePortfolio ανάπτυξης του χρήστη. Όλο αυτό το 
υλικό και οι σχέσεις μεταξύ του, θα μπορεί να μεταφερθεί από ένα ePortfolio σύστημα στο 
επόμενο. Ο ίδιος τύπος ολοκληρωμένης μεταφοράς θα μπορεί να λάβει χώρα όταν ο μαθητής 
μετακινείται από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο. Ο ίδιος τύπος μεταφοράς θα μπορεί να λάβει 
χώρα και για άλλους τύπους χρηστών, όπως καθηγητές που μετακινούνται μεταξύ σχολείων, ή 
επαγγελματίες που μετακινούνται από έναν οργανισμό σε άλλο. 

Συμμετέχοντες – Ενδιαφερόμενοι 

 Δημιουργός: Μεταφορά ενός ePortfolio από ένα περιβάλλον σε άλλο –πιθανά στην ίδια 
ePortfolio εφαρμογή. Συνήθη σενάρια: μαθητής από ένα σχολείο σε άλλο, μαθητής από 
ένα σχολείο σε πανεπιστήμιο, φοιτητής από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο, εκπαιδευτής από 
ένα ίδρυμα σε άλλο. 

 Διαχειριστές συστήματος: Υποστηρίζουν τον κύκλο ζωής του ePortfolio περισσότερο από 
την εμπειρία του χρήστη στο σύστημα. Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να εξάγουν 
τα ePortfolios τους, όταν εγκαταλείπουν το σύστημα. Αναμένεται οι χρήστες να φέρουν 
τα ePortfolio τους από άλλο σύστημα, στο τρέχων σύστημα που υποστηρίζει ο 
διαχειριστής. 

Προϋποθέσεις 

 Ο δημιουργός έχει συνθέσει ένα ePortfolio οποιουδήποτε τύπου 

Ενεργοποίηση (Trigger) 

Ο κύριος δημιουργός εξάγει ένα πακέτο του ePortfolio. 
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Κύριο σενάριο επιτυχίας 

 Το προσωπικό ePortfolio εργαλείο παράγει ένα εξαγόμενο πακέτο από το ePortfolio του 
χρήστη, βασιζόμενο στις ενέργειες του χρήστη. Εφόσον είναι κατάλληλοι 
περιλαμβάνονται άλλοι τύποι δεδομένων και πληροφορίες για τις σχέσεις των τύπων 
δεδομένων. 

 Ο χρήστης εισάγει το πακέτο ePortfolio στο σύστημα προορισμού. 

 Το σύστημα προορισμού διαβάζει το πακέτο ePortfolio και παράγει ένα νέο ePortfolio 
στο σύστημα. Σημείωση: Η επιτυχία τις αντιστοίχησης δεδομένων μεταξύ συστημάτων 
ποικίλλει. 

Εναλλακτικό σενάριο 

 Ο χρήστης εξάγει το ePortfolio για σκοπούς αρχειοθέτησης ή για το εξετάσει εκτός ενός 
ePortfolio συστήματος. 

 Το προσωπικό ePortfolio εργαλείο παράγει ένα εξαγόμενο πακέτο για ένα ή περισσότερα 
ePortfoliosω χρηστών, βασιζόμενο στις ενέργειες του διαχειριστή. 

2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Είναι φανερό ότι η διαδικασία δημιουργίας ενός ePortfolio δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως 
επίσης και η επιλογή του κατάλληλου ePortfolio εργαλείου. Το μοντέλο ανάπτυξης των πέντε 
επιπέδων του George Siemens βοηθάει στην επιλογή αυτή, καθώς και η κατηγοριοποίηση των 
ePortfolio εργαλείων σύμφωνα με τo πιλοτικό project MOSEP. Διαπιστώνεται, ακόμα, πως τα 
συστήματα ανοικτού κώδικα προτείνονται και χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα 
από ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα πλεονεκτήματά τους είναι εμφανή. 

Επίσης, είναι φανερή η ανάγκη εφαρμογής προτύπων στο ePortfolio για να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα τους ανάμεσα στα ποικίλα συστήματα, καθώς και η δια βίου χρήση τους, 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφώς καθορισμένα πρότυπα. Φαίνεται, 
ωστόσο, πως οι προδιαγραφές που προτείνονται από τον οργανισμό IMS Global Learning 
Consortium οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή. 

Με βάση το γεγονός ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle είναι ανοικτού κώδικα και 
χρησιμοποιείτε ήδη ως πύλη ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από το Τμήμα Πληροφορικής, του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα το Exabis ePortfolio block 
ενσωματώνεται εύκολα σε αυτή και επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής του ePortfolio 
σε μορφή πακέτου SCORM, στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετηθεί πιο αναλυτικά η χρήση του 
για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης. 
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Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  3 :  Η  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η  
Τ Ο Υ  E X A B I S  E P O R T F O L I O  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Exabis ePortfolio είναι ένα block που ενσωματώνεται στην πλατφόρμα διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου (course management system) Moodle (Moodle, 2007), η οποία 
χρησιμοποιείται κυρίως για ανάγκες τηλεκπαίδευσης. Επιτρέπει την εργασία των χρηστών του 
Moodle με ένα ePortfolio μέσω του Moodle. Το block πρέπει να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία 
φορά σε κάθε μάθημα ή στην αρχική σελίδα από το διαχειριστή της πλατφόρμας. Οι χρήστες 
μπορούν έπειτα να διεκπεραιώσουν τις εργασίες αναφορικά με το ePortfolio στα διάφορα 
μαθήματα που παρακολουθούν, χρησιμοποιώντας το εξατομικευμένο σύστημα κατηγοριών 
(category-system) που προσφέρει (Exabis ePortfolio, 2007). 

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί το Exabis ePortfolio block. Αρχικά θα δοθεί μια σύντομη 
περιγραφή των λειτουργιών που μπορούν εκτελεστούν, καθώς και των χαρακτηριστικών που 
διαθέτει. Ακολουθεί η διαδικασία εγκατάστασης του, στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle 
και η ενεργοποίηση του είτε από την πλευρά του καθηγητή, είτε από την πλευρά του 
διαχειριστή. Να σημειωθεί ότι το block προσφέρεται προς το παρόν μόνο στη γερμανική και 
την αγγλική γλώσσα, ενώ έλαβε χώρα μετάφραση του στην ελληνική στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τέλος, θα δοθεί μια αναλυτική περιγραφή όλων των 
λειτουργιών του, καθώς και πιθανές επεκτάσεις που μπορούν να λάβουν χώρα, προκειμένου 
να υποστηριχθεί πιο αποτελεσματικά η τηλεκπαίδευση και να ενισχυθεί η διαδικασία της 
μάθησης. 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το Exabis ePortfolio παρέχει τη λειτουργικότητα (functionality) ενός ePortfolio τόσο για 
καθηγητές, όσο και για μαθητές και υπόκειται στην άδεια GPL - General Public License, όπως 
και το Moodle. Πρόκειται, δηλαδή, για λογισμικό ανοικτού κώδικα. Είναι διαθέσιμο από την 
ιστοσελίδα moodlekurse.org (http://moodlekurse.org) και είναι προϊόν της αυστριακής 
εταιρείας «Exabis internet solutions» (Exabis, 2007) με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας, Τέχνης και Κουλτούρας της Αυστρίας (Bm:uk, 2007). 

Οι μαθητές μπορούν να χτίσουν το ePortfolio τους συλλέγοντας ιστοσυνδέσμους (weblinks), 
αρχεία (files) και σημειώσεις (notes) μέσω ενός εξατομικευμένου συστήματος κατηγοριών που 
καθορίζουν οι ίδιοι. Οι καταχωρήσεις του ePortfolio μπορούν να δημοσιευθούν σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, για παράδειγμα σε έναν καθηγητή ή σε μαθητές που 
συμμετέχουν στα μαθήματα μέσω του Moodle, ή απευθείας σε χρήστες του Ίντερνετ. Επίσης, 
μπορεί να ασκηθεί κριτική στις καταχωρήσεις και να υποβληθούν σχόλια από άλλα άτομα, 
καθώς και να εισαχθούν εργασίες που έχουν υποβληθεί ήδη μέσω του Moodle.  

