Вземете бъдещето в свои ръце
с електронното портфолио!

Въведение и ръководство за използването
на онлайн курса MOSEP- Повече увереност с
моето електронно портфолио.
www.mosep.org

Въведение
MOSEP е европейски проект финансиран по програмата Леонардо
да Винчи 2006-2008 (Пилотни Проекти). Целта на проекта е да
разработи набор от критерии за използването на електронното
портфолио в различни контексти, за да подсили увереността на
младите обучаващи се.
MOSEP засяга нарастващия при подрастващите в Европа проблем
(главно при тези на възраст между 14 и 16 години), които напускат
формалната образователна система. Учениците на тази възраст се
намират в един преходен период, когато им се налага да избират
между преминаване към средно образование и пристъпването към
професионално обучение. За тях това е време на важни решения и
затова се нуждаят от помощ, за да направят правилния избор, засягащ бъдещата им кариера. Фокусът на проекта пада първо върху
разработването на изследване, определящо нуждите на преподавателите, обучителите и професионалните съветници, второ върху
онлайн курс в помощ на преподавателите, обучителите и професионалните съветници, и трето върху допълнителен материал за
по-доброто разбиране на електронното портфолио като метод за
едно самостоятелно организирано и ориентирано към компетентността обучение.



Курсът MOSEP (wiki.mosep.
org) се състои от пет модула,
всеки от които е разделен на
няколко сесии. Тези сесии,
както и включените към тях
материали могат да бъдат
използвани като онлайн база
данни, но и като структуриран
курс, който да бъде провеждан
лице в лице. Всички материали, клипчета и скрийнкастове
са на разположение на 5 различни езика(английски, немски, литовски, полски и български).
Това DVD съдържа основните резултати постигнати в рамките на
проекта MOSEP:
| MOSEP изследване: вземете бъдещето в свои ръце с електронното портфолио- Изследване върху новите квалификации и
умения необходими на учителите и кариерните консултанти, за
да предоставят нови възможности на младите обучаващи се, с
помощта на понятията и инструментите свързани с електронното портфолио.
| Всички материали за курса като динамичен (офлайн) уебсайт
(html)
| Всички материали за курса във версия подходяща за принтиране (pdf)
| Видео за запознаване с проекта: “Приложения и развитие на
електронно портфолио”
| Учебни материали под формата на скрийнкастове относно
работата с е-портфолио софтуера Махара
| Брошури и информационни материали за запознаване с проекта
Всички материали, продукти и резултати са предоставени на свободен достъп чрез уебсайта на MOSEP www.mosep.org и са лицензирани под Creative Commons License.



MOSEP е-портфолио учебни
материали
Промяната насочена към персонализирано обучение и желанието
да се впрегнат всички налични инструменти и технологии в подкрепа на обучението и привличането на обучаващите се, увеличи
значението на електронното портфолио и на процеса свързан с
неговото създаване.
Е-портфолио процесът подкрепя рефлексивното, персонализирано
обучение, но и представя някои предизвикателства както и необходимостта от обучение на преподавателите и обучителите. Главно
на тези от тях, които ще работят с обучаващи се, на които ще им се
налага употребата на електронни портфолиа.
MOSEP учебните материали са създадени да подпомагат едно
такова обучение. Те са под формата на материали за отворено
обучение и дейности, които да са в помощ на обучението лице в
лице, смесеното или онлайн обучението. Учебните материали са
насочени към процесите на развитие и обучение, а не към конкретните е-портфолио инструменти.
| Учебните материали включват многообразие от методи, сред
които:
| Онлайн дейности
| Презентации и видео подкасти
| Работа по групи, дискусии и проверка от съученици, осъществени лице в лице
| Онлайн сътрудничество и сърфиране в мрежата с цел индивидуално обучение
MOSEP учебните материали са на разположение безплатно за
всеки, който желае да ги използва. Създадени са да се използват
или такива каквито са или адаптирани и променяни така, че да
отговарят на индивидуалните нужди за обучение. Материалите се
съхраняват в уики, което позволява на преподавателите и обучите-



