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E-αξιολόγηση και Ηλεκτρονικά portfolios 

Μαθησιακό Ταξίδι 3: 

E-αξιολόγηση και Ηλεκτρονικά portfolios 



 

 

 

 

 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και παίζουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

διδάσκουμε και μαθαίνουμε. Δημιουργεί ευκαιρίες για τους δασκάλους/εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(ΕΕΚ), για τα ιδρύματα ΕΕΚ και τον τομέα της ΕΕΚ γενικότερα ώστε να καινοτομήσουν στον τρόπο που παρέχεται η κατάρτιση και 

εκπαίδευση.  

 

Αυτό το μαθησιακό ταξίδι έχει αναπτυχθεί ως μέρος του έργου Erasmus+ που ονομάζεται Enterprises Growing Through 

Business Simulations (E-Growth). To έργο αφορά την χρήση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEΜ) από 

καθηγητές/εκπαιδευτές της ΕΕΚ στα μαθήματα ΕΕΚ. Εκτός από αυτό το σύνολο των επτά Μαθησιακών Ταξιδιών, το έργο έχει 

επίσης αναπτύξει μια επιχειρηματική προσομοίωση που ονομάζεται PROSPER, ως παράδειγμα χρήσης της ΤΕΜ – η 

προσομοίωση υποστηρίζει την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης. Το έργο έχει επίσης δημοσιεύσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο, Ένας Οδηγός για την Τεχνολογική Ενισχυμένη 

Μάθηση στην ΕΕΚ.  

 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο 

τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 



 

 

 

 

 

 

Αυτό το Μαθησιακό Ταξίδι λέγεται E-αξιολόγηση και Ηλεκτρονικά portfolios. Είναι μέρος ενός συνόλου επτά Μαθησιακών 

Ταξιδιών  που διερευνούν τη χρήση μεθοδολογιών ΤΕΜ, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων, σοβαρών παιχνιδιών, 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. 

Κάθε Μαθησιακό Ταξίδι περιλαμβάνει μια 

εξήγηση βασικών όρων, εργαλείων και 

μεθοδολογιών. Σε ορισμένα μαθησιακά ταξίδια, 

υπάρχουν:: 

• Πρακτικές ‘Λίστες Ελέγχου Υλοποίησης’ 

• Οδηγούς Υλοποίησης και  

• Παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων  

Το τελευταίο Μαθησιακό Ταξίδι έχει σχεδιαστεί 

για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να 

εφαρμόσετε τη δική σας Στρατηγική Μάθηση 

Ενισχυμένης Τεχνολογίας. 

 

 

 

Εικόνα 1: Μαθησιακά Ταξίδια - Tεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση 
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ΜΤ3: E-αξιολόγηση και Ηλεκτρονικά portfolios 

Στόχος:  

Αυτή η ενότητα αφορά το σχεδιασμό και τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής αξιολόγησης και ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου για την 

υποστήριξη της αποτελεσματικής μάθησης 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

• Να είστε σε θέση να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι όροι «ηλεκτρονική αξιολόγηση» και «ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια». 

• Να κατανοήστε πώς να αναπτύξετε και να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής μάθησης. 

• Να κατανοήστε πώς να αναπτύξετε και να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής μάθησης. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Τι είναι η ηλεκτρονική αξιολόγηση;  

Ηλεκτρονική αξιολόγηση 

• Περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών συσκευών για να βοηθήσει στην κατασκευή, παράδοση, 

αποθήκευση ή αναφορά εργασιών αξιολόγησης μαθητών, απαντήσεων, βαθμών ή 

ανατροφοδότησης. 

• Μπορεί να γίνει με παραδοσιακούς επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα, iPad ή με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών παιχνιδιού. 

• Μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων κειμένου ή φορητές μορφές 

εγγράφων, μορφές πολυμέσων όπως ήχος, βίντεο ή εικόνες. 

• Περιλαμβάνει σύνθετες προσομοιώσεις ή παιχνίδια. Μπορεί να εφαρμοστεί από μαθητές σε ομάδες ή μεμονωμένα και μπορεί να συμβεί 

σε μεγάλο αριθμό μαθητών με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. 

