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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Φάκελος υλικού (portfolio): ένα εργαλείο αυθεντικής αξιολόγησης 

 

 
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ώστε μέσα από την βιβλιογραφία  να 

αναδειχθεί η συμβολή του ψηφιακού ατομικού φακέλου εργασιών  του μαθητή (e-

Portfolio) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ιδέα δεν είναι νέα, είναι  σχετικά παλιά 

και προέρχεται από τον ενσώματο ατομικό φάκελο εργασιών. Ωστόσο με την 

εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, εμπλουτίστηκε στα χαρακτηριστικά της και 

απόκτησε νέα λειτουργική δυναμική. Δύναται πλέον  να αποτελέσει δομικό 

στοιχείο  μιας ευρύτερης συνεργατικής πλατφόρμας μάθησης και βασικό εργαλείο 

στην αυθεντική μάθηση και αξιολόγηση/ αυτοαξιολόγηση. 

Τι είναι το e-Portfolio. 

Ορισμός : E-portfolio είναι η «σκόπιμη συλλογή εργασίας μαθητή που διηγείται την 

ιστορία των προσπαθειών του, την πρόοδό του ή την επίδοσή του σε μια δεδομένη 

περιοχή του αναλυτικού προγράμματος» (Γεωργούσης 1998:25). (Χριστοπούλου 

Σοφία, φιλόλογος MSc στις Επιστήμες της Αγωγής – 

http://slideplayer.gr/slide/4079246/ )  

Το e-Portfolio ή webfolio ή cyberfolio  ή αλλιώς ατομικός ψηφιακός φάκελος,  στην 

γενική του μορφή, είναι ένα μέσο παρουσίασης και προβολής των προσόντων και 

της εμπειρίας των μαθητών/σπουδαστών  ή επαγγελματιών μέσω  του  

http://slideplayer.gr/slide/4079246/
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διαδικτύου. Μπορεί να αποτελείται από μια απλή προέκταση ενός έντυπου 

βιογραφικού έως ένα προσωπικό δικτυακό αποθετήριο για την υποστήριξη των 

παιδαγωγικών διαδικασιών και της διδακτικής πράξης (Abrami και Barrett, 2005).   

 Συνήθως περιλαμβάνει ψηφιακά κείμενα ή πολυτροπικά μαθησιακά αντικείμενα 

όπως έγγραφα, εικόνες, παρουσιάσεις, σύνθεση μουσικής, λύσεις ασκήσεων, 

 αξιολογήσεις, αναστοχασμούς, υπερσυνδέσμους, ιστολόγια,  καθώς και 

βιογραφικά  στοιχεία ή στοιχεία  επικοινωνίας. Να αποσαφηνιστεί στο σημείο 

αυτό ότι το e-Portfolio δεν είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού, αλλά 

περισσότερο ένας συνδυασμός διαδικασιών (μια σειρά δραστηριοτήτων) και το 

τελικό προϊόν  (το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασιών) συνθέτει το e-Portfolio. Αν 

είναι προσπελάσιμο στο διαδίκτυο τότε μπορεί να αποκτήσει 

 δυναμικό/διαδραστικό χαρακτήρα και το περιεχόμενό του  να ανανεώνεται 

συνεχώς από τον χρήστη/ες του, να σχολιάζεται, να κρίνεται και να αξιολογείται 

από όσους έχουν πρόσβαση και τα ανάλογα δικαιώματα. 

Με την τεχνολογική πρόοδο, υπάρχουν πλέον συστήματα-εργαλεία τα οποία, 

μέσω εξελιγμένων  βάσεων δεδομένων, δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχεται σε 

ποια επιμέρους αντικείμενα, στοχασμούς ή φακέλους του συνολικού 

χαρτοφυλακίου θα  επιτρέπεται η προσπέλαση  σε κάθε χρήστη ανάλογα με την 

ιδιότητά του.   Αυτό επιτυγχάνεται  με τη δημιουργία  πολλών διαφορετικών 

 επιπέδων θέασης (Views) στο  E-portfolio. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει   σε 