Επιπρόσθετα, το ePortfolio μπορεί να αποθηκευτεί ως πακέτο μορφής SCORM (Shareable 
Courseware Object Reference Model), ένα προτυποποιημένο σχήμα και μορφή αρχείου για τη 
μεταφορά δεδομένων μαθησιακού χαρακτήρα, και να εξαχθεί ώστε να μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί από άλλες πλατφόρμες για περαιτέρω εργασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τους μαθητές που συνεχίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θέλουν να μεταφέρουν το 
ePortfolio τους σε ένα άλλο διαφορετικό σύστημα, καθώς και για μαθητές που αιτούνται μια 
θέση εργασίας και μπορούν να αποδείξουν τι έχουν πραγματοποιήσει ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο ePortfolio τους. 

Το Exabis ePortfolio έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, που θεωρούνται σχετικά με τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα ePortfolio: 

 Μία προσωπική αρχική σελίδα, που μπορεί να περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα του 
χρήστη ή άλλες προσωπικές του πληροφορίες. 

 Ένα σύστημα διαχείρισης κατηγοριών δύο επιπέδων (κύρια κατηγορία και 
υποκατηγορία). 

 Διαχείριση αρχείων μέσω του συστήματος κατηγοριών. 

 Δημοσιεύσεις συνδέσμων του Moodle ή υπερσυνδέσμων του παγκόσμιου ιστού. 

 Αυτοκριτική και τεκμηρίωση του προσωπικού στυλ μάθησης του χρήστη 
χρησιμοποιώντας προσωπικές σημειώσεις. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα δημοσίευσής 
τους μέσα στο Moodle ή στον παγκόσμιο ιστό μέσω υπερσυνδέσμου. 

 Προσθήκη σχόλιων για δημοσιευμένους συνδέσμους, αρχεία ή σημειώσεις. 

 Εξαγωγή του ePortfolio σε μορφή πακέτου SCORM (αρχείο τύπου zip) 

 Εισαγωγή στο ePortfolio αρχείων σε μορφή πακέτου SCORM (αρχείο τύπου zip) που 
είχαν προηγουμένως εξαχθεί. 

 Εισαγωγή εργασιών που έχουν υποβληθεί μέσω τω μαθημάτων του Moodle στο ατομικό 
portfolio του χρήστη. 

3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Το Exabis ePortfolio είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα moodlekurse.org 
(http://moodlekurse.org) ως αρχείο zip. Η τρέχουσα έκδοση είναι η v.2.1.2 και υποστηρίζεται 
από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle έκδοσης 1.8+ ή νεότερη. Συνεπώς, για την 
εγκατάσταση του Exabis ePortfolio είναι απαραίτητη πρωθύστερα η εγκατάσταση του Moodle 
(http://download.moodle.org/). 

Το Moodle είναι γραμμένο στη scripting γλώσσα προγραμματισμού PHP, οπότε εκτελείται 
χωρίς τροποποίηση στο Unix, Linux, στα Windows, στο MAC OS Χ, στο Netware και σε 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα υποστηρίζει PHP, περιλαμβάνοντας τους περισσότερους παρόχους 
φιλοξενίας ιστότοπων (webhost providers). Χρησιμοποιεί για την αποθήκευση των δεδομένων 
μια βάση δεδομένων. MySQL και PostgreSQL υποστηρίζονται καλύτερα, αλλά βεβαίως μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί Oracle, Access, Interbase, ODBC και άλλες. 

Στις επόμενες παραγράφους θεωρείται ότι η εγκατάσταση του Moodle έχει λάβει χώρα σε 
localhost (http://localhost/moodle/) και ως βάση δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί η MySQL. 

Το αρχείο zip περιέχει ένα φάκελο που πρέπει να εξαχθεί στο φάκελο blocks των αρχείων 
εγκατάστασης του Moodle. Δημιουργείται τότε ένας φάκελος με όνομα «exabis_eportfolio», ο 
οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για το Exabis ePortfolio (εικόνα 3.3.1). 

Το επόμενο βήμα είναι η σύνδεση ως διαχειριστές στο Moodle, στην περίπτωσή μας μέσω της 
διεύθυνσης http://localhost/moodle/admin/, οπότε ξεκινάει αυτόματα μια διαδικασία 
εγκατάστασης του block και δημιουργίας ή ανανέωσης όλων των απαραίτητων πινάκων στη 
βάσης δεδομένων του Moodle. 

Επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin/ ως διαχειριστές (root 
administrator) και επιλέγοντας τη βάση του Moodle, που είχε δημιουργηθεί κατά την 
εγκατάστασή του, εμφανίζονται όλοι οι νέοι πίνακες που έχουν δημιουργηθεί και αφορούν στο 
block του Exabis ePortfolio (εικόνα 3.3.2). 
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Εικόνα 3.3.1: Ο φάκελος exabis_eportfolio 

 

Εικόνα 3.3.2: Πίνακες του Exabis ePortfolio block στη βάση δεδομένων του Moodle 
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3.4 ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά την αρχική χρήση του Exabis ePortfolio block διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της 
εξαγωγής του ePortfolio σε μορφή πακέτου SCORM, παρουσίαζε πρόβλημα. Παρότι 
δημιουργούσε το εξαγόμενο αρχείο zip, εν τούτοις το αρχείο αυτό εμφάνιζε λάθος τις 
αποθηκευμένες καταχωρήσεις, μη αντιστοιχίζοντας σωστά τις πηγές δεδομένων (resources). 

Για την επίλυση του προβλήματος έλαβε χώρα αποσφαλμάτωση του κώδικα. Η λύση που 
προτάθηκε οδήγησε στην τρέχουσα έκδοση v.2.1.2, έπειτα από τον έλεγχο της από τον 
υπεύθυνο υλοποίησης του Exabis. Στο αρχείο «ChangeLog.txt» του φακέλου 
«exabis_eportfolio» γίνεται μνεία της συνεισφοράς αυτής. 

Το Exabis ePortfolio block ως προϊόν αυστριακής εταιρείας διατίθεται στη γερμανική γλώσσα. 
Επίσης, έχει γίνει μετάφραση των μενού και των λειτουργιών που περιλαμβάνει στα αγγλικά, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους χρήστες του Διαδικτύου. 

Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας έλαβε χώρα μετάφραση όλου του 
block στα ελληνικά, η οποία αναμένεται να συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση. Το σύνολο 
των γλωσσών που περιλαμβάνονται, φαίνεται στο φάκελο «lang» υπό το φάκελο 
«exabis_eportfolio». 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, οι αναφορές στα μενού και στις διάφορες λειτουργίες 
που εκτελούνται γίνονται βάση τις ελληνικής μετάφρασης που πραγματοποιήθηκε. 

3.5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
Πριν τη χρησιμοποίηση του block από καθηγητές και μαθητές είναι απαραίτητη η 
ενεργοποίησή του. Τη δυνατότητα αυτή έχει μόνο ο διαχειριστής ή ο καθηγητής.  

Ο καθηγητής (δημιουργός μαθήματος ή διδάσκοντας) μπορεί να ενεργοποιήσει το block μόνο 
μέσα από το μάθημά του (εικόνα 3.5.1). Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το block ο μαθητής 
μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να εργασθεί με το ePortfolio στα διάφορα μαθήματα που 
παρακολουθεί. Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να διαμοιράσει όλο το ePortfolio ή μέρος του, και 
εφόσον ο καθηγητής έχει διαθέσει το block και σε άλλους μαθητές, τότε οι καταχωρήσεις που 
γίνονται στο ePortfolio του συγκεκριμένου μαθητή, μπορούν να είναι εμφανής και σε αυτούς. 

 

Εικόνα 3.5.1: Προσθήκη του Exabis ePortfolio block 

Το block μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή μέσα σε οποιοδήποτε μάθημα, όπως 
στην περίπτωση του καθηγητή, αλλά και στην αρχική σελίδα του Moodle (εικόνα 3.5.2). 
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Εικόνα 3.5.2: Αρχική σελίδα του Moodle 

Επιπλέον, ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει το block ως sticky block με αποτέλεσμα να 
εμφανίζεται σε κάθε νέο μάθημα που δημιουργείται, χωρίς να χρειάζεται ταυτόχρονα η 
ενεργοποίηση του από τον καθηγητή (εικόνα 3.5.3). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 
μέσω του μενού διαχείρισης της ηλεκτρονικής τάξης (Εμφάνιση> Sticky blocks). 

 

Εικόνα 3.5.3: Προσθήκη του Exabis ePortfolio ως sticky block 

Μετά την ενεργοποίηση οι μαθητές έχουν διαθέσιμο πλέον το νέο block (εικόνα 3.5.4). 

 

Εικόνα 3.5.4: Exabis ePortfolio block 

Ο σύνδεσμος «My Portfolio» είναι το σημείο εισόδου στο ePortfolio. Μετά την είσοδο οι 
διάφορες λειτουργίες του, χωρισμένες σε διαφορετικές καρτέλες (tabs), είναι προσπελάσιμες. 

