Poznaj swoją przyszłość
z e-portfolio!

Wprowadzenie oraz przewodnik dla trenerów
kursu Mosep: z moim ePortfolio mam więcej
pewności siebie
www.mosep.org

WPROWADZENIE
MOSEP to europejski projekt finansowany w ramach programu Leonardo da Vinci na lata 2006-2008 (Projekty Pilotażowe). Jego celem jest
stworzenie zestawu narzędzi umożliwiających wykorzystanie ePortfolio w różnych kontekstach w celu wzmocnienia samooceny młodych
uczniów.
MOSEP zajmuje się rosnącym problemem związanym z nastolatkami (w wieku 14-16 lat), którzy w całej Europie zostają wykluczeni z
formalnej edukacji. Uczniowie w tym wieku znajdują się w przejściowej
fazie swojego życia, kiedy to muszą wybierać między kontynuowaniem kształcenia ogólnego a podjęciem kształcenia zawodowego. To
czas, kiedy muszą podjąć poważne decyzje i kiedy należy im udzielić
wsparcia by dokonali najlepszych wyborów z punktu widzenia swojej
przyszłości. Projekt obejmuje zaprojektowanie badań, zidentyfikowanie
potrzeb nauczycieli, trenerów i doradców zawodowych, kurs on-line dla
przedstawicieli tych grup oraz towarzyszące materiały, które pozwolą
lepiej zrozumieć ePortfolio jako metodę kształcenia organizowanego
samodzielnie i nakierowanego na kompetencje.



Kurs MOSEP (wiki.mosep.org)
składa się z pięciu modułów
podzielonych na kilka sesji. Te
sesje i związane z nimi materiały
mogą być używane zarówno
jako sieciowe zasoby i baza danych, jak i jako ustrukturyzowany kurs stacjonarny. Wszystkie
materiały, zasoby wideo i screencasty dostępne są w pięciu
językach (en, de, lt, pl, bg).
To DVD zawiera podstawowe rezultaty projektu MOSEP:
| Badanie MOSEP: Poznaj swoją przyszłość z ePortfolio: Badanie
nowych umiejętności potrzebnych nauczycielowi i doradcom zawodowym by zapoznali młodych uczniów z pojęciem i narzędziami
ePortfolio.
| Wszystkie materiały kursowe w postaci dynamicznej strony internetowej (html)
| Wszystkie materiały kursowe w wersji możliwej do druku (pdf)
| Wprowadzający film: „Rozwój i wdrażanie ePortfolio”
| Przewodniki po aplikacji do tworzenia ePortfolio Mahara w formie
screencastów.
| Ulotki i materiały informacyjne
Wszystkie materiały, wytwory i wyniki badań są bezpłatnie dostępne na
stronie domowej projektu www.mosep.org i oparte na licencji CreativeCommons.



PRZEWODNIKI PO EPORTFOLIO
MOSEP

Bardziej spersonalizowane uczenie na oraz chęć wykorzystania dostępnych narzędzi i technologii do wpierania procesu kształcenia i motywowania uczących się zwiększyły zainteresowanie ePortfolio i procesem
jego tworzenia.
Proces ePortfolio wspiera refleksyjne, spersonalizowane uczenie oraz
tworzy nowe wyzwania i potrzeby szkoleniowe dla nauczycieli trenerów,
którzy będą pracować z uczniami, którzy sami będą tworzyć swoje
ePortfolia.
Przewodniki MOSEP zaprojektowano jako odpowiedź na tę potrzebę
szkoleniową. Maja formę otwartych materiałów i aktywności edukacyjnych, które można wykorzystywać i w środowisku online, i w
tradycyjnym, i w kursach hybrydowych. Przewodniki koncentruję się
na procesie kształcenia i rozwoju, nie na konkretnych narzędziach do
budowy ePortfolio.