κάθε επίπεδο θέασης  (View) προορίζονται για διαφορετικούς σκοπούς, όπως 

είναι η αίτηση εργασίας, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η εισαγωγή σε 

προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά τμήματα,  η διεκδίκηση υποτροφίας κ.ο.κ 

Ανάλογες  προσαρμογές έχουν γίνει   και στα ατομικά ψηφιακά χαρτοφυλάκια του 

μαθητή. Τα e-Portofolios πλέον εξυπηρετούν  πιο αποτελεσματικά τους 

μαθησιακούς στόχους και την ομαλή χρήση του από μια μαθησιακή διαδικτυακή 

 κοινότητα. Είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει διαφορετική πρόσβαση στα 

αντικείμενα του από χρήστες ανάλογα με την ιδιότητά τους (μαθητής, 

συμμαθητής, δάσκαλος, γονέας, κοινό κτλ).  Διευκολύνεται έτσι ο διαμοιρασμός 

αλλά κυρίως διασφαλίζεται η αλληλεπίδραση και η ισορροπία των βασικών 

στόχων του δηλαδή της  διαδικασίας και της αυθεντικής μάθησης από την μια και 

 του τελικού  προϊόντος από την άλλη.    Όλα τα επιμέρους στάδια και οι 

αλληλεπιδράσεις σχηματικά παρουσιάζονται παρακάτω  από την  Helen Barrett. 
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Πηγή: Helen C. Barrett 

http://electronicportfolios.org/balance 

  

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/files/2017/05/Balancing.jpg
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Τύποι e-Portfolio. 

Είναι, ίσως, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει ένα πλήρως καθορισμένο 

πλαίσιο που να περιγράφει το περιεχόμενο των μαθητικών πορτφόλιο. Οι τύποι 

τους διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό για τον οποίο συλλέγονται τα διάφορα 

στοιχεία που περιέχουν. Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές καθορίζουν διαφόρους 

τύπους ΦΕΜ (Φάκελος Εργασιών Μαθητή). Για παράδειγμα, αναφέρονται 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Κ.Ε.Ε., 1998) τέσσερα διαφορετικά ήδη φακέλων: 

 Συλλεκτικοί φάκελοι, δηλαδή συλλογή των εργασιών ενός μαθητή σε 

διαφορετικούς τομείς (collection portfolio). 

 Φάκελοι με ειδικό αντικείμενο (subject specific portfolios). 

 Ενιαίοι φάκελοι (comprehensive portfolios). 

 Φάκελοι βιτρίνα ή φάκελοι - εκθέματα (showcase portfolios). 

Στους συλλεκτικούς φακέλους ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με το μαθητή 

συλλέγει ενδεικτικές εργασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Συνήθως δεν 

υπάρχουν ειδικά κριτήρια για την ένταξη της εργασίας στο φάκελο. 

Στους φακέλους με ειδικό αντικείμενο ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συλλέγουν 

δείγματα από ένα ειδικό θέμα όπως ιστορία, μαθηματικά ή γλώσσα. 

Εκπαιδευτικός και μαθητής προσδιορίζουν το είδος και τον αριθμό των εργασιών 

που θα συμπεριληφθούν. 

Στον ενιαίο φάκελο αντιπροσωπεύονται όλα τα μαθήματα του σχολείου, 

δίνοντας μια συνολική εικόνα του τι έχει κάνει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της 

σχολικής ζωής. Αυτός ο φάκελος μπορεί να είναι συλλογή ή επιλογές  από 

διαφορετικούς φακέλους με ειδικό αντικείμενο. Έτσι παρέχεται μια ολοκληρωμένη 

εικόνα της εξέλιξης και της ανάπτυξης του μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους ή σειράς σχολικών ετών. 