• Μπορεί να είναι μέρος ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης όπως Blackboard, Sakai ή Moodle ή μπορεί να είναι μια αυτόνομη 

εφαρμογή. Οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στους μαθητές οπουδήποτε και οποτεδήποτε μέσω της χρήσης 

ενός προγράμματος περιήγησης ιστού. 

• Η ηλεκτρονική αξιολόγηση δεν είναι μόνο η ρύθμιση ορισμένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι εργασίες στον εικονικό κόσμο 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της χρήσης ιστολογίων, wiki, ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων ή με χρήση υπαρχόντων δικτύων 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αξιολόγησης βάσει σεναρίων και εικονικών παιχνιδιών ρόλων. Εν συντομία, η ηλεκτρονική αξιολόγηση 

περιλαμβάνει μια ποικιλία δυνατοτήτων που επιτρέπει στους δασκάλους/εκπαιδευτές να αποδείξουν τη μάθηση με πολύ βαθύτερο και 

συχνά πιο αυθεντικό τρόπο από ό,τι ήταν δυνατό με τις παραδοσιακές αξιολογήσεις που βασίζονται σε έντυπη μορφή, όπου οι μαθητές 

αναμένεται να χρησιμοποιήσουν περιορισμένους πόρους για να ανταποκριθούν στις εργασίες . 
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Η χρήση Ηλεκτρονικών portfolios στην αξιολόγηση 

Η χρήση χαρτοφυλακίων ως αποδεικτικά στοιχεία αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της παραδοσιακής διαδικασίας αξιολόγησης για μια 

σειρά επαγγελμάτων από το 2000. Η χρήση ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση έχει πλέον υιοθετηθεί από πολλούς 

φορείς πιστοποίησης και είναι αποδεκτή από τις διαχειριστικές αρχές επαγγελματικών προσόντων. Από την άλλη πλευρά, η άνοδος 

της ψηφιοποίησης έχει φέρει μια νέα έννοια στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικεντρωθούν όχι μόνο στη διδασκαλία 

εννοιών, αλλά και στο να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν γενικές ικανότητες για να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν 

επαγγελματικά και προσωπικά σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Υπό αυτή την έννοια, ο Παγκόσμιος Ιστός επιτρέπει τη δημιουργία 

ενός νέου τρόπου διδασκαλίας και μάθησης, στον οποίο δεν υπάρχουν περιορισμοί χρόνου ή τόπου. 

Στο πλαίσιο αυτού του εγγράφου, ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ορίζεται ως μια ηλεκτρονική έκδοση ενός «παραδοσιακού» 

χαρτοφυλακίου αποδεικτικών στοιχείων και όχι ως ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μάθησης. Αποτελείται από ένα σύστημα και μια 

διαδικασία που επιτρέπει την ασφαλή, βασισμένη σε υπολογιστή επαλήθευση και αξιολόγηση των στοιχείων. 

  

«Οι φορείς πιστοποίησης κινούνται γρήγορα προς την αποδοχή των ηλεκτρονικών σεναρίων. Τα συστήματα που 

βασίζονται σε χαρτί απλά δεν είναι επαρκώς επεκτάσιμα και, επομένως, θα χρειαστούν ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια για 

την υποστήριξη του επίσημου συστήματος προσόντων». 

(Πηγή: British Educational Communications and Technology Agency (Becta), ‘E-portfolios – Definitions and directions paper’) 
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Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να οριστεί ως «μια ψηφιοποιημένη συλλογή αντικειμένων που περιλαμβάνει παρουσιάσεις, 

πόρους και επιτεύγματα που αντιπροσωπεύουν ένα άτομο, μια ομάδα ή ένα ίδρυμα» (Lorenzo & Ittebon (2005) που αναφέρεται στο 

Morales & Soler Dominguez, 2016). Ο κύριος στόχος ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου είναι να παρέχει στον εκπαιδευόμενο μια 

πλατφόρμα για την τεκμηρίωση της μάθησης και της εξέλιξής του σε μια περίοδο. Σύμφωνα με τους Lorenzo και Ittebon (2005) τα 

ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι «εξατομικευμένες, βασισμένες στον Ιστό συλλογές εργασιών, απαντήσεις στην εργασία και 

προβληματισμούς που χρησιμοποιούνται για να επιδείξουν βασικές δεξιότητες και επιτεύγματα για ποικίλα πλαίσια και χρονικές 

περιόδους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσωπικό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΠΜΠ) 
Οι μαθητές έχουν σημειώσεις και σκέψεις σχετικά με τις δεξιότητες και τις σπουδές 

         Προβολή 

Επιλεγμένες αποδείξεις 

δεξιοτήτων  

Χαρτοφυλάκιο 

διαδικασιών  

Περιγράφει την ανάπτυξη 

Βασικό χαρτοφυλάκιο 

Αποθήκευση υλικού 

Τι είναι ένα Ηλεκτρονικό portfolio;  
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Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ενδιάμεσες όσο και 

για τελικές αξιολογήσεις. Σύμφωνα με τους Softić, Pintek, Martinović και Bekić (2013), τα 

Ηλεκτρονικά portfolios μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την ενδιάμεση αξιολόγηση, 

καθώς ένα Ηλεκτρονικό Portfolio μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλογιστούν την 

πρόοδό τους. Σημειώνουν επίσης ότι ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να 

παρέχει στον εκπαιδευόμενο επιβεβαίωση ότι προχωρούν καλά στην ενότητα ή το 

πρόγραμμά τους. 

Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων και αρχείων σε σημεία μετάβασης για τη μεταφορά 

πληροφοριών των μαθητών. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια προσφέρουν στους 

εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αναλογιστούν την πρόοδό τους μέχρι σήμερα σε σχέση 

με τα μαθήματά τους και να δουν πώς εξελίχθηκε η εργασία τους κατά τη διάρκεια της 

εγγραφής τους σε ένα πρόγραμμα ή μια ενότητα. 

Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν στους 

εκπαιδευόμενους να επιδείξουν την εργασία τους τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους 

εργοδότες. Μπορούν να παρουσιάσουν πληροφορίες ή επιτεύγματα για να τα δείξουν σε 

πελάτη ή υποψήφιο εργοδότη. 

Για προσωπικές και ομαδικές πληροφορίες, που συχνά σχετίζονται με τη μάθηση, τον 

προβληματισμό και την αυτοαξιολόγηση, μια καταγραφή μαθησιακών στόχων, για 

παράδειγμα, επιτεύγματα προς τον εκπαιδευόμενο και την ανατροφοδότηση του δασκάλου. 

 

Τρόποι χρήσης ηλεκτρονικών portfolio 

Μεταφορά  

Μάθηση 

Αξιολόγηση 

Παρουσίαση 



 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχει τυπικός σχεδιασμός, μορφή ή «εμφάνιση» για τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια. Όποιος κι αν είναι ο σχεδιασμός, ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο θα 

πρέπει να συλλαμβάνει και να καταγράφει μια πληθώρα δεδομένων που σχετίζονται με τον εκπαιδευόμενο, τους αξιολογητές και τους συντονιστές, το μάθημα 

ή τα προσόντα και τις αναθέσεις των μαθητών, την εργασία και την πρόοδο. 

Τα ηλεκτρονικά portfolios είναι βασικά βάσεις δεδομένων και θα πρέπει να καταγράφει δεδομένα όπως: 

• Ένας διαδικτυακός προσωπικός χώρος εργασίας όπου ένα άτομο 

μπορεί εύκολα να γράψει και να δημοσιεύσει πληροφορίες βασισμένες 

σε κείμενο, συνδέσμους, ψηφιακές εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο (π.χ. 