Przewodniki wykorzystują szereg różnych metod, w tym:
| Ćwiczenia w środowisku online
| Prezentacje i podcasty wideo
| Pracę grupową, dyskusje i ocenę przez kolegów w przypadku
kursów stacjonarnych
| Współpracę online i budowanie sieci społecznych w przypadku
kształcenia indywidualnego
Przewodniki MOSEP są darmowe i dostępne dla każdego, kto chce
z nich skorzystać. Można je wykorzystać w formie, w jakiej zostały
zaprojektowane albo zaadaptować i przystosować do indywidualnych
potrzeb szkoleniowych. Przechowywane są na wiki, która pozwala nauczycielom i trenerom na wybór pojedynczych, potrzebnych im ćwiczeń
i łączeniu ich w sekwencje, które odpowiadają konkretnym potrzebom
szkoleniowym. Jako, że są one na wiki można je zmieniać i następnie
udostępniać słuchaczom.



Jeśli kształcisz nauczycieli, wiki MOSEP pozwoli Ci zaprojektować taki
kurs, jaki Ci będzie potrzebny, by pomóc im prowadzić proces ePortfolio
ze swoimi uczniami. Tworząc nowy kurs, kiedy już zdecydujesz, jakie
konkretne tematy chcesz zaproponować, prawdopodobnie zrealizujesz
następujące zadania:
| Poszukasz albo wybierzesz edukacyjne zasoby, którymi dysponujesz albo do których masz dostęp;
| Zdecydujesz, które odpowiadają Twojemu celowi i te wybierzesz;
| Ustrukturyzujesz, pogrupujesz i zorganizujesz zasoby w sekwencję właściwą dla Twoich słuchaczy i wybranej metody kształcenia;
| Stworzysz i dodasz specyficzne potrzebne Ci materiały;
| Zachowasz materiały w formacie umożliwiającym ich prezentowanie.



ePortfolio w kształceniu zawodowym
Podejście i osiągnięcia programu MOSEP warto umieścić w kontekście międzynarodowego przesunięcia w stronę kształcenia opartego o
kompetencje, które to zmierza do promowania rozwoju i akceptacji dla
indywidualnych talentów i potencjału oraz zapewnienia ich przystawalności do wymagań miejsca pracy.
W Europie ważne inicjatywy, takie jak deklaracje z Maastricht i Kopenhagi, podkreśliły potrzebę, „rozpoznawania i możliwości transferu
kwalifikacji z obszaru kształcenia zarówno zawodowego, jak i ogólnego,
kwalifikacji opartych głównie na kompetencjach i rezultatach uczenia.”
Ma to zapewnić gładkie i efektywne funkcjonowanie europejskich,
państwowych i sektorowych rynków pracy. Tę potrzebę zaspokaja się
przez rozwój Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) oraz portfolio Europass, które zawiera załączniki w postaci Europejskiego CV, certyfikatu
i dyplomu, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz
EUROPASS.
EQF proponuje następującą komponentową definicję kompetencji:
Kompetencja zawiera: 1/ kompetencje poznawcze obejmujące użycie
teorii i pojęć, a także wiedzę nieformalną i utajoną nabytą w praktyce;
2/ kompetencje funkcjonalne (umiejętności praktyczne i know-how),
rzeczy, które dana osoba powinna umieć robić w ramach określonego
obszaru pracy, nauki bądź aktywności społecznej; 3/ kompetencje osobiste obejmujące wiedzę na temat tego, jak się zachować w określonej
sytuacji oraz 4/ kompetencje etyczne obejmujące posiadanie określonych wartości osobistych i zawodowych.
Współcześnie w Europie możemy znaleźć wiele przykładów z obszaru kształcenia zawodowego pokazujących, jak ePortfolio pozwala
jednostkom na zademonstrowanie tych krytycznych aspektów kompetencji w celu samorozwoju oraz prezentacji i certyfikacji. Przyjrzenie się
komponentom i cechom e Portfolio pokazuje bogate możliwości tego
narzędzia:
Archiwa – Kolekcje. Uczeń czy pracownik może dokumentować
osiągnięcia edukacyjne (kompetencje, wiedzę jawną i ukrytą) w postaci
artefaktów, refleksji, opinii innych itp.



