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Резюме: 
Използването на електронно портфолио във висшето образование се налага все 

повече в последните години. Това е най-съвременният инструмент в сферата на 
професионалното развитие и търсенето на работа. Настоящият доклад има за цел 
да проследи развитието на тази идея като се разглежда повишаването на 
ефективността на учене/обучение при използване на е-портфолио по предмета 
Информатка (Бази от данни). В доклада са представени резултатите от анализ на 
студенти по информатика, свързани с използването на е-портфолио. Изяснени са 
основните функции на е-портфолио в обучението и се прави опит да се установи 
значимостта, която студентите им придават с оглед разкриване ефективността на 
е-портфолио по отношение на реализиране на целите на обучение по Информатика. 

 
Увод 
Обществото има нужда от нови концепции за образованието и обучението. 

Непрекъснато променящия се трудов пазар изисква от работодателите да искат от 
служителите си преди всичко да са компетентни, отколкото да притежават обширни 
знания. Концепцията за обучение през целия живот става все по-популярна, тъй като 
бързото развитие на технологиите налага нуждата от смислено знание. Интензивното 
развитие на технологиите и особеностите на съвременните учащи са предпоставка за 
активно търсене и експериментиране, както на използваните методи на обучение, така 
и съчетаването на различни стратегии и методи на оценяване. Създаването на връзки и 
баланс между академичните знания и нуждите на пазара на труда е от изключителна 
важност. В основата на повишаване на качеството на процеса на обучение е 
записването на автентичното обучение и събирането на доказателства за легитимно 
признаване на постиженията на учащия се. Значителни възможности в тази насока 
осигуряват портфолиата както в хартиен така и в електронен формат. Ето защо 
въпросите, свързани с използването на електронното портфолио за целите на 
обучението са актуални и се разработват интензивно през последните години.  

Основната цел на настоящата работа е свързана с изясняване на основните 
функции на е-портфолио на учащия в обучението, проследява се развитието на идеята 
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за използването му в подкрепа на ученето/обучението. Прави се опит да се установи 
значимостта, която студентите по дисциплината „Информатика” за специалностите  
Икономика на транспорта, Технология и управление на транспорта ОКС “Бакалавър” 
във ВТУ „Т. Каблешков” им придават с оглед разкриване ефективността на е-
портфолио по отношение на реализирането на целите на обучение по изучаваните 
модули (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access и интегриране на дейности и 
документи). 

Е-портфолио – същност и характеристики 
Всъщност основната цел на портфолиото е свързана с възможностите за 

представяне на личните постижения и компетентност пред други хора. Едно портфолио 
в сферата на висшето образование съдържа материали, които един учащ е избрал и 
събрал, за да покаже развитието си или промените, които са настъпили по време на 
целия този процес. Един изключително важен компонент на образователното 
портфолио е рефлексията от страна на учащия както върху работата по всеки от 
материалите, така и върху цялостното портфолио. Един от създателите на концепцията 
е-портфолио, Хелън Барет, подчертава силната връзка между дигиталния разказ и 
електронните портфолиа [1] – например видео, блогове, уеб сайтове и други са мощни 
средства за илюстриране на историята на неговия академичен опит[2]. Само по себе си 
е-портфолио включва събиране и организиране на артефакти в различни формати – 
аудио, видео, графичен и текстови формати. То включва още „анализи и разсъждения, 
аргументи, казуси, обобщения и бележки на преподавателя относно преподаването и 
ученето”[3].От една страна задачата му е да осигури възможност на обучаемия да 
контролира своята дейност, изпълнение и социални взаимодействия. От друга страна 
целта му е да подпомогне обучаемия в процеса на показване и споделяне на 
собствената информация с другите членове на общността. Е-портфолио се свързва със 
софтуера, специфичното представяне на определени данни или цялото съдържание, от 
което се състои дадено представяне. G. Lorrenzo и J. Ittelson посочват, че е-портфолио е 
дигитална колекция от артефакти, включваща демонстрации, ресурси и постижения, 
която представя отделна личност, група, общност, организация или институция. Тази 
колекция може да се състои от текстови, графични или мултимедийни елементи и да 
бъде достъпна на уеб сайт или други електронни медии като CD-ROM и DVD[4].  