ιστολόγια) 

• Μαθησιακές λεπτομέρειες (π.χ. όνομα, θέση, προσωπικές 

λεπτομέρειες) 

• Τίτλοι μαθημάτων ή τίτλων σπουδών και ενοτήτων, αριθμοί αναφοράς 

• Μαθήματα, προσόντα και μαθησιακά αποτελέσματα ενοτήτων και 

κριτήρια αξιολόγησης 

• Ημερομηνίες έναρξης και προγραμματισμένης ολοκλήρωσης 

• Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και αξιολογήσεων  

• Πρόοδος μαθητή (π.χ. ποσοστό ολοκλήρωσης ανά μονάδα και προσόν) 

• Ανατροφοδότηση από τους αξιολογητές προς τους εκπαιδευόμενους 

• Ανατροφοδότηση από συντονιστές προς αξιολογητές  

• Καταγραφές ώρας και ημερομηνίας μεταφορτωμένων αρχείων και 

αναφορών 

• Επαφές και συζητήσεις μεταξύ των χρηστών 

 

• Προγραμματισμός εργασιών και υπενθυμίσεις για καθυστερημένες 

ενέργειες 

• Αυτόματες ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τους χρήστες 

• Δημιουργία πολλαπλών αναφορών για την παρακολούθηση ατομικής 

και ομαδικής προόδου με βάση τα προσόντα 

• Λειτουργίες για την κατηγοριοποίηση, την προσθήκη ετικετών και την 

ταξινόμηση του περιεχομένου που δημιουργείται, συλλέγεται και 

δημοσιεύεται 

• Εργαλεία αναζήτησης και φιλτραρίσματος που επιτρέπουν την εύκολη 

εξαγωγή πληροφοριών για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα που 

καταγράφεται από τον εκπαιδευόμενο 

• Διευκολύνσεις διαχείρισης και πρόσβασης δικαιωμάτων για να 

επιτρέπεται η εξατομικευμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες 

περιεχομένου σε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους.  

 

 

Στοιχεία του Ηλεκτρονικού portfolio 



 

 

 

 

 

 

 

Αν και είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι αξιολόγησης για τα περισσότερα προσόντα χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, 

υπάρχουν οφέλη από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη συλλογή και παρακολούθηση μιας σειράς διαφορετικών τύπων πληροφοριών. Αυτό 

επιτρέπει να φυλάσσονται οι πληροφορίες σε ένα μέρος, να είναι προσβάσιμες, επεξεργάσιμες (όπου χρειάζεται) και να αξιολογούνται πιο 

εύκολα από ό,τι διαφορετικά στοιχεία που δεν φυλάσσονται ηλεκτρονικά. 

 

Προσβασιμότητα: Δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο από οποιονδήποτε δικτυωμένο υπολογιστή.

Διαδραστικότητα: Υποστηρίζουν τη διαδραστικότητα που επιτρέπει τη σύγχρονη, σε πραγματικό χρόνο ανατροφοδότηση καθώς και 
την ασύγχρονη ανατροφοδότηση και επικοινωνία

Διαχείριση Χρόνου: Τα ηλεκτρονικά portfolios είναι online, επιτρέποντας στους μαθητές και τους αξιολογητές να επικοινωνούν 
εξ αποστάσεως, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για τόσες δια ζώσης συναντήσεις.

Φορητότητα και διατήρηση: Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μειώνουν την ανάγκη για έντυπα αρχεία, καθιστώντας τη διατήρηση 
των αρχείων των μαθητών και την υποστήριξη των αποδεικτικών στοιχείων ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Οργάνωση και τήρηση αρχείων: Η ύπαρξη όλων των εργασιών και των αρχείων των μαθητών σε ένα κεντρικό μέρος σημαίνει ότι 
όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των μαθητών, των αξιολογητών και των συντονιστών αρχειοθετούνται για μελλοντική αναφορά.

Σχεδιασμός: Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια υποστηρίζουν και επιτρέπουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των στόχων, των 
χρονοδιαγραμμάτων, των προτεραιοτήτων και της ποιοτικής δειγματοληψίας της εργασίας των μαθητών και των αξιολογητών.