Widoki – Prezentacje. Dana osoba decyduje o upublicznieniu swoich
osiągnięć edukacyjnych w formie konkretnych dowodów na posiadanie
kompetencji czy certyfikatów, dokonywanie refleksji itp.
Usługi – Wykorzystanie. Dana osoba utrzymuje przez całe życie swoje ePortfolio i wykorzystuje je do rozwijania ogólnych i specyficznych
kompetencji, dzielenia się informacjami w celu tworzenia społeczności,
uzyskiwania informacji zwrotnej, uzyskiwania oceny własnych kompetencji, szukania pracy, zdobywania awansu itp.

ePortfolio w szkołach i kształceniu
nauczycieli
Odniesienia we wielu dokumentach UE, w tym publikowanych przez Komisję Europejską “Memorandum on Life-Long Learning”; “EQF / European Qualifications Framework” czy “Europass certificate supplement”
; pokazują, że dokumentowanie i udowadnianie rezultatów kształcenia
danej jednostki jest ważne w konkurencyjnym społeczeństwie.
ePortfolio to cenne narzędzie, które umożliwia jednostkom rozwijanie
indywidualnych profili kompetencji, a to z kolei pozwala zrealizować
cele Europass oraz EQF-u.
Instytucje kształcące nauczycieli muszą wprowadzić ePortfolio do swoich
programów, jeśli mają
przygotować ich do promowania tego narzędzia wśród
uczniów.
Przewodniki MOSEP zawierają zasoby i materiały,
które osoby kształcą ce nauczycieli mogą wykorzystać
przy projektowaniu kursó
dla studentów i praktykujących nauczycieli.



Projektując nowe programy kształcenia warto uwzględnić następujące
czynności i czynniki:
Zaznajomienie się z procesem ePortfolio i teorią, na której się opiera.
Punktem wyjścia mogą być przewodniki MOSEP;
Wybór idei, strategii i komponentów przechowywanych na wiki
przewodników MOSEP. Warto pamiętać, że można je dopasowywać i
adaptować dla potrzeb konkretnej grupy słuchaczy;
Załączenie konkretnych przykładów pokazujących wykorzystanie
ePortfolio przez podobnych uczniów. Można dołączyć multimedialne
podcasty i podzielić materiały na “kawałki” dostosowane do zdolności i
zainteresowań uczących się;
Otwartość na nowe i niekonwencjonalne podejścia, które pokażą
uczący się. To oni są właścicielami swoich ePortfolio. Będą potrzebowali przewodnika, ale to oni sami powinni wybierać i zarządzać treścią
ePortfolio i formą jego prezentacji. Oni tez zdecydują, kto ma prawo je
obejrzeć.
Cierpliwość i zachęta. Tworzenie ePortfolio nie jest prostym procesem,
który można zakończyć w kilka tygodni. Trzeba wykazać cierpliwość
i udzielać uczącym się jak najwięcej pozytywnej informacji zwrotnej,
pomagać im w dokonywaniu refleksji nad własną pracą, zapoznać ich
z procesami autorefleksji i refleksji nad pracą kolegów. Należy się też
upewnić, że uczący się dostaną szanse dzielenia się swoim ePortfolio
z innymi.



E-Portfolio w doradztwie zawodowym dla
studentów
Na uczelniach wyższych coraz częściej wdraża się e-Portolio jako
narzędzie wspierające doradztwo zawodowe studentów.