Οι φάκελοι βιτρίνα ή φάκελοι εκθέματα είναι συλλογή από τις καλύτερες 

εργασίες του μαθητή κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Μπορεί να 

χρησιμεύσει σε επαγγελματικές συνεντεύξεις ή και ως συνοδευτικό για την είσοδο 

στο Πανεπιστήμιο.( https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm)  

Από μια άλλη σκοπιά, υπάρχουν τέσσερις  τύποι ή καλύτερα τρεις συν ένας 

τύποι ψηφιακού χαρτοφυλακίου (e-Portfolios): Ανάπτυξης, Αξιολόγησης, 

Προβολής/επίδειξης και του Υβριδίου. 

Τα e-Portfolio ανάπτυξης καταδεικνύουν την πρόοδο και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των σπουδαστών/μαθητών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Ωστόσο βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη και περιλαμβάνουν τόσο στοιχεία 

αυτοαξιολόγησης όσο και στοιχεία αναστοχασμού/ ανατροφοδότησης. Με αυτό το 

είδος παρέχεται επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού. 

https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm


 
7 

Τα e-Portfolio αξιολόγησης αποδεικνύουν την επάρκεια των σπουδαστών και τις 

ικανότητες τους σε καλά καθορισμένες περιοχές. Συνήθως χρησιμοποιούνται  στο 

τέλος του προγράμματος ή προγραμμάτων, κυρίως για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των σπουδαστών. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να αξιολογηθεί το κατά 

πόσο  ανταποκρίνεται η ικανότητα των σπουδαστών στις προσδοκίες  και στα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών. 

Τα e-Portfolio προβολής/επίδειξης περιέχουν συνήθως υποδειγματικές εργασιακές 

και μαθησιακές δεξιότητες. Αυτός ο τύπος χαρτοφυλακίου δημιουργείται στο 

τέλος ενός προγράμματος και  τονίζει την ποιότητα της εργασίας των 

σπουδαστών. Τα e-Portfolios αυτά στοχεύουν στην κατάληψη κάποιας θέσης 

(επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής) στο τέλος του προγράμματος σπουδών. 

Τα  περισσότερα e-Portfolios είναι υβρίδια έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά και των 

τριών ανωτέρω  τύπων e-Portfolios.  Ελάχιστες φορές μπορεί να συναντήσουμε  e-

Portfolios προβολής/επίδειξης που δεν παρουσιάζουν στοιχεία ανατροφοδότησης, 

ρουμπρίκες αξιολόγησης  ή αναστοχασμούς. Όπως όμως χαρακτηριστικά λέει η 

Helen Barrett (1999), ειδικός στον τομέα των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, «ένα 

χαρτοφυλάκιο χωρίς πρότυπα, στόχους και/ή  ανατροφοδότηση είναι απλά ένα 

φανταχτερό βιογραφικό, όχι ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο» για να επισημάνει η 

ίδια λίγα χρόνια αργότερα ότι «η πραγματική αξία ενός e-Portfolio βρίσκεται μέσα 

στον αναστοχασμό και τη μάθηση που τεκμηριώνεται σε αυτό και   όχι  απλά και 

μόνο στη συλλογή των εργασιών» (2009). 
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Πλεονεκτήματα των e-Portfolios. 

-       Εύκολη αποθήκευση και εύρεση εργασιών. Βασικό πρακτικό πλεονέκτημα, σε 

σύγκριση με το έντυπο/ενσώματο  χαρτοφυλάκιο, η εύκολη σε μικρό φυσικό χώρο 

και από απόσταση αποθήκευση, προσπέλαση, τροποποίηση και ανάκτηση των 

αντικειμένων. Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει επιπλέον σημαντικές  δυνατότητες 

χρήσης και διαμοιρασμού, ενώ προωθεί τη μάθηση πέρα και έξω από την αίθουσα 

διδασκαλίας. 

-    Αναστοχασμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η τεχνολογία πλέον και τα 

μέσα επικοινωνίας επιτρέπουν την επαφή του χρήστη με το ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο διαρκώς και  από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Με τον διαρκή 

αναστοχασμό οι μαθητές κατανοούν τον εαυτό τους και την διαδικασία 

 εκμάθησής τους καλύτερα. Η Falls (2001) σημειώνει ότι η αναστοχαστική πρακτική 

παίζει σημαντικό και απαραίτητο ρόλο για τη δημιουργία ατομικού φακέλου 

καθώς αυτός είναι χρήσιμος για τους μαθητές.  Οι διαδικτυακοί πλέον ατομικοί 

φάκελοι θεωρούνται ως μια αυθεντική διαδικασία που τεκμηριώνει και ενισχύει 

τον αναστοχαστικό τρόπο σκέψης του μαθητή (Carol και άλλοι, 2007). 