Ο σύνδεσμος «Διαμοιραζόμενα Portfolios» εμφανίζει τα διαμοιραζόμενα Portfolios όλων των 
μαθητών, που έχουν δώσει άδεια προσπέλασης στο ePortfolio τους ή σε μέρος του. 

Ο σύνδεσμος «Εξαγωγή» εμφανίζει άμεσα την σελίδα Εξαγωγή/Εισαγωγή του ePortfolio που 
είναι και το κεντρικό σημείο της υλοποίησης: Οι χρήστες να μπορούν να εξάγουν το ePortfolio 
τους σε πακέτο μορφής SCORM, αρχείο τύπου zip, με απλά βήματα. 

3.6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Καρτέλα Information 

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορεί ο χρήστης να καταχωρήσει τις προσωπικές του πληροφορίες, 
όπως ένα βιογραφικό σημείωμα ή παρόμοιες πληροφορίες (εικόνα 3.6.1). Η προσθήκη των 
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πληροφοριών γίνεται μέσω του συνήθη επεξεργαστή κειμένου του Moodle, ο οποίος 
εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας. 

Κατά την εξαγωγή οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο εξαγόμενο SCORM αρχείο ως 
ξεχωριστή οργάνωση (individual organization) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMS Global 
Learning Consortium για τα ePortfolios (IMS ePortfolio, 2005). 

Στο πάνω μέρος της σελίδας, υπάρχει ένα υπερσύνδεσμος για το εξωτερικό ePortfolio. Ο 
υπερσύνδεσμος αυτός παράγεται αυτόματα. Εφόσον κάποιοι σελιδοδείκτες, αρχεία ή 
σημειώσεις έχουν διαμοιρασθεί ή δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο, μπορούν να εμφανισθούν από 
το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Εάν τίποτα δεν έχει διαμοιρασθεί, τότε εμφανίζεται μια κενή 
σελίδα. 

 

Εικόνα 3.6.1: Καρτέλα Information 

 Καρτέλα Κατηγορίες (Categories) 

Προκειμένου να υπάρχει δομή στο ePortfolio, οι εξωτερικοί σελιδοδείκτες (external links), τα 
αρχεία (files) και οι σημειώσεις (notes) πρέπει να προστίθενται σε κατηγορίες, δημιουργώντας 
έτσι ένα σύστημα κατηγοριών. Οι κατηγορίες δημιουργούνται, αλλά και τροποποιούνται στη 
συγκεκριμένη καρτέλα από το κουμπί «Επεξεργασία» (εικόνα 3.6.2). Από την ίδια σελίδα 
μπορεί να γίνει και διαγραφή μιας κατηγορίας, φυσικά με όλες τις εγγραφές της. 

Υπάρχουν, προς το παρόν, δύο ειδών κατηγορίες: οι βασικές κατηγορίες (main categories), 
που εμφανίζονται αριστερά και οι υπο-κατηγορίες (sub-categories) τους, που εμφανίζονται 
δεξιά. 

Το σύνολο των κατηγοριών με τις καταχωρήσεις που περιέχουν, περιλαμβάνεται στο 
εξαγόμενο αρχείο SCORM ως μια δεύτερη οργάνωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMS 
Global Learning Consortium για το ePortfolio (IMS ePortfolio, 2005). 
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Εικόνα 3.6.2: Καρτέλα Κατηγορίες 

 Καρτέλα Εξωτερικοί Σελιδοδείκτες (External Links) 

Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σελιδοδείκτες από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους και 
μπορούν να τους δημοσιεύσουν σε άλλους συμμετέχοντες τους μαθήματος ή ακόμα και σε 
όλους τους χρήστες της εγκατάστασης Moodle. 

Η προσθήκη ενός σελιδοδείκτη γίνεται από το κουμπί «Προσθήκη νέου εξωτερικού 
συνδέσμου», οπότε δίνεται η δυνατότητα να δοθεί ένας τίτλος στο σελιδοδείκτη, να 
αντιστοιχηθεί σε κάποια κατηγορία του συστήματος κατηγοριών, να προστεθεί η διεύθυνση 
URL, καθώς και κάποια περιγραφή μέσω του επεξεργαστή κειμένου του Moodle (εικόνα). Να 
σημειωθεί, ότι δεν είναι δυνατή η προσθήκη ενός σελιδοδείκτη αν δεν έχει δημιουργηθεί 
πρωθύστερα καμιά κατηγορία. 

 

Εικόνα 3.6.3: Καρτέλα Εξωτερικοί Σελιδοδείκτες 

Αφού γίνει η προσθήκη ενός σελιδοδείκτη είναι δυνατή τόσο η τροποποίησή του, όσο και η 
διαγραφή του. 

 Καρτέλα Αρχεία (Files) 

Από τη συγκεκριμένη καρτέλα οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν τα αρχεία τους στο 
εξυπηρετητή (server), τα οποία μπορούν να διαμοιρασθούν με άλλους χρήστες, όπως με τους 
σελιδοδείκτες ή τις σημειώσεις. 
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Η προσθήκη ενός αρχείου γίνεται από το κουμπί «Προσθήκη νέου αρχείου», οπότε δίνεται η 
δυνατότητα αναζήτησης του αρχείου, το οποίο μπορεί να έχει μέγεθος μέχρι 16MB, να του 
δοθεί ένας τίτλος, να αντιστοιχιστεί σε κάποια κατηγορία του συστήματος κατηγοριών και 
τέλος να προστεθεί κάποια περιγραφή μέσω του επεξεργαστή κειμένου του Moodle (εικόνα 
3.6.4). Και σε αυτήν τη περίπτωση η προσθήκη ενός αρχείου είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει 
δημιουργηθεί πρωθύστερα κάποια κατηγορία. 

 

Εικόνα 3.6.4: Καρτέλα Αρχεία – Διαδικασία προσθήκης αρχείου 

Μετά την προσθήκη του αρχείου είναι δυνατή τόσο η τροποποίησή του, όσο και η διαγραφή 
του. 

 Καρτέλα Σημειώσεις (Notes) 

Οι σημειώσεις είναι προσωπικές καταχωρήσεις που γίνονται από το χρήστη του ePortfolio και 
οι οποίες κατηγοριοποιούνται και μπορούν να διαμοιρασθούν σε άλλους, όπως συμβαίνει με 
τους σελιδοδείκτες και τα αρχεία (εικόνα 3.6.5). 

 

Εικόνα 3.6.5: Καρτέλα Σημειώσεις 

 Διαμοίραση (Sharing) – Επιλογές πρόσβασης (Access options) 

Τόσο οι σελιδοδείκτες, όσο και τα αρχεία και οι σημειώσεις μπορούν να διαμοιρασθούν. Αυτό 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε καταχώρηση από την επιλογή «Διαμοίραση», στα δεξιά κάθε 
καταχώρησης, οπότε εμφανίζεται η εικόνα 3.6.6. 
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Εσωτερική πρόσβαση 

Υπάρχουν δύο δυνατότητες όσον αφορά στην εσωτερική πρόσβαση στις καταχωρήσεις που ο 
χρήστης θέλει να διαμοιράσει. Είτε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους του χρήστες του 
Moodle -ακόμα και χρήστες άλλων μαθημάτων στα οποία δε συμμετέχει- εκτός από τους 
χρήστες τους οποίους επιλέγει, είτε να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε όσους επιλέγει. 

 

Εικόνα 3.6.6: Διαδικασία διαμοίρασης 

Η επιλογή γίνεται στο κάτω μέρος της σελίδας, όπου αρχικά εμφανίζονται μόνο οι 
συμμετέχοντες του τρέχοντος μαθήματος. Με την επιλογή «Εμφάνισε τους χρήστες όλων των 
μαθημάτων μου» εμφανίζονται οι συμμετέχοντες όλων των μαθημάτων στα οποία συμμετέχει 
ο χρήστης και από τις επιλογές «Επιλογή όλων», «Αποεπιλογή όλων» ή επιλέγοντας 
μεμονωμένα, διαλέγει αυτούς που επιθυμεί. Έτσι, είναι δυνατό να αποκλείσει ή να 
συμπεριλάβει συγκεκριμένους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, οι καταχωρήσεις που έχει 
διαμοιράσει εμφανίζονται μόνο στους χρήστες που έχει επιλέξει, όταν αυτοί επιλέξουν 
«Διαμοιραζόμενα Portfolios» από το δικό τους ePortfolio block και στη συνέχεια το όνομα του 
χρήστη που διαμοιράζει το ePortfolio του (εικόνα 3.6.7). 