лите да подбират дейностите индивидуално или да прилагат само
тези, от които те се нуждаят, както и да ги подреждат в определен
ред, така че да отговарят на необходимото им обучение. Съхранявани в уики, материалите могат да бъдат адаптирани за използване
и след това предоставени на разположението на обучаващите се.
Ако сте преподавател или учител, MOSEP Wiki може да Ви помогне
да разработите или подпомогнете всеки един курс, както и да
помагате на други преподаватели в прилагането на е-портфолио
процеса при работата с учениците. С всеки нов курс, за който сте
решили какво искате да представите, в рамките на новата тема,
Вие вероятно ще минавате през един и същи процес:
| Ще търсите или определяте ресурсите, необходими за обучението, които или вече притежавате или са на ваше разположение;
| Ще прецените и подберете какво пасва на Вашите цели;
| Ще структурирате, групирате и организирате ресурсите в
подходяща за учениците и метода Ви на преподаване последователност;
| След това ще разработите и добавите съдържанието, което Ви е необходимо;
| Накрая ще можете да
съберете материалите за
курса в готов за представяне вид;



Е-портфолио компетентности и професионалното образование в Европейския съюз
Важно е да възприемем подхода и постиженията на програмата
MOSEP в контекста на международния стремеж към образование и
преподаване, базиращи се на компетентността. Образование, което има за цел да насърчава развитието и признаването на таланта
и потенциала на индивидите, както и да гарантира съответствие с
изискванията на работното място.
Важни политически начинания в Европа, като декларациите от
Маастрихт и Копенхаген, наблягат на необходимостта от ‘признаване и възможност за обмен на квалификации покриващи както сектора на професионалното образование, така и общообразователния
и базиращи се главно на компетенциите и резултатите от обучението’ и всичко това в подкрепа на гладкото и ефективно функциониране на европейските, националните и отраслови пазари. Тази
необходимост е взета предвид при изграждането на Европейска
Квалификационна Рамка, Europass портфолио, което включва
европейското CV, сертификат и приложения към дипломата, Общоевропейска езикова рамка и EUROPASS.
Европейската квалификационна рамка предлага следната комбинирана дефиниция на компетентността:
Компетентността включва: i) познавателна компетентност,
включваща употребата на теория, идеи и неформално знание,
придобито чрез опита; ii) функционална компетентност (умения
или ноу-хау), нещата, които даден човек трябва да умее, извършвайки дадена професионална, образователна или социална дейност; iii) персонална компетентност, включваща знанието за
това как трябва да се държим в дадена ситуация и iv) нравствена компетентност, включваща наличието на определени лични и
професионални ценности;
Днес в сферата на професионалното образование в Европа можем
да открием множество примери за това как електронното портфолио дава възможност на индивидите на демонстрират тези важни
аспекти на компетентността с цел собственото си развитие и признаване/добиване на сертификати. Един поглед към компонентите
и характеристиките на електронното портфолио разкрива богатите
възможности на този инструмент.



Архиви-Събиране. Студентът/работещият има възможността да
документира постиженията и ползите от обучението, под формата
на артефакти, разсъждения, свидетелства и т.н.
Изгледи-Представяния. Индивидът може да реши да публикува
постиженията и ползите от обучението си под формата на конкретни доказателства за компетентност, разсъждение, сертификати и
т.н.
Услуги-Експлоатация. Индивидът поддържа и експлоатира електронното си портфолио за цял живот, за да развие широко приложими и специфични компетенции, за да обменя информация и създава общности, за да получава обратна информация и оценки на
компетенциите си, за да намира работа ,да бъде повишаван и т.н.

Eлектронното портфолио в училищата
Референциите в много от документите на Европейския Съюз, включително “Меморандумът за обучение за цял живот ” на комисията
към Европейския Съюз; “Европейската Квалификационна Рамка”
или “Europass приложението към сертификата”; доказват, че документирането и доказването на резултатите от обучението е важно
във все по-конкуриращото се общество.
Електронните портфолиа са ценни инструменти, които дават
възможност за изработване на индивидуални профили за компетентност, които от своя страна подкрепят целите на Europass и
Европейската Квалификационна Рамка.
За да подготвят преподавателите така, че да са способни да представят електронните портфолиа на обучаващите се, е от особена
важност институциите за обучение на преподаватели да включат
процесите по електронното портфолио в програмите си.
MOSEP учебните материали включват ресурси и материали, които
обучителите на обучителите биха могли да използват при разработването на курсове за университетски преподаватели и учители.
Основните моменти, които могат да се вземат предвид при разработването на нова преподавателска или учебна програма са:



Запознайте се: с е-портфолио процеса, с помощната теория и с
драйвърите. Използвайте MOSEP учебните материали като отправна точка;
Подбирайте: заимствайте идеи, стратегии и компоненти от MOSEP
учебните материали, които се съхраняват в уики. Не забравяйте, че
можете да ги адаптирате и изменяте, за да отговарят на нуждите на
обучаващите се.
Конкретизирайте: където е възможно, включвайте конкретни примери, които да илюстрират употребата на електронното портфолио
при обучаващи се със сходни характеристики.
Бъдете широко скроени: бъдете подготвени и обмисляйте новите
и не конвенционални подходи на учениците. Не забравяйте, че
те ‘притежават’ електронното си портфолио. Ще имат нужда да
ги насочвате, но трябва и да им е позволено сами да подбират и
менажират съдържанието и представянето на електронното си
портфолио. Те ще са тези, които да решават на кого да предоставят достъп до него.
Бъдете търпеливи и позитивни: разработването на електронно
портфолио не е процес, който лесно може да се завърши в рамките
на няколко седмици. Бъдете търпеливи и се опитайте да дадете
на учениците си колкото се може повече положителна обратна
информация. Помогнете им да разсъждават върху собствената
си работа, но ги запознайте и със самостоятелната и взаимната
рефлексия. Уверете се, че предоставяте на учениците си възможността да обменят електронни портфолиа и с други обучаващи се.

Елктронното портфолио в сферата
на студентското консултиране
Въвеждането на електронното портфолио в кариерното консултиране на студенти е една от бързо развиващите се съвременни
услуги.
За да разберем въвеждането на електронното портфолио в консултирането на студенти трябва първо да се запознаем със ситуаци-



ята в сектора за младежко консултиране. Съществуват различни
видове консултационни центрове за младежи, управлявани от различни власти и фокусиращи се на различни аспекти от кариерното
консултиране. Някои от тях са основани от общините и обикновено
отговарят на нуждите на местния пазар на труда. Други са проектно
ориентирани и отговарят на нуждите на определени отрасли (ИКТ
центрове или центрове по предприемачество например). Друг тип
консултационни центрове са тези специализирани в определена
част от процеса на кариерното ориентиране или в работата с определена целева група младежи- само за намиране на работа (работни офиси) или обучение на младежи в неравностойно положение.
Някои от училищата и университетите поддържат студентски кариерни центрове, които работят с дипломиращи се студенти като
подпомагат професионалното им ориентиране. И не на последно
място някои от студентските организации, като например професионалните студентски организации,предлагат на членовете си кариерно консултиране.
Електронното портфолио може да се превърне в една важна част
от дейността на центровете за консултиране на студенти, студентските организации или извънкласните занимания на младежите. В
днешно време повечето студенти вече имат разработено някакъв
тип електронно портфолио. Някои електронни портфолиа изпълняват комуникационни цели и затова имат и забавен вид, други целят
намирането на работа, а трети са с цел оценяване. Консултантите
в студентските кариерни центрове биха могли да използват наличната информация за студентите и да ги окуражават да усъвършенстват електронното си портфолио, за да приключат успешно процеса по търсене на работа. Съществуват някои специфични области,
в които консултантите биха могли да използват метода на електронното портфолио както и съответните инструменти:
| За определяне способностите и интересите на студентите;
електронното портфолио е една чудесна отправна точка за
всеки консултативен процес;
| За по-добро разбиране на личността на студента; електронното
портфолио може да илюстрира не само интересите, знанията и
способностите, но също така може да разкрие и поведението и
вижданията на клиента;
| Електронното портфолио може да бъде прогресивен
инструмент за преценяване на статуквото. В случай че
студентите се нуждаят от допълнително обучение или в
случай че са придобили допълнителни знания, електронното



портфолио може да разкрие промените в настоящия им статус.
| И не на последно място електронното портфолио може да се
използва като индикация за потенциалното ранно напускане на
училище. Например голямото разминаване между интересите
на ученика и настоящото му обучение, негативното отношение
към училището могат да бъдат някои от индикаторите за
отчуждаването му.
Във връзка с това, би могло да се наложи консултантите да обучават преподавателите в училищата как да използват електронното
портфолио в учебния процес. В този случай консултантите ще играят ролята на обучители на обучителите.