Πλεονεκτήματα χρήσης των ηλεκτρονικών portfolios 

 



 

 

 

 

 

 

Τα συστήματα e-Portfolio κυμαίνονται από μια ασφαλή λειτουργία αποθήκευσης αρχείων σε ένα αυτόνομο σύστημα, έως πιο 

εξελιγμένα προϊόντα που βασίζονται στο διαδίκτυο ή μπορεί να αποτελούν μέρος ενός Εικονικού Περιβάλλοντος Εκμάθησης. Τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να επιλέξουν να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα. Όποια προσέγγιση και αν επιλεγεί, τα 

ιδρύματα που επιδιώκουν να εισάγουν ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια στη μαθησιακή τους διαδικασία θα πρέπει να εξετάσουν πόσο 

καλά το σύστημα υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ένα τυπικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης στους ακόλουθους τύπους 

μορφής:  

• κείμενα 

• έγγραφα (για παράδειγμα, Word, PowerPoint, PDF) 

• ήχο 

• εικόνες/ φωτογραφίες 

• multimedia, όπως τα βίντεο. 

 

 

 

 

 

 

Τύποι αρχείων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα ηλεκτρονικό 

portfolio 



 

 

 

 

 

 

Πριν από την επιλογή ενός Ηλεκτρονικού Portfolio, τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ) πρέπει να λάβουν υπόψη 

ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικού Portfolio. Μια 

χρήσιμη λίστα των θεμάτων και των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν σχετικά με τους λόγους δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, πώς να το 

κάνετε, τι να συμπεριλάβετε και τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωσή του είναι η ακόλουθη (Πηγή: Zeichner, K. και Wray , S., (2001) 

 

Ποιός είναι ο σκοπός ενός ηλεκτρονικού portfolio; 

Ποιοί είναι οι χρήστες και ποιές είναι οι ανάγκες τους; 

Πως επικοινωνούν και συνεργάζονται οι χρήστες; 

Πως προσελκύει μαθητές και άλλους χρήστες;

Τι πρόσβαση έχουν οι χρήστες (π.χ. 24 ώρες);

Υποστηρίζει πολλαπλές μορφές αξιολόγησης;

Πως μπορούν να διαμοιράζονται τα επιτεύγματα; 

Πόσο εύκολη είναι η χρήση ενός ηλεκτρονικού portfolio; 

Ποιές λειτουργίες αναφοράς περιέχει;  

Πόσο φορητό και προσβάσιμο είναι το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο;

Μπορεί να ενσωματωθεί με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες;

Ποια είναι τα όρια μεγέθους αποθήκευσης και οι τύποι αρχείων;

Επιλέγοντας ένα Ηλεκτρονικό portfolio  



 

 

 

 

 

Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια περιέχουν ιδιωτικά και συχνά ευαίσθητα προσωπικά και οργανωτικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, 

είναι σημαντικό το σύστημα e-Portfolio να μπορεί να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να είναι αξιόπιστο από τους 

χρήστες ότι προστατεύονται τα δικαιώματα απορρήτου τους. Τα συστήματα e-Portfolio πρέπει να είναι ασφαλή και δυνατά. 

Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου: 

 
Περιορισμός πρόσβασης περιεχομένου: Μόνο οι χρήστες που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση 

στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να έχουν δικαιώματα πρόσβασης και ακόμη και τότε, 

ορισμένοι ρόλοι χρήστη θα πρέπει να έχουν περιορισμένα δικαιώματα (π.χ. διαγραφή, επεξεργασία 

και έγκριση περιεχομένου). 

 Ανάκτηση από καταστροφή: Τα αρχεία και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε e-Portfolios 

πρέπει να τηρούνται τακτικά από τον πάροχο λογισμικού, να υποστηρίζονται από σχέδια για ανάκτηση 

δεδομένων σε περίπτωση σεναρίου καταστροφής. 

 Hacking: Υπάρχει μια ισχυρή προστασία για να εμποδιστεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση. 

Εκτελούνται τακτικές δοκιμές διείσδυσης για να δούμε πώς αντιδρά το σύστημα όταν δέχεται επίθεση. 

 

 

 

Θέματα Ασφάλειας και Απορρήτου  



 

 

 

 

 Αποθήκευση: Τα αρχεία πολυμέσων και γραφικών μπορεί να είναι μεγάλα, επομένως ενδέχεται να 

υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος του αρχείου. Τα κέντρα πρέπει να καθορίσουν πόσο καιρό θα 

αποθηκευτούν και θα είναι προσβάσιμα τα αρχεία. 