 

Εικόνα 3.6.7: Διαμοιραζόμενα Portfolios 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μια καταχώρηση δε διαμοιράζεται στον ιδιοκτήτη της, τότε το 
όνομά του δε εμφανίζεται, όταν αυτός επιλέξει «Διαμοιραζόμενα Portfolios», με αποτέλεσμα 
να μη μπορεί να δει τι έχει διαμοιράσει. 

Εξωτερική πρόσβαση 

Όσον αφορά στην εξωτερική πρόσβαση, υπάρχει η δυνατότητα το ePortfolio και 
συγκεκριμένα οι καταχωρήσεις τις οποίες έχει διαμοιράσει ο χρήστης, να είναι διαθέσιμες σε 
όλους τους χρήστες του Διαδικτύου, εκτός Moodle. 
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Στην περίπτωση αυτή επιλέγει «Σύνδεσμος για το external ePortfolio» (εικόνα 3.6.6). 
Πρόκειται για τον υπερσύνδεσμο που εμφανίζεται στην καρτέλα Information και δε σχετίζεται 
με την επιλογή «Διαμοιραζόμενα Portfolios». Έτσι, ακόμα και αν το ePortfolio του δεν το έχει  
διαμοιράσει εσωτερικά σε άλλους, ώστε να εμφανίζεται στα «Διαμοιραζόμενα Portfolios», η 
διαμοίραση ισχύει εξωτερικά. Μόνο εφόσον απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή για κάθε 
καταχώρηση ξεχωριστά, η διαμοίραση παύει να ισχύει εξωτερικά. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να επιλέξει να διαμοιράζονται και τα σχόλια, που έχουν γίνει από άλλους 
χρήστες, στο external ePortfolio, επιλέγοντας «Να επιτραπεί η διαμοίραση των σχολίων στο 
external ePortfolio» (εικόνα 3.6.6). Διαφορετικά εμφανίζεται μόνο η καταχώρηση, χωρίς τα 
σχόλια. 

 Σχόλια (Comments) 

Για κάθε καταχώρηση (σελιδοδείκτες, αρχεία και σημειώσεις) στο ePortfolio, υπάρχει 
δυνατότητα άσκησης κριτικής από τον ιδιοκτήτη του ePortfolio. Αυτό συμβαίνει όταν 
προβάλλει μια καταχώρηση, οπότε μπορεί να προσθέσει σχόλια όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

Εικόνα 3.6.8: Προσθήκη σχολίων σε μια καταχώρηση 

Επιπλέον, αν η συγκεκριμένη καταχώρηση διαμοιρασθεί και σε άλλους χρήστες, υπάρχει η 
δυνατότητα οι χρήστες αυτοί να ασκήσουν τη δική τους κριτική, προσθέτοντας τα δικά τους 
σχόλια. Για κάθε κριτική αναγράφεται ο χρήστης που την άσκησε, ο οποίος είναι και ο μόνος 
που μπορεί τη διαγράψει, καθώς και η χρονική στιγμή καταχώρησής της (εικόνα 3.6.9). 

Το σύνολο των σχολίων, που έχουν γίνει και που εμφανίζεται αριθμητικά δεξιά από κάθε 
καταχώρηση, περιλαμβάνονται κατά την εξαγωγή του ePortfolio. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό γιατί επιτυγχάνεται η κριτική και η ανατροφοδότηση, σημαντικά στοιχεία της 
μαθησιακής διαδικασίας. 

 52



 

 

Εικόνα 3.6.9: Σχόλια από άλλους χρήστες 

 Καρτέλα Εξαγωγή/Εισαγωγή (Export/Import) 

Από τη συγκεκριμένη καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν τρεις λειτουργίες: 

Εξαγωγή σε αρχείο τύπου SCORM 

Όλοι σελιδοδείκτες, τα αρχεία και οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο σύστημα 
κατηγοριών μπορούν να εξαχθούν σε ένα πακέτο μορφής SCORM (αρχείο τύπου zip) 
επιλέγοντας «Εξαγωγή». Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία αρχείου SCORM», 
όπως φαίνεται στην εικόνα 3.6.10, οπότε δημιουργείται το εξαγόμενο αρχείο και επιλέγοντας 
«Κατέβασμα» μπορεί να αποθηκεύσει το αρχείο που έχει εξαχθεί. 

 

Εικόνα 3.6.10: Εξαγωγή όλου του ePortfolio σε μορφή αρχείου SCORM 

Το αρχείο αυτό μπορεί να ανοιχθεί με οποιοδήποτε συντάκτη (editor) SCORM, όπως για 
παράδειγμα ο RELOAD Editor (Reload Editor, 2007), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
εργασία. 

O RELOAD Editor είναι ένα ανοικτού κώδικα εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει πολλαπλά IMS και 
SCORM πρότυπα και επιτρέπει την απλή δημιουργία html απεικονίσεων. Για τους χρήστες των 
ePortfolio αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος είτε για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 
τους σε άλλες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, είτε για την παραγωγή html απεικονίσεων με 
αυτοματοποιημένα μενού καταχωρήσεων στα οποία συνδέονται πηγές δεδομένων 
(resources). Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωμένες html σελίδες μπορούν εύκολα να 
μεταφερθούν στο διαδίκτυο. 

Το αρχείο SCORM που προκύπτει από την εξαγωγή, περιέχει δύο οργανώσεις (organizations) 
όπως φαίνεται στην εικόνα 3.6.11. Η μία περιέχει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη. 
Αυτές έχουν καταχωρηθεί στην καρτέλα «Information». Η άλλη περιέχει όλες τις κατηγορίες 
και τις πηγές δεδομένων που συνδέονται με αυτές σε δομημένη μορφή. Πρόκειται για τις 
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καταχωρήσεις που έγιναν στις καρτέλες «Εξωτερικοί σελιδοδείκτες», «Αρχεία» και 
«Σημειώσεις». 

 

Εικόνα 3.6.11: Το εξαγόμενο αρχείο SCORM στον Reload Editor 

Εισαγωγή αρχείου μορφής  SCORM 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εισαγωγή αρχείων SCORM που έχουν εξαχθεί από το Exabis 
ePortfolio block. Έτσι, είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που έχει 
καταχωρήσει ο χρήστης στο ePortfolio του σε μία άλλη εγκατάσταση Moodle, αφού 
προηγουμένως έχουν εξαχθεί ως αρχείο SCORM. 

Η εισαγωγή γίνεται πολύ εύκολα με απλή αναζήτηση του αρχείου, το οποίο όμως πρέπει να 
έχει κατάληξη zip και να μη ξεπερνάει τα 16MB (εικόνα 3.6.12). 

 

Εικόνα 3.6.12: Εισαγωγή αρχείου μορφής SCORM 

Να τονιστεί ότι εξαρχής η επιλογή αυτή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης 
για λόγους ασφαλείας. Μπορεί, όμως, να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή, μετά την 
εγκατάσταση του block.Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Αν ο διαχειριστής θέλει όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες (authenticated users) να έχουν τη 
δυνατότητα να εισάγουν αρχεία SCORM στο ePortfolio τους, τότε πρέπει να αλλάξει τη 
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δυνατότητα (capability) τους «Εισαγωγή αρχείων SCORM (Import of SCORM-Files)» στο «Να 
επιτρέπεται (Allow)». Στην περίπτωση αυτή, κάθε χρήστης που έχει το δικαίωμα να κάνει 
είσοδο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Moodle, θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής 
αρχείων SCORM στο ePortfolio του. 

Αν όμως, θέλει μόνο ορισμένοι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν αρχεία SCORM 
στο ePortfolio τους, τότε ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο ρόλο, μέσω του 
μενού διαχείρισης της ηλεκτρονικής τάξης (Χρήστες > Δικαιώματα χρήσης > Διαχείριση 
ρόλων). Στο νέο ρόλο που προστίθεται δίνει την άδεια «Να επιτρέπεται (Allow)» στη 
δυνατότητα (capability) «Εισαγωγή αρχείων SCORM (Import of SCORM-Files)». Στη συνέχεια, 
και πάλι μέσω του μενού διαχείρισης της ηλεκτρονικής τάξης (Χρήστες > Δικαιώματα χρήσης 
> Assign system roles), αναθέτει το νέο ρόλο στους χρήστες που επιθυμεί. Οι χρήστες αυτοί 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισάγουν αρχεία SCORM στο ePortfolio τους σε όλο το 
σύστημα του Moodle. 