Aby zrozumieć, jak można wykorzystać e-Portfolio w doradztwie dla
studentów trzeba najpiew zobaczyć, jaka jest ogólna sytuacja w doradztwie dla młodzieży. Istnieją różne rodzaje ośrodków doradztwa zawodowego. Zarządzane są przez różne organizacje i skupiają się na róznych
aspektach doradztwa. Niektóre zostały ustanowione przez samorządy i
te zazwyczaj odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku pracy. Niektóre
związane są z określonym sektorem (np. centra informatyczne, centra
przedsiębiorczości). Inni specjalizują się w konkretnym aspekcie rozwoju zawodowego (np. znajdowaniu pracy) albo w pracy ze określoną
grupą młodzieży (np. młodzież mająca mniej szans na rynku, wykluczona). Niektóre uczelnie wyższe prowadzą z kolei centra doradcze
zajmujące się absolwentami i wspierającymi ich w ich wybranej ścieżce
kariery. Wreszcie niektóre organizacje studenckie, ogólne i kierunkowe,
doradzają swoim członkom.
E-Portfolio może być ważną częścią aktywności centrów doradczych,
organizacji studenckich czy ogólnie zajęć pozaszkolnych. Większość
współczesnych studentów ma jakiś rodzaj e-Portfolio. Niektóre służą celem komunikacyjnym i mają zabawny wygląd, inne służą szukaniu pracy
czy przygototwywane są pod kątem egzaminów. Konsultanci w centrach
doradczych mogą wykorzystywać istniejące zbiory danych zebrane
przez studentów oraz zachęcać ich do rozwijania swoich e-Portfolio
w celu zwiększenia swych szans na rynku pracy. Jest kilka obszaró,
w których konsultanci najczęściej mogą wykorzystywac e-Potfolio i
pokrewne metody:
| Do identyfikowania zdolności i zainteresowań studentów; e-Portfolio może stanowić dobry punkt wyjścia każdego przypadku
doradztwa;
| Do lepszgo zrozumienia osobowości studenta; e-Portfolio może
pokazać nie tylko zainteresowania, wiedzy i zdolności studenta, ale



też jego typ zachowania i wizje.
| Do oceny postępów; e-Portfolio może pokazywać postępy studenta, jeśli wymagane jest od nigo jakieś dokształcanie albo zdobył
nową wiedzę;
| Do wskazywania, kto może wcześniej zakończyć edukacje; Przykłądowo, duża rozbieżność między zainteresowaniami a aktualnie
przerabianym materiałem czy negatywna opinia o szkole mogą
wskzywac na takie osoby.
W dodatku do powyższego, od konsultantów może być niekiedy wymagane by wyszkolili nauczycieli, jak wykorzystywać e-Portfolio w procesie
nauczania Konsultancie będą tu pełnili rolę trenerów.

e-portfolio w szkolnictwie wyższym
Z każdym upływającym rokiem coraz więcej studentów na europejskich
uczelniach zakłada swoje własne e-portfolio. Choć nie ma jeszcze
wspólnych uzgodnień dla takich unowocześnień to władze, tutorzy,
doradcy zawodowi i sami studenci zaczynają sobie zdawac sprawę, jaki
e-portfolio niesie potencjał dla ich rozwoju osobistego, zawodowego i
akademickiego.
Cora bardziej dostrzega się pedagogiczną i funkcjonalną wartość
e-portfolio jako narzędzia wspierającego uczenie z refleksją oraz
umożliwiającego uczącym się, by aktywnie uczestniczyli w gospodarce
wiedzy. Potencjał procesu e-portfolio do wzmacniania samooceny studenta oraz wspierania uczenia samoukierunkowanego przyciąga uwagę
uczelni wyższych, które rozwijają e-learning.
Korzyści dla uczących się:
| Wsparcie dla samodzielnego uczenia się, które jest bardzo istotne
dla rozwoju kompetencji badawczych. Student staje w centrum
procesu kształcenia i otrzymuje potężne narzędzie dla rozwoju
osobistego, stymulowania zdolności myślenia krytycznego, pisania
i komunikacyjnych.
| Ułatwienie prezentacji osiągnięć różnym grupom docelowym, np.