 

 Συντήρηση συστήματος και ενημερώσεις: Η συντήρηση του συστήματος και οι ενημερώσεις 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. Καθώς οι νέες 

απειλές στον κυβερνοχώρο και οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδέες, το ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο πρέπει να ενημερωθεί και να αναπτυχθεί. 

  

Κυβερνοασφάλεια και Απόρρητο: Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια πρέπει να είναι 

κρυπτογραφημένα και να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίζεται ότι οι 

πληροφορίες του χρήστη είναι ασφαλείς, ιδιωτικές και ότι δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους. 

 

 Προστασία Δεδομένων: Όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο είναι εξαιρετικά ασφαλείς, καθώς τα δεδομένα είναι πλήρως κρυπτογραφημένα και 

αποθηκεύονται σε έναν ή/και πολλούς ασφαλείς διακομιστές. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν 

μπορούν να χαθούν, να κλαπούν, να παραβιαστούν ή να καταστραφούν – σε αντίθεση με τα έντυπα 

χαρτοφυλάκια. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Υπάρχει μια συνεχής κίνηση προς τη χρήση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEΜ) στο πλαίσιο της ΕΕΚ εδώ και πολλά 

χρόνια. Η εμφάνιση του COVID-19 έχει επιταχύνει την ανάγκη και τη χρήση διαδικτυακών παιδαγωγικών μοντέλων και ειδικότερα 

την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 

https://e-leap.eu/ 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου Learn, Engage, Apply and Perform (LEAP) στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών της ΕΕΚ, των κέντρων ΕΕΚ και των Φορέων Πιστοποίησης για ένα σύγχρονο 

εργαλείο μάθησης και αξιολόγησης μιας στάσης για την υποστήριξη των μαθητών μέσω σύντομων προγραμμάτων άτυπης μάθησης 

και προγραμμάτων που βασίζονται σε προσόντα. Η πλατφόρμα LEAP συνδυάζει την αξιολόγηση των μαθητών, την ανατροφοδότηση 

και συνδέει τον εκπαιδευόμενο απευθείας με τον δάσκαλο/εκπαιδευτή του. 

https://teammate360.eu  

Το Teammate360 είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης 360 μοιρών που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους 

διευθυντές που καθοδηγούν εικονικές ομάδες και μέλη της ομάδας να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και την 

απόδοση της εργασίας τους. Παρέχει μια σύντομη, πρακτική έκθεση που περιλαμβάνει ένα σύνολο αναπτυξιακών δράσεων, οι οποίες 

θα επηρεάσουν θετικά τις μελλοντικές επιδόσεις. 

Παραδείγματα Ηλεκτρονικής αξιολόγησης και εργαλείων ηλεκτρονικών 

portfolio 

https://e-leap.eu/
https://teammate360.eu/


 

 

 

  https://mahara.org  

Το Mahara έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές να δημιουργούν περιεχόμενο και να ελέγχουν ποιος το βλέπει. Αυτό το περιεχόμενο 

δημιουργείται σε ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο σελίδων (ή συλλογή σελίδων). 

 

  https://onefile.co.uk  

Το OneFile είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο σχεδιασμένο για τη 

διαχείριση και την παράδοση προγραμμάτων Μαθητείας. 

 

   https://myportfolio.school.nz  

Το MyPortfolio παρέχει ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης για την καταγραφή και την προβολή αποδεικτικών επιτευγμάτων, τη 

διαχείριση σχεδίων ανάπτυξης, τον καθορισμό στόχων και τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης. 

 

Περισσότερα για να εξερευνήσετε εδώ: https://eportfolioreview.wordpress.com/eportfolio-list/  

 

 

https://mahara.org/
https://onefile.co.uk/
https://myportfolio.school.nz/
https://eportfolioreview.wordpress.com/eportfolio-list/


 

 

 

 

 E-αξιολόγηση και Ηλεκτρονικά portfolios 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 

των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