Чрез електронното портфолио студентите осъзнават, че са отговорни за своето 
собствено учене. В него са записани и отразени всички знания на учащия се като се 
съхранява всичко изучено. В професионалното образование отдавна се предпочитат 
практически демонстрации на знанията и уменията на учащите се. Характеристиките на 
е-портфолио могат да се обобщят по следния начин [5]: 

 Е-портфолио е колекция от селектирани артефакти или продукти, създадени от 
самия учащ или с помощта на други хора, доказателства за рефлексия, както и 
официални документи от достоверни източници за оценени постижения, включително 
индивидуален учебен план, съдържащ минали резултати и бъдещи цели, договорени от 
учащия се и преподавателя; 

 При създаването му могат да се използват разнообразни технологии и 
информацията в него може да бъде представена в различни формати, а след 
публикуването си е достъпно за коментари от потребители – преподаватели, други 
учащи, потенциални работодатели и други; 

 Обикновено условията за създаването, поддържането и използването на 
електронното портфолио се осигуряват от организация или институция, която 
осъществява обучението; 

 Всеки учащ може да има единично портфолио или поредица от портфолиа, като 
е възможно да използва паралелно няколко; 
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съдейства и за увеличаване на приложимостта на учебната програма към потребностите 
на професионалната сфера.  

Основни проблеми, свързани с използването на електронно портфолио – 
предимства и недостатъци 

Проблемите и рисковете при използване на е-портфолио са многобройни, както 
и предимствата. Ето защо е необходимо сериозно обмисляне и преценяване на неговия 
образователен потенциал с оглед широкото му приложение в сферата на образованието. 
Е-портфолио може да съдържа огромно количество информация и е лесно преносимо - 
друго много важно предимство, което не може да съществува без електронна форма. До 
е-портфолио има лесен достъп, може да се използва на различни места, да се копира, 
модифицира и споделя с други. То позволява прегрупиране, редактиране и 
комбиниране на материалите, включени в него. Учащите могат да определят сами реда 
на съхраняване на документите, да променят този ред в зависимост от обстоятелства, 
потребители или оценители. Процесът по въвеждане на проект за е-портфолио изисква 
много време, както за студентите, така и за преподавателите. Това би могло да се 
компенсира от скоростта, с която преподавателите да оценяват представянето на 
финалното портфолио, ако са вече запознати с работата на обучаемите. Е-портфолиото 
предполага обучаемите да са по-креативни в начина си на учене, в организирането на е-
портфолиото си и в представянето на различни материали, включени в него, което 
означава, че е трудно да се оценяват по еднакви критерии.  

Е-портфолио е средство за планиране на личностното и професионално 
развитие, както и възможност за документиране, ръководство и осигуряване на прогрес 
в ученето през цялото време, което позволява на повече хора да вземат участие и да 
съдействат при актуализирането му в съдържателно отношение. Е-портфолио е 
средство, съдействащо за активно учене и развитие на различни значими умения. В 
основата на повишаване на качеството на процеса на обучение във висшето 
образование е записването на автентичното обучение, както и събирането на 
доказателства за постиженията на учащия се. Значителни възможности в тази насока 
осигуряват печатните и електронните портфолиа. В таблица 1 е направено сравнение за 
предимствата и недостатъците между портфолиата както в хартиен така и в електронен 
формат.  

Таблица 1 Сравнение между електронно и печатно портфолио  
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Key words: e-portfolio, e-learning, higher education, portfolio, formative assessment 
Abstract: The use of the e-portfolio in higher education has grown increasingly 

popular over the recent years. This is the most modern instrument in the sphere of 
professional development and in job searching. This report is intended to trace out the 
development of this idea by considering the increasing of the efficiency of learning/training in 
the use of the e-portfolio in the subject Informatics (Databases). In the report are presented 
the results of the analysis of the work of students in Informatics related to the use of e-
portfolio. The main functions of the e-portfolio in the learning of Informatics are clarified. An 
attempt is made at establishing the importance and the effectiveness of the e-portfolio in 
respect to the realization of the objectives in the learning of Informatics.  
 