-    Σημαντικό στοιχείο και  συστατικό της διαδικασίας  ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων είναι ο αυτό-στοχασμός. Οι συμμετέχοντες πρέπει 

να προβληματίζονται για τα αντικείμενα που προσθέτουν ή ταξινομούν στο e-

Portfolio -ανάλογα με το σκοπό χρήσης του κάθε αντικειμένου-  διαφορετικά δεν 

είναι δυνατόν να κερδίσουν από την πλούσια μαθησιακή εμπειρία που δύναται να 

προσφέρει η διαδικασία ανάπτυξής του. 

-     Διαμοιρασμός  και  συνεργατική μάθηση. Τα ψηφιακά χαρτοφυλάκια μπορούν  

επίσης να εμπλουτιστούν και  να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για τους μαθητές 

ώστε να μοιράζονται μεταξύ τους,  αλλά και με τους δασκάλους τους, 

αντικείμενα, στοχασμούς και ανακαλύψεις σε διαρκή βάση. Ενθαρρύνεται έτσι η 

πιο αποτελεσματική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή – 

εκπαιδευτικού – κοινότητας. 

-     Ωστόσο  πρωταρχικός παιδαγωγικός  σκοπός ενός χαρτοφυλακίου για την 

εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη  είναι να προκαλέσει στο μαθητή  μια αίσθηση 

προσωπικής ιδιοκτησίας πάνω σε αυτά τα επιτεύγματα. Η εμπειρία αυτή  

προκαλεί αισθήματα υπερηφάνειας, υπευθυνότητας και αφοσίωσης.  Όταν οι 

μαθητές χρησιμοποιούν χαρτοφυλάκια (έντυπα ή ψηφιακά), αναλαμβάνουν 

μεγαλύτερη ευθύνη για την εκμάθησή τους, κατανοούν καλύτερα τα 

πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους και μαθαίνουν να στοχοθετούν (Hiflyer 

& Ley, 1996). 

-     Επιπλέον το e-Portfolio ως διαδικασία  επιλογής, ταξινόμησης  ή απόρριψης 

αντικειμένων,  (ανάλογα με τους στόχους του χαρτοφυλακίου),  ενισχύει το μαθητή 
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ώστε να θέτει στόχους, να επιλέγει, να συνεργάζεται, να τεκμηριώνει, να 

στοχάζεται και κυρίως να αναστοχάζεται. Οι επιλογές  αντικειμένων πρέπει να 

προέρχονται  από εκούσια κίνητρα μάθησης και να είναι προσαρμοσμένες στις 

 ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες   και την  αυτονομία αυτού 

που δρα (Pink, 2011). 

-     Αλλά και σε επίπεδο αξιολόγησης  το χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στην 

εξέταση μιας συστηματικής συλλογής  της εργασίας  των μαθητών, όπως αυτή 

προκύπτει από  τις σκέψεις, τον αναστοχασμό, τα έργα τέχνης, την 

μαθησιακή/γνωσιακή πρόοδο  και τις επιδόσεις τους. Η αξιολόγηση του μαθητή 

από το e-Portfolio ξεπερνά τα στενά όρια της παραδοσιακής αξιολόγησης 

αναγνωρίζοντας το δικαίωμα κατάθεσης απόψεων/κρίσεων και σε άλλους   

φορείς εκτός του δασκάλου, όπως είναι  οι γονείς, ο εξωτερικός κριτής ή το κοινό. 

Σύμφωνα με την Eppink (2002), η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου διαδραματίζει 

παραγωγικό ρόλο, καθώς προωθεί την αναστοχαστική πρακτική,  η οποία με τη 

σειρά της ενθαρρύνει τη μεταγνωστική και ενδοσκοπική συνειδητοποίηση των 

μαθητών. 