Електронното портфолио във
висшето образование

С всяка изминала академична година в европейските университети
все повече и повече студенти стартират работа по електронното
портфолио. Въпреки че все още не е приета една обща рамка за
подобни разработки, властите, преподавателите, кариерните консултанти и самите студенти осъзнават потенциала на електронното
портфолио за личното им, професионално и академично развитие.
Все повече нараства всеобщото признаване на педагогическата и
фукционалната стойност на електронното портфолио като инструмент, който подпомага рефлексивното обучение и насърчава
учениците активно да участват в пазара на знания. Потенциалът на
електронното портфолио за повишаване увереността на обучаващите се и подпомагане на обучение насочено към индивида привлича вниманието на институциите за висше образование в опита
им да усвоят електронното обучение.
Ползи за обучаващите се:
| Подпомага независимото обучение, което е от особена
важност за развитието на умения в академичното търсене.
Обучаващият се е поставен в центъра на учебния процес,
снабден с мощен инструмент за индивидуално развитие.
Насърчава критичното мислене, усъвършенства писмените и
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комуникативни умения.
| Подпомагане представянето на постиженията пред различна
аудитория, като например изпитни комисии, преподаватели,
съученици или потенциални работодатели по един примамлив
и лесно преносим начин.
| Представяне на различни онлайн дейности и повишаване на
образователната и професионалната им стойност с помощта
на различни медии и формати.
| Подпомагане на индивидуалното управление на знанията
и планирането на персоналното развитие като уникална
възможност за разсъждаване върху обучението и в същото
време насърчаване на прогрес посредством демонстриране на
постиженията.
Ползи за академичния персонал:
| Лесен достъп до архивите и доказателствата на студентите
| Усъвършенстване на стратегиите на преподаване,
предоставяйки възможност да се наблегне индивидуално на
обучващия се както и да се включат алтернативни методи на
оценяване.
| Обмен на съдържания и разсъждения.
| Подкрепа на планирането на професионалното развитие.
Ползи за университетите:
| Подпомагане потока и прозрачността на информацията, което
позволява и бързия достъп до записките на студентите. От
особена важност е при междуфакултетните, университетските
или мултинационалните програми, където мобилността както
на академичния състав така и на студентите е висока.
| Подкрепа на процесите на акредитиране и сертифициране
базирани на резултатите.
| Подкрепа за изграждането на една обучаваща общност от
академици.
MOSEP учебните материали могат успешно да се използват при
обучението на академичния състав във въвеждането на електронното портфолио като част от университетската стратегия за
електронно обучение.
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Курсът MOSEP –преглед на всеки
един от модулите предназначени за
обучителите
MOSEP учебните материали предоставят на преподавателите и
обучителите учебни и преподавателски ресурси, които могат да се
използват за подпомагане на обучаващите се, които се занимават с
всеки един от аспектите на е-портфолио процеса.
Учебните материали се състоят от Основополагащ Модул и още
четири Модула, всеки от които засяга по един от аспектите на
е-портфолио процеса. Модулите са подразделени всеки в няколко
Сесии.
Всяка сесия включва поредица от дейности, които освен, че дават
предложения както на обучителя така и на обучаемия какво да
правят, също така предоставят линкове към различни аудио-визуални материали или онлайн статии, например. Учебните материали
биват съхранявани в уики, което означава, че са в обществения
домейн, на всеобщо разположение, а съдържанието може да
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бъде редактирано от всеки, който си създаде акаунт. Дейностите и
модулите могат да бъдат свободно адаптирани и групирани в нова
последователност, която да отговаря на нуждите на обучението.
Ето защо съдържанието е динамично и разчита на общността за
допълнения и промени веднага щом проектът MOSEP завърши.
Учебните материали отразяват MOSEP философията, която гледа
на е-портфолио процеса като на важен учебен процес, който
насърчава планирането и разсъждаването. Докато електронното
портфолио е много ценно като продукт и помага на обучаващия се,
е-портфолио процесът е този, който има потенциала да ангажира
интереса на обучаващия се и да подпомага обучението.