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egzaminatorom, tutorom, kolegom czy potencjalnym pracodawcom.
| Prezentacja różnych aktywności on-line oraz zwiększenie ich
edukacyjnej i zawodowej wartości poprzez użycie różnorodnych
mediów i formatów.
| Wsparcie dla procesu zarządzania wiedzą osobistą i planowania
osobistego rozwoju to unikalna okazja by dokonać refleksji nad
własnym uczeniem i jednocześnie zachęcić do rozwoju przez zademonstrowanie osiągnięć.
Korzyści dla akademików:
| Łatwy dostęp do artefaktów i zapisów studentów.
| Wzmocnienie strategii edukacyjnych, umożliwienie skupienia się na
pojedynczym studencie oraz wprowadzenie alternatywnych metod
oceny.
| Dzielenie się treściami i refleksjami.
| Wsparcie dla planowania rozwoju zawodowego.
Korzyści dla uczelni:
| Ułatwienie przepływu danych, zwiększenie przejrzystości, umożliwenie łatwego dostępu do danych studentów. To szczególnie ważne w przypadku programów międzywydziałowych, międzyuczelnianych czy międzynarodowych, w których duża jest mobilność i
studentów, i akademików.
| Wsparcie dla procesu akredytacji i certyfikacji opartej na rezultatach.
| Wsparcie dla budowania akademickiej wspólnoty uczących się.
Przewodniki MOSEP można efektywnie wykorzystać do szkolenia kadry
akademickiej w e-learningu,
w obszarze implementacji
e-portfolio.
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Przegląd modułów kursu MOSEP
Przewodniki MOSEP dostarczają nauczycielom i trenerom zasobów
edukacyjnych, które można wykorzystać do szkolenia osób, które zainteresowane są dowolnym aspektem procesu ePortfolio.
Przewodniki składają się z Modułu Podstawowego i 4 innych modułów
poświęconych róznym aspektom procesu ePortfolio. Moduły dzielą się
na sesje.
Każda z sesji zawiera sekwencję ćwiczeń, które nie tylko sugerują
szkolącym i szkolonym, co zrobić, ale też stanowią łącze do zasobów
takich jak artykuły on-line czy materiały audiowizualne. Przewodniki
znajdują się na wiki, co oznacza, że pozostają w przestrzeni publicznej, są dostępne dla każdego i każdy, kto założy sobie konto, może je
edytować. Aktywności i moduły można dowolnie adaptować i łączyć w
nowe sekwencje w zależności od specyficznych potrzeb szkoleniowych.
Zawartość jest więc dynamiczna i, po zakończeniu projektu MOSEP,
zależna od wkładu i moderowania przez społeczność.
Przewodniki odzwierciedlają filozofię MOSEP, która uznaje proces
ePortfolio za ważny element kształcenia, który promuje planowanie
i refleksję. ePortfolio jako wytwór jest bardzo cenne i może stanowić
wsparcie dla uczącego się, to cały proces ePortfolio ma potencjał by go
zmotywować i
wesprzeć.
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Moduł podstawowy: odkrywanie siły ePortfolio
W tej części wprowadza się podstawowe pojęcia i kwestie związane z
ePortfolio. Stanowi ona przegląd różnych aspektów rozwoju ePortfolio
w odniesieniu do młodych uczniów. Z tego powodu rekomendujemy
ją jako punkt wyjścia dla kursu MOSEP. Jest podzielona na 5 sesji, a
każda z nich zawiera lektury, zasoby i sugerowane ćwiczenia.
Sesja 1: Wprowadzenie
Skupia się na różnych celach ePortfolio widzianych z perspektywy młodego ucznia. Opisuje także proces ePortfolio jako sposób wspierania
kształcenia pewnej grupy wiekowej.
Istnieją różne definicje ePortfolio. Każda z nich podkreśla inne jego
aspekty: techniczne, pedagogiczne bądź kontekstualne. Rozważania
nad nimi pozwalają uchwycić złożoność ePortfolio jako procesu, który
można wykorzystywać w różnych sytuacjach: budowaniu reputacji,
kształceniu czy marketingu.