Με την αξιολόγηση μέσω e-Portfolios  γίνεται προσπάθεια ώστε ο μαθητής να 

 ανιχνεύσει την ισορροπία  μεταξύ του προϊόντος και της διαδικασίας. Η βελτίωση 

του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητά 

του να παράγει ένα καλά διαμορφωμένο προϊόν το οποίο να πληροί την 

προετοιμασμένη κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων. Η αξιολόγηση 

επικεντρώνεται τόσο στη μάθηση όσο και την ποιότητα του μαθησιακού 

προϊόντος (Barret, 2009) χωρίς να περιορίζεται στον έλεγχο συγκράτησης των 

πληροφοριών (στείρα απομνημόνευση) αλλά παρακινεί τους μαθητές σε 

συσχετισμούς των δεδομένων που τους οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα 

και τεκμηριωμένη δράση (Κουλουμπαρίτση, Ματσαγγούρας, 2004). 

Εκτός βέβαια της εξωτερικής αξιολόγησης, ο ίδιος ο μαθητής παρακολουθώντας 

την πορεία και την  εξέλιξη των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων του αποκτά 

αυτοπεποίθηση και αυτοαξιολογείται όχι  με μια αφηρημένη και απροσδιόριστη 

κλίμακα, αλλά αξιολογεί ο ίδιος τον εαυτό του  βάση την εξέλιξη και τα 

συγκεκριμένα επιτεύγματα του.  Με την αυτοαξιολόγηση ο μαθητής αναπτύσσει 

την ικανότητα να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του. 

Με λίγα λόγια  τα ψηφιακά χαρτοφυλάκια επιτρέπουν στους μαθητές να σκεφτούν 

κριτικά και να γίνουν ενεργοί, ανεξάρτητοι και αυτό-ρυθμιζόμενοι μαθητές 

(Barrett, 2007) 
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-   Οι γονείς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς     έρχονται σε άμεση επαφή 

μέσω των e-Portfolios με τη μαθησιακή διαδικασία και τα  μαθησιακά 

αποτελέσματα  ώστε, αφού εντοπιστεί ο τρόπος σκέψης , τα ισχυρά και τα 

αδύναμα σημεία του μαθητή,   να του παρασχεθεί η ανάλογή ενθάρρυνση αλλά 

κυρίως η απαιτούμενη  παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη. 
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Μεθοδολογία – Δημιουργία Φακέλου Εργασιών Μαθητή 

 

1η φάση : Εξήγησα στους μαθητές τι είναι ο φάκελος υλικού; 

Σε τι αποσκοπεί; Δεν είναι μόνον τρόπος αξιολόγησης, είναι εργαλείο μάθησης για 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων στη γραφή. 

Ζήτησα : να εφοδιαστούν μ’ ένα φάκελο της αρεσκείας τους (μέγεθος, χρώμα, 

κτλ.),να τον διακοσμήσουν όπως επιθυμούσαν, να κολλήσουν στην εσωτερική 

σελίδα του εξωφύλλου μια λευκή σελίδα για τα περιεχόμενα του φακέλου. 

2η φάση : Έδωσα δυο φύλλα εργασίας που στόχευαν στη συνειδητοποίηση της 

έως τότε διαδικασίας που ακολουθούσαν, όταν αντιμετώπιζαν μια γραπτή 

εργασία και ερωτήσεις σχετικά με τι τους άρεσε να γράφουν, τι θα ήθελαν να 

μάθουν να γράφουν. 