Εισαγωγή εργασιών του Moodle 

Με τη λειτουργία αυτή, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στο ePortfolio εργασιών, που έχει 
υποβάλλει ο χρήστης στα διάφορα μαθήματα που παρακολουθεί μέσω Moodle. Επιλέγοντας 
«Εισαγωγή εργασιών του Moodle» εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις εργασίες που έχει 
υποβάλλει (εικόνα 3.6.13). 

 

Εικόνα 3.6.13: Εισαγωγή εργασιών του Moodle 

Επιλέγοντας, στη συνέχεια, «Προσθήκη αρχείου» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τη 
συγκεκριμένη εργασία στο ePortfolio του δίνοντας ένα τίτλο στην εργασία, αντιστοιχίζοντας 
την σε κάποια κατηγορία του συστήματος κατηγοριών και προσθέτοντας κάποια περιγραφή 
μέσω του επεξεργαστή κειμένου του Moodle (εικόνα 3.6.14). 

 

Εικόνα 3.6.14: Προσθήκη αρχείου που έχει υποβληθεί ως εργασία του Moodle 
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3.7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι το Exabis ePortfolio καλύπτει αρκετές από τις ανάγκες 
χρήσης ενός ePortfolio και περιλαμβάνει λειτουργίες για την αποθήκευση ενός πλήθους 
πληροφοριών, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.10. 

Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι ενσωματώνεται πλήρως στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
Moodle και συνεργάζεται άψογα με αυτή. Έτσι, η δυνατότητα εισαγωγής εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν στα διάφορα μαθήματα μέσω του Moodle ενισχύει σημαντικά τη 
μαθησιακή διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα της άσκησης κριτικής, μέσω της προσθήκης σχολίων στις 
διάφορες καταχωρήσεις του, τόσο από τον ιδιοκτήτη του ePortfolio, όσο και από άλλους 
χρήστες, στους οποίους διαμοιράζεται το ePortfolio. Μέσω της κριτικής πραγματοποιείται 
περαιτέρω η ανατροφοδότηση, με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται ακόμη περισσότερο η 
μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσω της τηλεκπαίδευσης. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα που παρέχει, να εξάγει το σύνολο των 
καταχωρήσεων σε πακέτο μορφής SCORM, ώστε να μπορεί να εισαχθούν στην ίδια ή σε άλλη 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, εφόσον αυτή το επιτρέπει. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται συνέχεια 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και ενισχύεται η επαγγελματική εξέλιξη. 

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά θέματα που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα 
χρήσης του και να ικανοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις μαθησιακές ανάγκες των 
χρηστών. Προτείνονται, λοιπόν, οι ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Καρτέλα κατηγοριών 

Η συγκεκριμένη καρτέλα θα μπορούσε να επεκταθεί, αν είχε τη μορφή ενός διαχειριστή 
αρχείων (file manager). Στην περίπτωση αυτή θα δινόταν στο χρήστη η δυνατότητα να 
προβάλλει το σύνολο των καταχωρήσεων (σελιδοδείκτες, αρχεία, σημειώσεις) που 
περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία, επιλέγοντας το όνομα της κατηγορίας. Θα είχε με αυτόν 
τρόπο τη δυνατότητα απεικόνισης όλων των καταχωρήσεων ανά κατηγορία. 

Η εικόνα 3.7.1 δείχνει μια ενδεικτική οθόνη απεικόνισης αυτής της περίπτωσης. 

 

Εικόνα 3.7.1: Ενδεικτική οθόνη επέκτασης καρτέλας κατηγοριών 
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Ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας λειτουργίες, όπως η μεταφορά και η αντιγραφή, θα 
μπορούσε να μετακινήσει ή να αντιγράψει καταχωρήσεις από τη μια κατηγορία στην άλλη, 
διαχειριζόμενος με έναν γνώριμο τρόπο τις διάφορες καταχωρήσεις. Οι λειτουργίες αυτές θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν και με σύρε και άφησε (drag ‘n drop). 

 Καρτέλα Εξαγωγή – Όψεις (Views) 

Στη συγκεκριμένη καρτέλα ο χρήστης μπορεί να εξάγει συνολικά το ePortfolio του, χωρίς να 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιες καταχωρήσεις θέλει να περιλαμβάνονται κατά την 
εξαγωγή. Μια πιθανή επέκταση θα ήταν, να δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 
καταχωρήσεων που ο χρήστης θέλει να εξάγει. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να εξάγει 
διαφορετικά ePortfolio για κάθε περίπτωση, ανάλογα με το που ή σε ποιον απευθύνεται το 
εξαγόμενο ePortfolio. Η επέκταση αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με την προηγούμενη. 
Έτσι, εκτός από το σύνολο των καταχωρήσεων και το είδος της κάθε καταχώρησης, που 
περιέχει η κάθε κατηγορία, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ακόμα πεδίο. Το πεδίο αυτό θα είναι 
επιλεγμένο για κάθε νέα καταχώρηση και εφόσον ο χρήστης θέλει η συγκεκριμένη 
καταχώρηση να μη συμπεριληφθεί κατά την εξαγωγή, θα το αποεπιλέγει δημιουργώντας με 
αυτό τον τρόπο διαφορετικές όψεις (views) του ίδιου ePortfolio. 

Η εικόνα 3.7.2 δείχνει μια ενδεικτική οθόνη απεικόνισης αυτής της περίπτωσης. 

 

Εικόνα 3.7.2: Ενδεικτική οθόνη επέκτασης καρτέλας εξαγωγής 

Εφόσον, επιλέγονται διαφορετικές καταχωρήσεις για κάθε εξαγωγή, οι επιλεγμένες κάθε φορά 
καταχωρήσεις, θα μπορούσαν να ομαδοποιούνται αποτελώντας μια όψη (view) του ePortfolio 
του χρήστη στην οποία θα μπορούσε να δοθεί ένα όνομα. Επιπρόσθετα, κάθε όψη θα είχε τη 
δυνατότητα να διαμοιράζεται ή όχι στο σύνολό της, ανεξάρτητα από το αν οι επιμέρους 
καταχωρήσεις της διαμοιράζονται ή όχι. 

 Καρτέλα Αναθεώρηση (Revision) 

Στο τρέχων ePortfolio block ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κριτική στα ePortfolio 
άλλων χρηστών, εφόσον αυτοί έχουν διαμοιράσει κάποιες καταχωρήσεις τους σε αυτόν. 
Επίσης, μπορεί να διαγράψει μετέπειτα την κριτική αυτή, εφόσον γνωρίζει σε ποιου χρήστη το 
ePortfolio την έχει ασκήσει. 

Η καρτέλα Αναθεώρηση αφορά μια νέα καρτέλα, η οποία θα εμφάνιζε συνολικά τα ePortfolio 
άλλων χρηστών, στα οποία ο χρήστης έχει ασκήσει κριτική προσθέτοντας τα δικά του σχόλια. 
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Επιλέγοντας το όνομα ενός χρήστη, θα μπορούσε να ξαναδεί την κριτική που έχει ασκήσει στο 
ePortfolio του χρήστη αυτού, να την αναθεωρήσει με βάση πιθανές νέες γνώσεις του και να 
προσφέρει ανατροφοδότηση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη μαθησιακή διαδικασία. 

Η εικόνα 3.7.3 δείχνει μια ενδεικτική οθόνη απεικόνισης αυτής της περίπτωσης. 

 

Εικόνα 3.7.3: Ενδεικτική οθόνη προσθήκης νέας καρτέλας με τίτλο Αναθεώρηση 

 Καρτέλα Στόχοι (Goals) 

Πρόκειται για την προσθήκη μιας νέας καρτέλας, στην οποία ο χρήστης θα μπορούσε να 
καταγράψει τους προσωπικούς τους στόχους αναφορικά με τις σπουδές του, την 
επαγγελματική του εξέλιξη ή γενικότερα στόχους που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Οι στόχοι 
αυτοί θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στόχοι σε εξέλιξη, που δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί ακόμη, και στόχοι που επιτεύχθηκαν. Οι καταχωρήσεις κάθε από κάθε 
κατηγορία θα έχουν ως σκοπό, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, στην υπενθύμιση της 
πορείας που έχει θέσει ο χρήστης αναφορικά με τις σπουδές του ή την επαγγελματική του 
εξέλιξη και όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, στην απόδειξη επίτευξης των στόχων που 
είχε θέσει. Ενδεχομένως, ορισμένοι από τους στόχους θα μπορούσαν να τεθούν από 
καθηγητές στους μαθητές, για να υποστηριχθεί η μαθησιακή διαδικασία μέσω της 
τηλεκπαίδευσης. 