Na tym etapie można też zachęcać i wspierać uczniów w tworzeniu
swojego bloga lub wykorzystaniu już istniejącego by zapisywać w trakcie trwania kursu swoje refleksje i komentarze. O wykorzystaniu bloga
w kształceniu oraz jego związkach z ePortfolio więcej informacji w Tosh
D, Werdmuller B, „ePortfolios and weblogs: one vision for ePortfolio
development“ 2004.
Ćwiczenia
1. Uczący się zapoznają się i oceniają różne zasoby on-line, np. artykuły opublikowane w Sieci lub podcasty wideo. Na podstawie tych materiałów dokonują refleksji nad różnymi podejściami i celami ePortfolio.
Będą też musieli odnieść to do swojej praktyki i kontekstu zawodowego.
Konieczne jest dokumentowanie tych refleksji, np. w postaci notki na
blogu.
2. Uczący się analizują prezentację i grafikę opisujące proces ePortfolio. Dyskusja skupia się na ePortfolio, które obejmuje różne procesy.
Najważniejsze wnioski trzeba zachować jako dowód.
3. Uczący się analizują możliwość wprowadzenia ePortfolio w ich kontekście zawodowym. Mogą wprowadzić poprawki do przedstawionych
im materiałów.
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Sesja 2: Praca z młodymi uczniami
Tu rozważane są metody motywowania młodych uczniów, w odniesieniu do rozwoju ePortfolio. Analizowana jest też możliwość wykorzystania ePortfolio jako pedagogicznego narzędzia do wspierania młodych
uczniów z trudnościami. Ogólnie rzecz biorąc ta sesja ma pomóc
rozwinąć podejścia, które zachęcą młodych ludzi by wykorzystywali w
swojej edukacji nowoczesne media.
Sesja 3: Technologia cyfrowa w budowaniu tożsamości
Sesja pomaga zidentyfikować sposoby, w jakie technologia cyfrowa
pomaga budować tożsamość ucznia. Nauczyciele zyskają lepszy wgląd
w to, jak wspierać ucznia oraz będą zdolni opracować strategie, które
zapewnią uczniom prywatność i bezpieczeństwo.
Sesja 4: Planowanie i wdrażanie ePortfolio
Tu próbuje się zrozumieć powody rozwijania ePortfolio w określonych
kontekstach (indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym) Skupiamy
się także na zależnościach między elementami procesu wdrażania
ePortfolio na tych 3 poziomach.
Sesja 5: Walidacja
Opisuje proces walidacji i procedury w ramach procesu kształcenia
danej jednostki.
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Moduł 1: Wybór i łączenie artefaktów w ePortfolio
Nie da się rozpocząć tworzenia ePortfolio, które będzie autentycznym
wsparciem dla uczenia i rozwoju przez całe życie bez jasnego określenia, czym są osobiste cele kształcenia. Te decyzje wpływają na dalsze
działania. Ten praktyczny moduł bada kwestie związane ze strukturą
i zawartością ePortfolio biorąc pod uwagę, że może być ono przez
uczących się wykorzystane do różnych celów. Skupia się na artefaktach
i dynamicznym procesie ich klasyfikacji w zgodzie ze specyficznymi
potrzebami ich właściciela. Na ukończeniu modułu uczący się powinien
już mieć zaczątki swojego własnego ePortfolio oraz jasno określone
cele i strukturę.
Sesja 1: Cele tworzenia ePortfolio ma na celu sprowokować do refleksji
nad procesem ePortfolio i jego czterema fazami: Pracą, Refleksją, Łączeniem i Prezentacją. Uczący się są zachęcani do napisania na blogu
notki , która definiuje konkretne cele tworzenia ePortfolio.
Sesja 2: Wybór artefaktów a kwestie prywatności zajmuje się bezpieczeństwem młodych uczniów i ich aktywnością w środowisku on-line.