Βάλτε × σ’ ένα κουτί για κάθε πρόταση: 

Πριν την εργασία: Ναι  Όχι Μίλησα σε φίλο ή συμμαθητή για το θέμα  

Έκανα κατάλογο ιδεών σχετικά με το θέμα  

Έκανα σχεδιάγραμμα κύριων ιδεών ή εννοιών  

Κατά τη διάρκεια της εργασίας: 

 Παρέλειψα λέξεις που δε γνώριζα και γύρισα ξανά αργότερα 

 Αντικατέστησα μια λέξη με κάποια άλλη  

 Χρησιμοποίησα σχέδια ή εικόνες στο γραπτό μου  
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Μετά την εργασία: 

 Έλεγξα αν το γραπτό εκπλήρωσε το στόχο μου  

 Το ξαναδιάβασα για να βεβαιωθώ ότι ήταν λογικό  

 Πρόσθεσα πληροφορίες ή πήρα πληροφορίες  

 Έλεγξα ορθογραφία, στίξη, κεφαλαία και γραμματική  

Παράδειγμα εργασίας : 

Όνομα: …………………………………… 

Βάλτε × σ’ ένα κουτί για κάθε πρόταση :  

 πάρα πολύ  πολύ  λίγο  καθόλου  

 Μου αρέσει να γράφω ιστορίες   

 Είμαι καλός/ή συγγραφέας  

 Μου είναι εύκολο να γράφω ιστορίες  

 Είναι διασκεδαστικό να γράφω σε φίλους  

 Το γράψιμο με βοηθάει στο σχολείο  

 Μου αρέσει να μοιράζομαι τα γραπτά μου  

 Γράφω στο σπίτι  

 Για τι είδους θέματα σου αρέσει να γράφεις;……………………………… 

 Τι μπορείς να κάνεις καλά;………………………………………………… 

 Τι θέλεις να βελτιώσεις στο γράψιμό σου 

Στη συνέχεια :  

 Πήρα τα φύλλα και τα μελέτησα, 

 εντόπισα ζητήματα που αφορούσαν τον καθένα χωριστά, 

 πρότεινα την πρώτη γραπτή εργασία, σχετική με τα δικά τους 

ενδιαφέροντα. 

Την επόμενη φορά : 

 πήρα το φάκελο υλικού και επεσήμανα τις αδυναμίες που εντόπισα στον 

καθένα χωριστά με προσωπικό σημείωμα 
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 ζήτησα να ξαναγράψουν την εργασία τους λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις  

3η φάση : Με τον ίδιο τρόπο οι μαθητές : 

 έγραψαν κι άλλες εργασίες, ποικίλων μορφών 

 άρχισαν να ζητούν προς πραγμάτωση θέματα που ένοιωθαν αδυναμία να 

χειριστούν 

 Έδωσα ότι ζητούσαν παρέχοντάς τους επανατροφοδότηση κάθε φορά. 

Ο φάκελος υλικού, τρόπος προσωπικής «αλληλογραφίας»,  στόχευε στη βελτίωση 

των γραπτών ικανοτήτων των μαθητών. Όταν ένα πρόβλημα επέμενε, είχα και 

κατ’ ιδίαν συνάντηση με το μαθητή, δηλαδή προφορική διδασκαλία μέσα από τη 

συζήτηση. 

4η φάση : Στην τελευταία μας συνάντηση, αφού τα περιεχόμενα περιελάμβαναν: 

 περιγραφή μιας περιοχής ταξιδεύοντας, 

 περιγραφή μιας περιοχής από κάτω προς τα πάνω, 

 περιγραφή ενός προσώπου, 

 περιγραφή ενός οικείου αρχαίου μνημείου, 

 άρθρο για εφημερίδα ή περιοδικό, αναφορά, έκθεση γεγονότων, έκθεση 

καταστάσεων 

  πρόσκληση σε πάρτυ ή επίσημη συγκέντρωση, 

 περίληψη ενός παραμυθιού, 

 περιγραφή του χαρακτήρα των ηρώων ενός παραμυθιού, 

 αίτηση για μια περιστασιακή εργασία, 

 παραγωγή διαφήμισης, 

 αίτηση για εργασία στη διάρκεια του καλοκαιριού, 

προχώρησα στην αξιολόγηση των φακέλων από τους ίδιους τους μαθητές βάσει 

κριτηρίων, που τους πρότεινα με ένα φύλλο εργασίας 
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Αξιολόγηση του συμμαθητή :  

 Αυτό το γραπτό κομμάτι ήταν…………………………………………………  

 Το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο ήταν………………………………… 

 Αυτό το κομμάτι μπορεί να βελτιωθεί ως προς………………………………… 

 Σημεία ελέγχου : Πρόσεξε τα πιο κάτω όταν ελέγχεις το γραπτό κάποιου :  

 Σημεία στίξης : τελείες, ερωτηματικά, κεφαλαία στην αρχή και στα 

κύρια ονόματα. 

