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Διάρθρωση Παρουσίασης

• Εισαγωγή

• Περιγραφική Αξιολόγηση

• Φάκελος μαθητή/-ήτριας – “Portfolio”

• Το “Portfolio” ως μέθοδος αξιολόγησης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το 
Νηπιαγωγείο και την Α΄ και Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

• Παραδείγματα “portfolio” από τα σχέδια δράσης των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων 



Εισαγωγή 

• Σύγχρονες έρευνες για τις θεωρίες μάθησης 

• Επαναπροσδιορισμός του σκοπού της αξιολόγησης

• Αναπλαισίωση και μετατροπή από ελεγκτική σε υποστηρικτική 

(Crooks, 1988· Black & William, 1998) 

• Δυναμικό εργαλείο για τη μάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

• Αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση και βελτίωση 



• Κάθε μαθητής/-ήτρια ακολουθεί διαφορετική μαθησιακή πορεία 
ανάλογα με τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τον ρυθμό με τον 
οποίο μαθαίνει (Νίκα κ.ά. 2017). 

• Λαμβάνεται υπόψη η μοναδικότητα και η δυναμική κάθε μαθητή/-
ήτριας στην προοπτική βελτίωσής του/ης. 



Περιγραφική Αξιολόγηση Ι

❖ Εναλλακτική μορφή αξιολόγησης 

❖ Ολιστική προσέγγιση της αξιολόγησης 

❖ «Ποιοτική έκφραση της επίδοσης του/ης μαθητή/-τριας, αλλά και της 

διαδικασίας της μάθησης που ακολούθησε προκειμένου να φτάσει 

στη συγκεκριμένη επίδοση» (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008 : 181).

❖ Αφορά στην πραγματική μάθηση (Perrenoud, 2006).



Περιγραφική Αξιολόγηση ΙΙ

❖ Είναι μια συνεχής και συστηματική διαδικασία συλλογής, καταγραφής, 

ερμηνείας, αξιοποίησης και κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με την 

πρόοδο και τα επιτεύγματα (Black & Wiliam, 1998· Κασσωτάκης, 2013· Πετροπούλου, 

Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015· Νίκα κ. ά. 2017α)

❖ Συμβάλλει στη δημιουργία του μαθησιακού προφίλ.

❖ Σχετίζεται με τη δημιουργία μιας εικόνας της εξέλιξης και προόδου σε

μια συγκεκριμένη περίοδο και της πορείας που έχει διανύσει.



Περιγραφική Αξιολόγηση ΙΙΙ
Σκοπός (Νίκα κ.ά. 2017α):

Για τον/ην εκπαιδευτικό: να κατανοήσει και να συνθέσει το μαθησιακό προφίλ,  να 

διερευνήσει τους λόγους  και τους  τρόπους  εξέλιξης των μαθητών/-τριών.

Για τους μαθητές/-ήτριες:   να παρακολουθούν την πρόοδο, να αναπτύσσουν τις 

μεταγνωστικές στρατηγικές και την ικανότητα αυτοαξιολόγησης. 

Για  την οικογένεια: να αναγνωρίζει τις κατακτήσεις, αλλά και τις δυσκολίες του 

παιδιού, ώστε να μπορεί να το υποστηρίζει.



Ατομικός Φάκελος μαθητή/-ήτριας – Portfolio Ι

• ΦΕΚ 4676 τ. Β΄/11-10-21 

• Νηπιαγωγείο και Α΄ - Β΄ Δημοτικού

• Κοινή ηλικιακή ομάδα

• Ευθύνη αποτίμησης της εργασίας των μαθητών/-τριών

• Μέσο αυτοαξιολόγησης και καθορισμού στόχων μάθησης 

• Συγχρόνως μέθοδος αξιολόγησης και υλικό προς αξιολόγηση (Νίκα κ.ά. 2017)



Ατομικός Φάκελος μαθητή/-ήτριας – Portfolio ΙΙ

• Αξιολόγηση για τη μάθηση και αξιολόγηση της μάθησης 

• Καθιστά «ορατή» τη μάθηση και τη συνολικότερη ανάπτυξη του 
παιδιού, το «τι» και το «πώς» μαθαίνει, αλλά και τις δυσκολίες του 
(Νίκα κ.ά. 2017α)

• Μέσο επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή/-ήτριας

• Προσοχή! Δεν αποτελεί συλλογή από εργασίες!



“Portfolio” μαθητών/-τριών του Νηπιαγωγείου και 
των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου



Αυτοαξιολόγηση

Διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης (Νίκα κ.ά. 2017α)

Οι μαθητές/-ήτριες:

❖Προβληματίζονται για την ποιότητα της εργασίας τους

❖Κρίνουν την επίτευξη των στόχων

❖Αναθεωρούν αναλόγως 

Αποτελεσματικό μέσο αυτογνωσίας και ενίσχυσης των εσωτερικών 

κινήτρων για μάθηση (Black & Wiliam, 1998).



Παραδείγματα 
αυτοαξιολόγησης

«Out of Eden Learn» – Παρατηρώ, 
αφηγούμαι, αλληλεπιδρώ

Κ. Μέλλιου



«Βλέπω με τα μάτια της 

καρδιάς μου» 

Φ. Νικολούδη



«Κύκλος είναι και γυρίζει» 
Σ. Χατζηγεωργιάδου



«Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, 
είναι απλώς μοναδική!»

Ι. Μανάφη



Ετεροαξιολόγηση

• Αξιολόγηση από μαθητή σε μαθητή

• Διαδικασία αξιολόγησης της μάθησης

• Μεταγνωστικό εργαλείο (Boud, 1989)

• Ενεργή εμπλοκή των μαθητών/-ητριών

• Ενίσχυση κριτικής σκέψης, αυτογνωσία, αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου 

(Black & Harrison, 2001· Boud, 1989)

• Διευρύνει τη μαθησιακή εμπειρία, επικεντρώνεται στη διαδικασία  (Johnson, 

2004)



«Οι ταξιδευτές του διαστήματος» 
Ζ. Κολιπέτρη



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