Η εικόνα 3.7.4 δείχνει μια ενδεικτική οθόνη απεικόνισης αυτής της περίπτωσης. 

 

Εικόνα 3.7.4: Ενδεικτική οθόνη προσθήκης νέας καρτέλας με τίτλο Στόχοι 
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 Προσθήκη εργασίας 

Μια τελευταία επέκταση θα ήταν η δυνατότητα να μπορεί να γίνεται απευθείας προσθήκη των 
υποβαλλόμενων εργασιών από το Moodle, στο Exabis ePortfolio block. Έστω, δηλαδή, ότι ο 
χρήστης υποβάλλει μια εργασίας σε κάποιο μάθημα και θέλει να καταχωρήσει την εργασία 
αυτή και στο ePortfolio του. 

Μετά την υποβολή της εργασίας και επιλέγοντας, για παράδειγμα, «Προσθήκη στο My 
Portfolio», η εργασία θα μπορεί να καταχωρείται στο ePortfolio του, χωρίς ο χρήστης να 
χρειάζεται να το επισκεφτεί και να ακολουθήσει τη διαδικασία της «Εισαγωγής εργασιών του 
Moodle», όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 3.6. 

Η εικόνα 3.7.5 δείχνει μια ενδεικτική οθόνη απεικόνισης αυτής της περίπτωσης. 

 

Εικόνα 3.7.5: Ενδεικτική οθόνη προσθήκης εργασίας απευθείας από ένα μάθημα 
του Moodle στο ePortfolio 

3.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το Exabis ePortfolio, ως εργαλείο ανοικτού κώδικα, 
περιέχει αρκετά από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται κατά την ανάπτυξη 
ενός ePortfolio. Το γεγονός ότι στις καταχωρήσεις που περιέχονται στο ePortfolio δίνεται η 
δυνατότητα άσκησης κριτικής υπό τη μορφή σχολίων, υποστηρίζει σημαντικά την 
τηλεκπαίδευση και αυξάνει την ανατροφοδότηση. 

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα διαμοίρασης τόσων των καταχωρήσεων, όσο και της κριτικής σε 
επιλεγμένους χρήστες είτε εντός των μαθημάτων που παρακολουθεί ο ιδιοκτήτης του 
ePortfolio, είτε σε όλους τους χρήστες του πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle, είτε σε και 
σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στη χρήση του ως 
εργαλείο διαχείρισης της γνώσης.  

Φαίνεται, ότι το Exabis ePortfolio τείνει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που προτείνονται 
από τον οργανισμό IMS Global Learning Consortium. Βασικό πλεονέκτημα του είναι ότι 
υποστηρίζει το πρότυπο SCORM παρέχοντας τη δυνατότητα για εξαγωγή όλου του ePortfolio 
σε μορφή πακέτου SCORM και ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 
συστημάτων, που υποστηρίζουν την εισαγωγή τέτοιων πακέτων. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υποστηρίζει την τηλεκπαίδευση, υπάρχουν αρκετές 
ακόμα δυνατότητες εξέλιξης του block, όπως ήδη προτάθηκαν. Οι νέες εκδόσεις, που 
αναμένεται να δημοσιευθούν, ίσως περιλαμβάνουν τέτοιες δυνατότητες ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις περισσότερων χρηστών και υποστηρίζοντας ακόμη περισσότερο την 
τηλεκπαίδευση. 
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Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  4 :  Ο Δ Η Γ Ο Σ  
Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Σ Ε Ν Α Ρ Ι Α  
Χ Ρ Η Σ Η Σ  E P O R T F O L I O  

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε αναφορά στη έννοια του ePortfolio και μελετήθηκε η 
διαδικασία ανάπτυξης του. Περιγράφηκαν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
ανάπτυξη μιας ePortfolio εφαρμογής και διερευνήθηκαν προδιαγραφές και πιθανά πρότυπα 
που υποστηρίζουν εφαρμογές ePortfolio.  

Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να παρέχει έναν οδηγό δημιουργίας ενός 
ολοκληρωμένου ePortfolio περιγράφοντας τα δομικά στοιχεία που το αποτελούν και τις 
πληροφορίες που μπορούμε να καταχωρήσουμε σε αυτά. Τέλος, δίνονται ενδεικτικά σενάρια 
χρήσης του, ώστε να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση για μια πιο εποικοδομητική μαθησιακή 
εξέλιξη. 

4.2 ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ EPORTFOLIO 
Για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου ePortfolio θα στηριχθούμε στα πέντε βήματα ανάπτυξης 
που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2.2. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά πρέπει να συλλέξουμε 
τις πληροφορίες, τα αντικείμενα-τεχνουργήματα, που θα προσθέσουμε στο ePortfolio μας. 
Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ePortfolio είναι μοναδικό για τον καθένα, γιατί οι 
εμπειρίες και οι στόχοι μας είναι διαφορετικοί. Πρέπει, συνεπώς, να καθορίσουμε το στόχο μας 
πριν σχεδιάσουμε τη δομή του ePortfolio. 

Πολλές φορές ο στόχος μας καθορίζεται από άλλους. Για παράδειγμα αν ένας καθηγητής 
απαιτεί να υποβάλλουμε ένα ePortfolio, τότε ο στόχος μας πρέπει να ικανοποιεί αυτή την 
απαίτηση. Τα όρια, ωστόσο, του ePortfolio περιορίζονται μόνο από τη δική μας φαντασία. 
Έτσι, αν ο στόχος μας αργότερα αλλάξει, είναι εύκολο να αναπροσαρμόσουμε το ePortfolio 
μας, ώστε να εξυπηρετεί το νέο στόχο. Αυτή είναι και η ομορφιά του ePortfolio, όσον αφορά 
στη δια βίου μάθηση. 

Παρακάτω προτείνεται ενδεικτικά ένας οδηγός, του πως μπορούμε να δομήσουμε το 
ePortfolio μας. 

 Υποδοχή: Αναφέρουμε περιληπτικά ποιο είμαστε και τι αναμένεται να βρουν οι 
επισκέπτες στο ePortfolio μας. Δίνουμε στο κοινό μια γεύση του χαρακτήρα και της αξίας 
μας. 

 Εκπαιδευτικοί ή επαγγελματικοί στόχοι: Αναγράφουμε δηλώσεις που περιγράφουν 
τους μαθησιακούς ή τους επαγγελματικούς μας στόχους. Για να είναι σημαντικοί και με 
νόημα, οι στόχοι μας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι. 
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 Σύνοψη ή βιογραφικό σημείωμα: Εδώ περιλαμβάνουμε τα επιτεύγματα και τις 
επιδόσεις μας στην εκπαίδευση, καθώς και την εργασιακή μας εμπειρία. Περιέχουμε 
λεπτομερειακές πληροφορίες για τις δεξιότητες και τις ικανότητές μας. 

 Εργασίες ή δείγματα δουλειάς: Αυτές οι πληροφορίες είναι τόσο ανόμοιες και 
διαφορετικές όσο είναι και το μορφωτικό και επαγγελματικό μας υπόβαθρο. 
Περιλαμβάνουμε αναφορές, άρθρα, projects, εργασίες, δημοσιεύσεις που αναδεικνύουν 
τη δουλειά μας. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ακόμα και γραφικές αναπαραστάσεις, ήχο 
και βίντεο, εφόσον αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικό Portfolio. Στόχος είναι να επιδείξουμε 
την πρόοδό μας σε βάθος χρόνου, περιγράφοντας τα προσόντα, την εμπειρία και τα 
επιτεύγματά μας. 

 Επιπρόσθετη εκπαίδευση: Απαριθμούμε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και όποια άλλη 
εκπαιδευτική ή επαγγελματική μας εξέλιξη. Προσθέτουμε μαθήματα, βαθμούς, 
πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις εργασίας, επαίνους και υποτροφίες. 

 Εθελοντικές και άλλες δραστηριότητες: Αναγράφουμε δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετείχαμε ή συμμετέχουμε και δείχνουν τα ενδιαφέροντα μας, παρουσιάζοντας άλλες 
πτυχές του χαρακτήρα μας. Μπορούμε επίσης να τις προβάλλουμε μέσω φωτογραφιών. 

 Συστατικές επιστολές: Περιλαμβάνουμε συστατικές επιστολές και βεβαιώσεις 
ικανοτήτων, που μας επαινούν, από καθηγητές, συναδέλφους, εργοδότες. Πιθανά να 
απαριθμήσουμε και κάποιους που έχουν συμφωνήσει να σχολιάσουν τις δυνατότητές 
μας, τις ικανότητές μας και τις εμπειρίες μας αναγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους. 