 Οι προτάσεις είναι :  

 πλήρεις- 

 έχουν ρήμα 

 υπάρχει ποικιλία 

 χρησιμοποιούνται παράγραφοι 

 Έχουν Ορθογραφία, σωστές λέξεις. 

 Άλλα : καθαρά γράμματα. 

 Γενική εικόνα :  

 έχει κύρια ιδέα 

 Είναι λογικό και έχει νόημα 

 Είναι καλά οργανωμένο 

 Ακολούθησε η δική μου αξιολόγηση, βασισμένη στα εξής: 

 συμμετοχή των μαθητών, 

 πληρότητα του φακέλου, 

 πρόοδος που επετεύχθη στη γραφή των συγκεκριμένων τύπων 

γραπτών εργασιών, ένα προς ένα. 

 

 Αξιολόγηση της προσπάθειας  : Το εγχείρημα ήταν επιτυχές για τους εξής 

λόγους:   
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 1. η σχέση με τους μαθητές έγινε ουσιαστικότερη, μέσα από την 

προσωπική επαφή με τον καθένα μαθητή χωριστά και την 

ενασχόληση με τα ιδιαίτερα προβλήματά τους 

 2. οι μαθητές παρουσίασαν βελτίωση στα συγκεκριμένα είδη γραπτού 

λόγου που περιελήφθησαν στο φάκελο,  

 3. οι μαθητές συνειδητοποίησαν τα προβλήματά τους και έγιναν 

μέτοχοι της προσπάθειας να τα ξεπεράσουν. Διαπίστωσαν ότι 

μπορούν να βελτιωθούν και ότι η μάθηση είναι ένα μαγικό παιχνίδι 

προσπάθειας, αυτογνωσίας και τελικά κατάκτησης της γνώσης. 
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Προβλήματα 

 Κάποιοι μαθητές ξεχνούσαν να φέρουν τους φακέλους τους συγκεκριμένες 

ημέρες, 

 Κάποιοι ανταποκρίνονταν με προχειρότητα στα γραπτά,  

 αφιέρωσα επιπλέον χρόνο προετοιμασίας και διόρθωσης, που όμως άξιζε 

τον κόπο. (http://slideplayer.gr/slide/4079246/ ) 

Στην παρακάτω εικόνα και σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να πειραματισθείτε σε 

ένα πρόγραμμα δημιουργίας e-portfolio : http://eprl.korinthos.uop.gr/mahara/  

 

e-Portfolios και ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Η χρήση το ατομικού φακέλου εργασιών του μαθητή προβλέπεται, ως 

εναλλακτικός ή συμπληρωματικός  τρόπος αξιολόγησης και κατάκτησης της 

γνώσης (Nόμος 2525/1997 αλλά και  το Π.Δ. 60/2006 με θέμα «Αξιολόγηση 

μαθητών Γενικού Λυκείου»). Ωστόσο η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ακολουθεί «ρυθμούς χελώνας».  

Στα κοινωνικά συστήματα, όπου η εισαγωγή καινοτομιών εξαρτάται από την 

σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή  των 

συνδικαλιστικών οργάνων ή εκπροσώπων τους, οι καινοτομίες  όταν προτείνονται 

σε μεσαίο ή ανώτερο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας σπανίως υιοθετούνται 

χωρίς αντίσταση.  Η συνήθεια, ο ρυθμός λειτουργίας αλλά και οι στόχοι δεν είναι 

μοναδικοί, ξεκάθαροι  με αποτέλεσμα να μην γίνονται αποδεκτοί από όλους.  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και εργάζονται για την υλοποίηση και 

http://slideplayer.gr/slide/4079246/
http://eprl.korinthos.uop.gr/mahara/


 
17 

ενσωμάτωση των καινοτομιών ενώ  άλλοι αντιστέκονται. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που  κινούνται  ακόμη και  στην αντίθετη κατεύθυνση,  προβάλλοντας εμπόδια  ή 

απαξιώνοντας τις προσπάθειες των υπέρμαχων της καινοτομίας 

(Παπακωνσταντίνου, 2008) . Το ίδιο συμβαίνει και με το e-Portfolio. 