Основополагащ модул
Тази секция има за цел да представи електронното портфолио като
педагогическо понятие и да даде един общ поглед на най-важните елементи от е-портфолио процеса. Тя е и препоръчителната
отправна точка за обучаващите се, тъй като представя дейностите,
които след това биват изследвани допълнително в другите модули.
Секцията също така поставя рамката от целите на обучението и
планирането на персоналното развитие; поставя основите за разсъждението, както и предвижда и посочва инструменти с отворен
код.
Сесия 1 Въведение набляга на целите на електронното портфолио в бъдещето на младия обучаващ се. Има различни дефиниции, обясняващи какво е електронното портфолио, като всяка от
тях набляга на различни аспекти- технически, педагогически или
контекстуални. Преглеждайки ги, ще можете да разберете сложността на електронното портфолио като процес, който може да
намери приложение с различни цели: презентационни, обучителни
и маркетингови.
Сесия 2 Работа с млади учащи се изследва методите за мотивиране на младите обучаеми и особено на тези със затруднения.
Сесията спомага за разработването на подходи за окуражаване на
младите хора да използват модерните медии в обучението си с цел
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персонално развитие.
Сесия 3 Дигитални технологии при изграждане на идентичност
набляга на приноса на дигиталните технологии в изграждането на
идентичността на обучаемия. Биват обсъдени въпроси касаещи неприкосновеността и сигурността, както и запознаването с проблема
за онлайн присъствието при подрастващите.
Сесия 4 Инструменти и приложение изследва различните софтуерни възможности и се разгръща допълнително, предоставяйки
интерактивни учебни материали в е-портфолио системата Махара.
Сесия 5 Валидиране е предназначена да подпомага планирането
на персоналното развитие въз основа на разработването на електронно портфолио.

Модул 1 Подбор и свързване на артефактите
Не е възможно да започнем разработването на електронно портфолио, което подпомага ученето и развитието за цял живот без да дадем ясно определение на персоналните цели на обучението. Този
практически модул изследва въпросите отнасящи се до структурата
и съдържанието на електронното портфолио, вземайки предвид
различните цели, за които обучаващите се биха могли да използват електронното портфолио. Модулът набляга на артефактите и
на динамичния процес на разпределянето им според конкретната
нужда на притежателя на електронното портфолио. След завършването на този модул обучаващият се би трябвало да е започнал
да сглобява своето електронно портфолио, поставяйки си ясни
цели и структурирайки го.
Сесия 1 Цели по създаването на електронното портфолио има
за цел да предизвика разсъждения върху процеса и да инициира четири етапа по разработването на електронното портфолио:
Р(абота), Р(азсъждение), С(вързване), П(резентиране). Учащите се
биват насърчавани да направят блогово въвеждане, което да определя конкретните цели по създаването на електронното портфолио.
Сесия 2 Въпроси свързани с личната тайна и подбора да артефактите се връща към сигурността и онлайн присъствието на под-
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растващите обучаеми. Това е една сложна материя, която съчетава
аспектите касаещи въпроса по притежанието на електронното портфолио, правото на достъп и сигурността на личната информация.
Учащите се проверяват е-портфолио софтуера с оглед запазване
на личната неприкосновеност и контрол на достъпа.
Сесия 3 Технически изисквания и възможности е концентрирана
върху уменията на обучаващия се в развиването и поддръжката
на електронното портфолио. Тази сесия изследва различните
формати на артефактите както и изискванията за успешното им
публикуване в мрежата. Тъй като е-портфолио инструментите са
твърде ограничени за активния съвременен учащ се, сесията също
така се занимава и с възможностите, които предлага общественият
софтуер както и с външните услуги, които биха могли да подсилят
характеристиките на електронното портфолио.
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Сесия 4 Структура на електронното портфолио. След като вече
са определени целите на учащия се и на самото портфолио и учащият се е запознат с възможностите, предоставени от инструментите, е време да се изгради структурата на електронното портфолио. Обучителите биват насърчавани да оценяват структурите и да
определят критериите по оценяването според различните цели на
портфолиото.
Сесия 5 Подбор на артефакти за различните цели изследва
допълнително доказателствата в електронното портфолио според
различните и специфичните му цели, аудиторията, към която се
стреми и уменията на учащия се.

Модул 2 Разсъждение върху процеса на учене
Разсъждението е основна част от е-портфолио процеса. Тази секция има за цел да подпомага както обучителите така и учащите се
в разработването на стратегии за разсъждение върху собственото
си обучение. Разсъждението насърчава учащите се да се учат от
преживяното и като такова то е много важна част от едно електронно портфолио. Този модул насърчава вникването в методите
и форматите на разсъждение във връзка с учебната среда при
подрастващите обучаващи се. Модулът е практически и изисква
учащите се да си взаимодействат с обучителя и връстниците си.
Сесия 1 набляга на разсъждението върху постиженията и различните гледни точки. Тя свързва компонентите на обучението
и прогреса в една цялостна рамка, което дава възможност на
учащия се да разсъждава върху стандартите, целите, резултатите и
артефактите.
Сесии 2 и 3 изследват различните нива на разсъждаването:
разсъждаване върху собствените постижения, разсъждаване върху действията и разсъждаване по време на действие.
Обучителите ще имат възможността да предоставят стратегии за
ефективно разсъждаване на учащите се и ще помагат при записването и структурирането. Предвидени са набор от инструменти за
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разсъждението, както и софтуерни възможности, които да подпомагат този така важен процес.
Сесия 4 се занимава с влиянието на учебната средата върху способността на учащия се да разсъждава уверено.