Τελειώνοντας τη συγκρότηση του ePortfolio το επανεξετάζουμε και το αναθεωρούμε, πριν το 
δημοσιεύσουμε στο κοινό. Στο σημείο αυτό λαμβάνει χώρα η άσκηση κριτικής (reflection) στο 
ePortfolio μας. Κάθε επίτευγμα, κάθε αντικείμενο-τεχνούργημα που έχει προστεθεί εξυπηρετεί 
κάποιο σκοπό και δείχνει κάτι στον αναγνώστη. Η κριτική εξηγεί ποιες εμπειρίες, ποιες 
ικανότητες επιδεικνύει το συγκεκριμένο επίτευγμα ή ποιες απαιτήσεις ικανοποιεί. Η κριτική 
μπορεί να προστεθεί είτε στο ίδιο το επίτευγμα, είτε σε όλη την κατηγορία παρόμοιων 
επιτευγμάτων. 

Επίσης, μια καλή πρακτική προκειμένου να προκαλέσουμε την κριτική και του κοινού, στο 
οποίο απευθυνόμαστε κάθε φορά, για να δεχθούμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, είναι 
να συμπεριλάβουμε ένα ερωτηματολόγιο του πως κρίνουν τη δουλειά μας, τη μέχρι τώρα 
πορεία και πρόοδό μας, καθώς και προτροπές και συμβουλές που θα ήθελαν να μας δώσουν 
προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο 
ανατροφοδότηση βελτιώνοντας σημαντικά την εξέλιξή μας. 

Στην περίπτωση που είμαστε μαθητές, το ePortfolio θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε και να 
καταγράψουμε τα ακαδημαϊκά μας επιτεύγματα, τις εξωδιδακτικές μας δραστηριότητες και τα 
προσωπικά μας ενδιαφέροντα. Θα αποτελεί ένα ζωντανό τεκμήριο των επιτυχιών μας, που 
μπορεί να μας ακολουθεί δια βίου. Ένα σημαντικό εργαλείο που υποστηρίζει τη μαθησιακή μας 
εξέλιξη και καθοδηγεί την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. 

Στην περίπτωση που είμαστε εκπαιδευτές, το ePortfolio μπορεί να εξυπηρετήσει ως ένα 
αλληλεπιδραστικό βιογραφικό σημείωμα. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, άρθρα, 
επαίνους και επιτρέπει την ευέλικτη παρουσίαση τους σε συγκεκριμένο κοινό, τονίζοντας κάθε 
φορά διαφορετικές πτυχές της καριέρας μας. Ακόμη περισσότερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εργαλείο υποστήριξης της δουλειάς μας με τους εκπαιδευόμενους και πιστοποίησης της 
διδακτικής μας δραστηριότητας και εμπειρίας. 

Τέλος, στην περίπτωση που αναζητούμε εργασία, το ePortfolio αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο 
να αναδείξουμε την εμπειρία, το ταλέντο, την εκπαίδευση και τα προσόντα μας. Ανάλογα με 
τη θέση και το πεδίο για το οποίο ενδιαφερόμαστε, συγκεντρώνουμε τις σχετικές πληροφορίες 
που θα περιλάβουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
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4.3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ EPORTFOLIO 
Παρακάτω περιγράφονται πιθανά σενάρια χρήσης ενός ePortfolio και είναι ενδεικτικά των 
τρόπων με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί η τηλεκπαίδευση. Το πρώτο αφορά στη 
χρήση ενός ePortfolio προκειμένου να υποστηριχθεί η μαθησιακή ανάπτυξη του ατόμου μέσω 
της άσκησης εποικοδομητικής κριτικής και ανατροφοδότησης. Το δεύτερο αφορά στην εξ 
αποστάσεως υποστήριξη της εκπαίδευσης για σκοπούς επιμόρφωσης, αξιολόγησης και 
πιστοποίησης. Το τρίτο αφορά στη μετάβαση από μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επομένη, 
χρησιμοποιώντας το ePortfolio ως μέσο αξιολόγησης. 

 Υποστήριξη προσωπικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης 

Περιγραφή 

Ένα πανεπιστήμιο θέλει να προσφέρει στους φοιτητές του ένα εργαλείο, που να υποστηρίζει 
την προσωπική ανάπτυξη και τη δια βίου μάθηση, επιτρέποντάς τους να αποθηκεύουν 
ψηφιακά και με ασφάλεια προσωπικές τους πληροφορίες για τις ικανότητες, τα προσόντα και 
τα επιτεύγματα τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η εκπαίδευση τους μπορεί να λάβει 
χώρα τόσο με φυσική παρουσία, όπως και εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες που προσθέτουν 
κάθε φορά, να τις επεξεργάζονται, να ασκούν προσωπική κριτική σε αυτές και τέλος να 
δημοσιεύουν όποιες πληροφορίες επιθυμούν σε μέλη της υπόλοιπης ακαδημαϊκής κοινότητας 
για περαιτέρω εποικοδομητικά σχόλια. 

Από την άλλη πλευρά το διδακτικό προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να επισκοπεί, εφόσον 
του δίνεται η πρόσβαση, τις πληροφορίες που αποθηκεύουν οι φοιτητές και ειδικότερα τις 
εργασίες που πραγματοποιούν στα πλαίσια τόσο των δικών τους μαθημάτων, όσο και 
μαθημάτων άλλων καθηγητών. Επιπρόσθετα, θα μπορεί να ασκεί κριτική στις πληροφορίες, 
στα αντικείμενα-τεχνουργήματα που παρέχονται από τους φοιτητές και να αξιολογεί τις 
εργασίες που υποβάλλουν στα πλαίσια του δικού μαθήματος. 

Στόχος 

Στόχος του σεναρίου είναι να υποστηριχθεί η προσωπική ανάπτυξη και η δια βίου μάθηση των 
φοιτητών.  

Συμμετέχοντες 

Φοιτητές – Χρησιμοποιούν το εργαλείο για να αποθηκεύσουν ψηφιακά πληροφορίες, να 
ασκήσουν και να δεχθούν εποικοδομητική κριτική. 

Διδακτικό προσωπικό – Χρησιμοποιούν το εργαλείο για να επισκοπούν τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι φοιτητές, να ασκούν κριτική σε αυτές και να αξιολογούν τις εργασίες τους. 

Υλοποίηση 

Το σενάριο υλοποιείται με τη χρήση ενός προσωπικού ePortfolio για κάθε φοιτητή, που 
ενσωματώνεται σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
στο οποίο μπορεί, ωστόσο, να έχει πρόσβαση και το διδακτικό προσωπικό, εφόσον του 
δίνεται η άδεια σε όλο ή μέρος του, ώστε να μην παραβιαστούν προσωπικά δεδομένα των 
φοιτητών. 

Οι φοιτητές περιγράφουν τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, καταγράφουν προσωπικές του πληροφορίες και αποθηκεύουν τις μέχρι τώρα 
ικανότητές του, τα προσόντα τους και τα επιτεύγματά τους. 

Οι καθηγητές μελετούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν οι φοιτητές, ώστε να γνωρίζουν το 
μαθησιακό υπόβαθρο των φοιτητών τους. Ανάλογα με τους στόχους, που αυτοί θέτουν, 
ασκούν παραγωγική κριτική στους φοιτητές, ώστε να τους κατευθύνουν στην επίτευξη των 
στόχων τους. Ταυτόχρονα αξιολογούν τις εργασίες που υποβάλλουν. 
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Η προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της καταγραφής των στόχων, που θέτει ο 
φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών και της οργάνωσης των πληροφοριών του. 
Κατηγοριοποιεί τις εργασίες του, τα προσωπικά του επιτεύγματα και τα δείγματα δουλειάς του 
και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών του ανάλογα με την κριτική που λαμβάνει από 
συμφοιτητές και διδακτικό προσωπικό σε συνδυασμό με τους στόχους που έχει θέσει.  

Η δια βίου μάθηση επιτυγχάνεται μέσω του ιστορικού καταγραφής του τι έχει μάθει και του τι 
θέλει να μάθει καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τους μελλοντικούς μαθησιακούς του στόχους. 
Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο εποικοδομισμός, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να δομεί τη 
γνώση πάνω στην ήδη υπάρχουσα, ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. 