To skomplikowany temat, który łączy kwestie własności ePortfolio z
określaniem praw dostępu i bezpieczeństwem danych osobowych.
Uczący się analizują używane aplikacje ePortfolio pod kątem ochrony
prywatności i opcji dostępu.
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Sesja 3: Techniczne wymagania i możliwości skupia się na umiejętności uczniów tworzenia i utrzymywania ePortfolio. Bada różne formaty
artefaktów i wymagania związane z efektywnym publikowaniem w
Sieci. Jako że ePortfolio nierzadko jest zbyt zamknięte, jak na potrzeby
współczesnych aktywnych uczniów, zajęto się też oprogramowaniem
społecznościowym i zewnętrznymi usługami, które mogą stanowić
uzupełnienie dla ePortfolio.
Sesja 4: Struktura ePortfolio. Gdy określi się już cele uczenia i tworzenia ePortfolio a uczący się zaznajomią się z możliwościami oferowanych im narzędzi czas rozpocząć pracę nad strukturą ePortfolio. Trenerzy są też zachęcani do oceny struktur i określenia kryteriów oceny w
przypadku konkretnych celów.
Sesja 5: Różnorodność celów a wybór artefaktów poszerza wiedzę na
tema ePortfolio w kontekście specyficznych i różnorodnych celów jego
zastosowania, grupy docelowej i technicznych umiejętności uczącego
się.
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Moduł 2: Refleksja nad procesem uczenia się
Refleksja to kluczowa część procesu ePortfolio. Ten moduł ma na celu
wsparcie nauczycieli i uczniów w rozwijaniu strategii służących refleksji
nad ich własnym procesem uczenia się. Refleksja zachęca uczniów do
uczenia się na podstawie własnych doświadczeń i jako taka jest bardzo
ważną częścią ePortfolio. Ten moduł zachęca do analizy metod i formatów refleksji z uwzględnieniem środowiska uczenia się nastolatków. To
moduł praktyczny i wymaga od uczniów interakcji ze swoimi kolegami i
tutorami
Sesja 1 skupia się na osiągnięciach, postawach i łączy
ze sobą elementy kształcenia i rozwoju ogólnego
tworząc spójną całość,
która umożliwia uczącemu
się refleksję nad standardami, celami, wynikami i
artefaktami.
Sesje 2 i 3 analizują różne poziomy procesu refleksji: autorefleksją,
refleksją nad działaniem i refleksją w działaniu. Trenerzy będą mogli dostarczyć swoim słuchaczom strategii efektywnej refleksji oraz wesprzeć
ich w jej dokumentowaniu i strukturyzowaniu. Przedstawione zostaną
też niektóre narzędzia służące refleksji a także aplikacje, które ułatwiają
ten ważny proces.
Sesja 4 zajmuje się wpływem środowiska uczenia na zdolność i odwagę
ucznia do dokonywania refleksji.
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Moduł 3: Prezentacja dowodów
Grupa odbiorców to ważny komponent procesu ePortfolio. Możliwość
by osobisty rozwój, kompetencje i osiągnięcia były ocenione w sytuacji
prezentacyjnej jest bardzo ważna dla nastoletnich uczniów, którzy zdają
egzaminy czy uczestniczą w rozmowach o pracę. Ten moduł opiera się
o rezultaty modułów 1 i 2 i skupia się na kwestiach, które uczący się
musi uwzględnić tworząc w określonym celu portfolio prezentacyjne.
Sesje koncentrują się na wyborze i prezentacji odpowiednich artefaktów, które udowodnić mają odbiorcom, że uczeń rozwija się i posiadł
określone kompetencje. Są równoległe do etapów procesu udoskonalania: od projektowania, przez wykonanie i prezentację po refleksję nad
rezultatami i planowaniem dalszych kroków.