Συμπεράσματα-προτάσεις. 

Τα e-portfolios φαίνεται ότι αποτελούν µια πολύ χρήσιμη εμπειρία  μέσω της 

οποίας η αυθεντική  μάθηση κατακτιέται τόσο στο γνωστικό/γνωσιολογικό 

 επίπεδο όσο και στην τεχνολογία. Με τις νέες web τεχνολογίες υλοποιούνται 

 κόμβοι συνεργατικής μάθησης και αλληλεπίδρασης που θα ήταν ανέφικτοι χωρίς 

τα ηλεκτρονικά μέσα. Ενώ η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση του μαθητή περνά σε 

άλλη πιο αυθεντική και αντικειμενική διάσταση ανατροφοδοτώντας περαιτέρω 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ωστόσο η άγνοια,  ο φόβος  της ανεπάρκειας, η ανάγκη ανάπτυξης επιπλέον 

δεξιοτήτων, η ασάφεια των στόχων και της   μεθοδολογίας καθώς και η ελλιπής 

πληροφόρηση για  τα οφέλη που θα προκύψουν συνολικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, προκαλούν αντίδραση στην εισαγωγή, αποδοχή και ενσωμάτωση της 

καινοτομίας αυτής, όπως άλλωστε συμβαίνει με αρκετές άλλες καινοτομίες 

(Fullan, 2001). Αν σε όλα αυτά προστεθούν και τα πρακτικά εμπόδια όπως η 

ανεπάρκεια των  απαιτούμενων σχετικών πόρων και μέσων   τότε μπορούμε να 

κατανοήσουμε τις όποιες καθυστερήσεις. 

Ο καλός σχεδιασμός, η συνεργασία αλλά και  η κοινή δράση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων θα βοηθήσουν ώστε να καμφθεί  η αντίσταση.  Προς την 

κατεύθυνση αυτή σημαντική θα πρέπει να είναι και η βοήθεια από μέρους των 

σχολικών ηγετών οι οποίοι θα παρωθήσουν και θα ενθαρρύνουν  τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να εντάξουν και να εσωτερικεύσουν τη χρήση του e-Portfolio 

στην καθημερινότητα της μαθησιακής διαδικασίας και αξιολόγησης του μαθητή 

ακόμη και αν στην αρχή τα αποτελέσματα είναι κατώτερα  των προσδοκιών τους.  

Η διεξοδική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του και η κατανόηση τους από 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς θα διευκόλυνε την διαδικασία   (Fullan, 1991).  

 

Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσει εντελώς αποσπασματικά ή ακόμη 

 χειρότερα να γίνεται ως μια «υποχρεωτική διεκπεραίωση» χωρίς την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει στην αυθεντική 

μαθησιακή διαδικασία και  αξιολόγηση του μαθητή.  Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημανθεί η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη/εξέλιξη της 

μεθοδολογίας ώστε να λαμβάνονται από το μαθητή  τα ζητούμενα  και όχι μόνο 

αυτά που μπορεί να δώσει.  
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Εξυπακούεται ότι η εξέλιξη μεθόδων που στηρίζονται στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών  απαιτεί διαρκή επιμόρφωση και διάθεση των αναγκαίων κάθε φορά 

 οικονομικών πόρων. 

 

Πηγή : http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/03/%CE%BF-

%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-

%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-e-portfolio/  

 

 

  

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/03/%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/03/%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/03/%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/03/%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/05/03/%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-e-portfolio/
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