 Αξιολόγηση - Πιστοποίηση επιμορφούμενων 

Περιγραφή 

Καθηγητές συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση με αντικείμενα την επικαιροποίηση κι 
ανανέωση των γνώσεων του επιστημονικού πεδίου τους και ενημέρωση σε τεχνολογίες 
αιχμής, καθώς και την εκπαίδευσή τους για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και 
εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική του επιστημονικού τους πεδίου. Η επίτευξη των 
επιμορφωτικών στόχων θα γίνεται μέσα από ένα κοινό Πρόγραμμα Σπουδών που 
προσαρμόζεται ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο κάθε επιμορφούμενου. Η αξιολόγηση - 
πιστοποίηση των επιμορφούμενων θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 
σύμφωνα με τη συμμετοχή τους μέσω δραστηριοτήτων, που ολοκληρώνουν και παραδίδουν 
στον επιμορφωτή κάθε ενότητας. Στους επιμορφούμενους διατίθεται υλικό αυτοαξιολόγησης 
για την καλύτερη και δημιουργικότερη προετοιμασία τους. Κάθε επιμορφούμενος υλοποιεί το 
δικό του ψηφιακό χώρο συλλογής δραστηριοτήτων. Επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί στη 
λήψη βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής – πιστοποίησης. 

Στόχος 

Στόχος του σεναρίου είναι αξιολόγηση – πιστοποίηση επιμορφούμενων μέσω της 
παρακολούθησης ενός κοινού προγράμματος σπουδών, που παρέχεται από τους επιμορφωτές, 
και της υποβολής εργασιών συναφών με το πρόγραμμα σπουδών. 

Συμμετέχοντες 

Επιμορφούμενοι – Καθηγητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης – πιστοποίησης 

Επιμορφωτές – Καθηγητές που διδάσκουν μέσω κοινού προγράμματος σπουδών και 
αξιολογούν τις δραστηριότητες που υποβάλλουν οι επιμορφούμενοι. 

Υλοποίηση 

Το σενάριο υλοποιείται με τη χρήση ενός συστήματος τηλεκπαίδευσης, που ενσωματώνει 
ePortfolio. Οι επιμορφωτές αρχικά διαμορφώνουν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών χωρισμένο 
σε ενότητες, που διδάσκονται ξεχωριστά από κάθε επιμορφωτή. Το υλικό επιμόρφωσης 
γίνεται διαθέσιμο στους επιμορφούμενους μέσω μιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 
Παράλληλα, διατίθεται στο προσωπικό ePortfolio κάθε επιμορφούμενου υλικό επιμόρφωσης 
και αυτοαξιολόγησης ανάλογα με το επιστημονικό τους πεδίο και το μορφωτικό τους 
υπόβαθρο. 

Το επιστημονικό πεδίο, το μορφωτικό υπόβαθρο, καθώς και προσωπικές πληροφορίες κάθε 
επιμορφούμενου όσον αφορά τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτει 
εμφανίζονται στο προσωπικό ePortfolio που έχει δημιουργήσει ο καθένας. Στο ePortfolio έχουν 
πρόσβαση, εκτός του επιμορφούμενου, μόνο οι επιμορφωτές, ώστε να αντιμετωπίζουν 
ανάλογα τον κάθε επιμορφούμενο. 

Οι επιμορφούμενοι μελετώντας το γενικότερο υλικό επιμόρφωσης, καθώς και το ειδικότερο 
που αναφέρεται στο δικό τους επιστημονικό πεδίο, υλοποιούν τις δραστηριότητες που τους 
προσφέρονται και τις υποβάλλουν δομώντας το δικό τους χώρο μεταφόρτωσης 
δραστηριοτήτων στο προσωπικό τους ePortfolio. 
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Οι επιμορφωτές μεταφέρουν κατά την κρίση τους παραγωγικά σχόλια προς τους 
επιμορφούμενους για τις δραστηριότητες που έχουν υποβάλλει, υποστηρίζοντας έτσι την 
ανατροφοδότηση. Η κριτική εμφανίζεται στο προσωπικό ePortfolio κάθε επιμορφούμενου. 

Η αποτίμηση της ενεργού συμμετοχής των επιμορφούμενων γίνεται με την καταγραφή μέσω 
της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ποιες δραστηριότητες υποβλήθηκαν από κάθε 
επιμορφούμενο, ποιος ήταν ο βαθμός δυσκολίας που αντιστοιχούσε σε αυτές, καθώς και το 
ποσοστό ολοκλήρωσής τους. Δεδομένου ότι κριτήριο αξιολόγησης είναι αποτίμηση της 
ενεργού συμμετοχής, οι δραστηριότητες δε βαθμολογούνται. Ωστόσο, συνοδεύονται από την 
κριτική και τα σχόλια του κάθε επιμορφωτή. 

 Αξιολόγηση υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή 

Περιγραφή 

Φοιτητής αποφοιτά από πανεπιστήμιο και κάνει αίτηση για την εισαγωγή του σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών αλλού πανεπιστημίου. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται 
με τη συνεκτίμηση κριτηρίων, καθένα από τα οποία σταθμίζεται με έναν συντελεστή 
βαρύτητας. Ανάμεσα στα κριτήρια συμπεριλαμβάνεται πέραν της προσωπικής συνέντευξης, η 
αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψήφιου, ο γενικός βαθμός πτυχίου και οι επιδόσεις στα 
μαθήματα που έχει παρακολουθήσει, η αξιολόγηση εργασιών που έχει υλοποιήσει, 
ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, εργασιακή εμπειρία και τέλος συστατικές επιστολές και 
έπαινοι που πιθανόν έχει λάβει. Για την αποτίμηση της συνολικής εικόνας του υποψηφίου 
μεταπτυχιακού φοιτητή ζητείται να γίνει αποστολή των παραπάνω πληροφοριών στο 
ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης του πανεπιστημίου, ώστε να γίνει κατάταξή τους σε πίνακα 
αξιολόγησης. Βάση της κατάταξης στον πίνακα και της προσωπικής συνέντευξης επιλέγονται 
τελικά οι εισακτέοι. 

Στόχος 

Στόχος του σεναρίου είναι η αξιολόγηση υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή από ηλεκτρονικό 
σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίου, πριν την προσωπική συνέντευξη, για την κατάταξή του 
σε πίνακα αξιολόγησης. 

Συμμετέχοντες 

Φοιτητές – Απόφοιτοι που αιτούνται την εισαγωγή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών άλλου πανεπιστημίου. 

Ακαδημαϊκό ίδρυμα – Απαιτεί αξιόπιστες ευφυείς μεθόδους για την αξιολόγηση των 
υποψηφίων. 

Υλοποίηση 

Το σενάριο υλοποιείται με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο 
μπορεί να ενσωματώσει το προσωπικό ePortfolio κάθε υποψήφιου και να το αξιολογήσει. Οι 
υποψήφιοι δομούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους το προσωπικό τους ePortfolio, μέσω 
της πλατφόρμας εκπαίδευσης του πανεπιστημίου, καταχωρώντας σε αυτό τη μέχρι τώρα 
μαθησιακή τους πορεία. Προσωπικά στοιχεία, δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα, γνώσεις, 
εργασίες, βαθμοί μαθημάτων και δημοσιεύσεις εισάγονται κάθε φορά στο ePortfolio. 
Επιπρόσθετα κριτικές, έπαινοι, συστατικές επιστολές, καθώς και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και 
πιστοποιήσεις συμπληρώνουν το ePortfolio κάθε υποψήφιου. 

Η εισαγωγή των παραπάνω πληροφοριών γίνεται είτε από τους ίδιους, είτε από διδακτικό 
προσωπικό, γραμματεία, εργοδότες, που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα του 
ePortfolio του κάθε φοιτητή, ώστε να μην παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. Το συνολικό έλεγχο του ePortfolio τον έχει κάθε φορά ο φοιτητής. 
Δε μπορεί, ωστόσο, να τροποποιήσει, τις πληροφορίες που εισάγονται από τα 
εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπρόσθετα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξάγει οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή μέρος ή όλο το προσωπικό του ePortfolio. 

To εξαγόμενο ePortfolio αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης του νέου 
πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει αξιόπιστες ευφυείς μεθόδους αποτίμησης των πληροφοριών 
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που περιέχει το ePortfolio. Μοναδική βασική προϋπόθεση είναι η δομή του εξαγόμενου 
ePortfolio να ακολουθεί συγκεκριμένο πρότυπο που καθορίζεται εξ αρχής. 

Μετά την αποτίμηση του ePortfolio ο υποψήφιος κατατάσσεται σε πίνακα αξιολόγησης. Τέλος, 
σε συνάρτηση με την προσωπική συνέντευξη γίνεται δεκτός ή απορρίπτεται από το αιτούμενο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 
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