Модул 3 Презентационно портфолио
Аудиторията е важен елемент от е-портфолио процеса. Възможността за проверка на персоналното развитие, уменията, компетентността и постиженията в презентационна ситуация е много
важна за подрастващите обучаеми, на които се налага да се справят с интервюта за работа, изпитни комисии или взаимни проверки
между връстници. Този модул е базиран на резултатите от Модул
1 и Модул 2 и акцентира върху основните моменти които обучаемият трябва да вземе предвид, когато разработва презентационно
портфолио с определена цел. Сесиите са посветени на подбора
и представянето на артефактите, така че да отразяват уменията
и развитието на обучаващия се. Модулът също така е разработен
като процес на усъвършенстване: от изработването, през представянето до разсъждаването.
Сесия 1: Цел и съдържание на презентационното е-портфолио
цели да завиши осъзнаването на голямото значение на презентирането за е-портфолио цикъла и за самия процес на разработването
му. Обучителите биват насърчавани да включват ситуации от реалния живот, така че обучаващите се да се подготвят за интервюто в
процеса на изграждане на своето е-портфолио.
Сесия 2: Разработване на презентационно портфолио е разширение на Модул 1, тъй като набляга на подбора на доказателства
и разработването на електронното портфолио за определена
аудитория. Сесията също така е доста практически насочена и изобилства от информация за справка. Предназначена е да изучава
примери за най-добрите практики и да коментира реални ситуации.
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Сесия 3: Организиране на интервюто или презентацията. Да се
сблъска с интервю обикновено е стресираща ситуация за обучаващия се. Тази сесия набляга на разработването на ефективна
стратегия за планиране и репетиране на една такава ситуация с
цел постигането на максимално добър ефект и представяне.
Сесия 4 Представяне на презентационно е-портфолио изисква
обучителят да организира сесията така, че тя да отразява атмосферата и условията на една истинска презентация (като например
интервю за работа). Желателно е запиването и затова трябва да
подготвите необходимата аудио техника предварително. Записването може да помогне на обучаващия се в етапа на разсъждение.
Сесия 5 Анализ, рефлексия и планиране на дейностите е
решаващ етап в който обучаващият се трябва да разсъждава върху
изпълнението и да променя е-портфолиото си. На този финален
етап важни са ефективните стратегии за самостоятелно разсъждаване и анализ при подбора на артефактите.
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Модул 4: Оценка на резултатите от обучението и на самия
учебния процес

Що се отнася до електронното портфолио оценяването се базира на два важни аспекта. Първият се отнася до оценяването на
самото електронно портфолио като сбор от внимателно подбрани
артефакти. В този случай важно е да дефинираме критериите за
оценяване, които описват самите елементи на е-портфолиото- артефкти, формати, елементи (Модул 1). Вторият аспект на оценяването при електронното портфолио акцентира върху резултатите
от обучението или върху самия учебен процес и е доста по-труден
за преподавателите от първия. Модул 4 има за цел да подпомага
оценяването и да помага на обучителите да разберат неговото
значение при разработването на електронното портфолио.
Сесия 1 акцентира върху Оценяването като скрита учебна програма. Е-портфолиото почти винаги е заложено в институционната
практика. От особено значение е обучителят да разбере вътрешните процедури и все пак да може да оцени обучението в рамките
на електронното портфолио. Тази сесия акцентира върху различните форми на оценяване (оценяване с цел обучение и оценяване
на обучението) и също така коментира ролята на формативното
оценяване на е-портфолио процеса, във връзка с институционните
практики.
Сесия 2 изследва Цели и “операционализации” на ученето.
Тази част от модула се отнася до целите на обучението и съответните критерии за оценяване. Сесията се занимава с оценяването на учебния процес в рамките на електронното портфолио и
оценяването на самото електронно портфолио. Засегната е също
така и ролята на преподавателя в подкрепата и подпомагането на
предоставянето на доказателства за постиженията в електронното
портфолио.
Сесии 3 и 4 спомагат за разбирането на това колко важни са обратната информация и комуникацията между връстниците в процеса
по изработването на електронното портфолио. Тези сесии целят
също така да предоставят систематизиран преглед на критериите
при оценяването.
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