Sesja 1: Cele i zawartość prezentacyjnego ePortfolio poświęcona jest
podnoszeniu świadomości wagi prezentacji w cyklu ePortfolio oraz w
samym rozwoju jednostki. Szkoleniowcy są zachęcani do uwzględniania sytuacji z życia, by lepiej przygotować słuchaczy do wspierania
uczniów, którzy będą tworzyli ePortfolio z myślą o jego prezentacji w
ramach jakiegoś egzaminu czy rozmowy.
Sesja 2: Budowanie prezentacyjnego e-portfolio to rozwinięcie Modułu
1, jako że skupia się na wyborze dowodów i tworzenie ePortfolio dla
specyficznej grupy odbiorców. Jest bardzo praktyczna, zawiera badanie
nad najlepszymi dostępnymi przykładami wykorzystania ePortfolio i
okazję by te przykłady przedyskutować.
Sesja 3: Organizacja interview lub sytuacji prezentacyjnej. Udział w
rozmowie kwalifikacyjnej to zazwyczaj dla uczącego się bardzo stresująca sytuacja. Sesja skupia się na rozwijaniu efektywnych strategii
planowania i ćwiczenia przebiegu wywiadu, tak aby uczący się był na tę
sytuacje przygotowany i mógł w niej osiągnąć największe korzyści.
Sesja 4: Przedstawienie prezentacyjnego e-portfolio wymaga od trenera
by przygotował ją w sposób jak najbardziej odpowiadający klimatowi
i organizacji konkretnej życiowej sytuacji (np. rozmowy o pracę). Dyskutowane są korzyści z dokumentowania zachowania uczącego się w
sytuacji prezentacyjnej, a także potrzeba planowania, organizowania i
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przygotowywania zarówno pedagogicznego, jak i technicznego aspekty
takiego nagrania. Podkreślana jest też waga integrowania przeglądu i
refleksji nad prezentacją.
Sesja 5: Przegląd, refleksja i planowanie zadań to kluczowa faza, w
czasie której uczący się dokonuje refleksji nad swoim wystąpieniem i
rozważa, czy wybrane struktury i artefakty są właściwe. Te sesja analizuje strategie, które można zastosować do promowania autorefleksji
oraz analizy wybranych dowodów.

Moduł 4: Ocena efektów uczenia oraz procesu uczenia się
Istnieją dwa aspekty oceniania związane z ePortfolio. Pierwszy dotyczy
oceny samego ePortfolio jako zbioru artefaktów. Drugi skupia się na
ocenie rezultatów i samego procesu uczenia, i jako taki jest trudniejszy
dla nauczyciela lub tutora. Ważne jest by uczeń miał jasność co do
kryteriów oceny zanim zacznie budować ePortfolio. Celem Modułu 4
jest analiza kwestii związanych z oceną.
Sesja 1 koncentruje się na Celach i efektach oceny oraz wprowadza
pojęcie oceny jako ukrytego programu. Kluczową sprawą jest, by trener,
jeśli ma dobrze ocenić uczenie dzięki ePortfolio, zrozumiał, jakie są wewnętrzne związne z tym procedury w danej instytucji. Sesja koncentruje
się na różnych formach oceniania uczenia i dla uczenia.
Sesja 2: Cele uczenia i operacjonalizacja. Ta sesja skupia się na celach
uczenia i kryteriach oceny. Dotyczy oceny procesu uczenia przez ePortfolio i oceną samego ePortfolio. Rozważa się tez rolę nauczyciela we
wspieraniu i ułatwianiu oceny.
Sesja 3: Odpowiedź zwrotna i komunikacja bada, jak można wspierać
proces uczenia i motywować uczniów. Osiąga to dzięki pokazaniu nauczycielom zestawu umiejętności pozwalających dostarczać konstruktywnej informacji zwrotnej.
Sesja 4: Ocena portfolio ucznia pomaga rozwinąć formalny system
oceny rozwoju uczniów. Jego część stanowi przewodnik zawierający
systematyczny przegląd kryteriów oceny.
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