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Εισαγωγή






Κάθε εκπαιδευτική διαδικασία εδράζεται σε ένα
ευρύ φάσµα στόχων, η επίτευξη των οποίων
καταδεικνύει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.
Ο τρόπος εκείνος που θα προσδιορίσει το βαθµό
υλοποίησης αυτής της διαδικασίας άπτεται της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
Η αναζήτηση των κατάλληλων τρόπων
αξιολόγησης του εκπαιδευόµενου αποτελεί
σηµαντική παράµετρο για την πρόοδό του, την
αµερόληπτη αξιολόγησή του προκειµένου να
µάθει το πώς να µαθαίνει.

Εισαγωγή





Μορφές αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική (formative) αξιολόγηση
Τελική (summative – αθροιστική) αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, στις
ελληνικές εκπαιδευτικές βαθµίδες, όσο
µεγαλώνει η βαθµίδα γίνεται περισσότερο τελική
αξιολόγηση παρά διαµορφωτική.
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∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση








∆ίνει έµφαση στην διαδικασία της διδασκαλίας και
της µάθησης και στην ενεργή συµµετοχή των
µαθητών σε αυτή.
Αναπτύσσει την ικανότητα των µαθητών/τριων για
αυτοαξιολόγηση.
Βοηθάει τους µαθητές/τριες να κατανοήσουν τον
τρόπο της µάθησής τους και να αναπτύσσουν
στρατηγικές για να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν.
Οι µαθητές/τριες που αναπτύσσουν στρατηγικές
µάθησης και κρίνουν την ποιότητα της δουλειάς
τους µε βάση καλώς ορισµένα κριτήρια,
καταφέρνουν να αναπτύξουν ικανότητες της διά βίου
µάθησης.

Ανάγκε̋

Ύπαρξη ανάγκης εναλλακτικών σύγχρονων
διαµορφωτικών µεθόδων αξιολόγησης ώστε:
A. να προσδιορίζονται και να αναδεικνύονται τα
προσωπικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευοµένων,
B. να επανατροφοδοτείται η διδακτική
πρακτική, ώστε να προσαρµόζεται στις
προσωπικές µαθησιακές ανάγκες των
εκπαιδευοµένων και
Γ. να συνδέεται η ακαδηµαϊκή (θεωρητική) µε
την πρακτική εκπαίδευση.

Εµπόδια






Η ανάγκη ισορροπίας µεταξύ της διαµορφωτικής
αξιολόγησης στην τάξη, των τελικών εξετάσεων και
του αναλυτικού προγράµµατος.
Η µη ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ εκπαιδευτικού
συστήµατος, σχολείου και αίθουσας διδασκαλίας
στην προσέγγιση της αξιολόγησης και της
αποτίµησης. Πολλές φορές τα αποτελέσµατα των
ερευνών των ινστιτούτων δεν είναι χρήσιµα στον
τοµέα της διδασκαλίας και τανάπαλιν.
Ωστόσο, δεν ενυπάρχει τίποτα που να µην επιτρέπει
τον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιήσει διαµορφωτικές
µεθόδους αξιολόγησης. Μάλιστα, τα αποτελέσµατα
της τελικής αξιολόγησης, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και διαµορφωτικά.

Εµπόδια




Στο Λύκειο κυρίως, οι εκπαιδευτικοί ορισµένες
φορές «διδάσκουν για την τελική εξέταση» και οι
µαθητές/τριες ενθαρρύνονται να αποκτήσουν
συγκεκριµένες ικανότητες (για να πάνε καλά
στην εξέταση) και όχι ικανότητες µάθησης (για
να καταλαβαίνουν και να χειρίζονται τη νέα
γνώση).
Έτσι, κατασκευάζονται µη ποιοτικά
διαγωνίσµατα, ασκησιολόγια, βοηθήµατα
καταδεικνύοντας την έλλειψη αξιολόγησης που
να συνδέεται µε το αναλυτικό πρόγραµµα.

Αλλαγή Κουλτούρα̋




Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης κουλτούρας αποτίµησης
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µεταξύ
εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών µε στόχο:
 τη δηµιουργία γνώσης για το «τι» και «πώς»
δουλεύει στην αίθουσα διδασκαλίας,
 τη δόκιµη συνεργασία εκπαιδευτικών,
 την εύρεση των ποικίλων µαθησιακών αναγκών
των εκπαιδευόµενων.
Η διαµορφωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί πανάκεια
για να επιτευχθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι,
αλλά βοηθάει προς την επίτευξη στόχων υψηλών
επιδόσεων και ικανοτήτων διά βίου µάθησης.

Εκπαιδευτική πολιτική








Κατάλληλη νοµοθεσία.
Ενθάρρυνση χρήσης των τελικών αποτελεσµάτων
για διαµορφωτικούς σκοπούς.
Οδηγίες για πρακτικές διαµορφωτικής αξιολόγησης.
Παροχή εργαλείων και παραδειγµάτων.
Επενδύσεις σε καινοτόµα προγράµµατα.
Επενδύσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη και
εκπαιδευτική κατάρτιση του εκπαιδευτικού.

Πλαίσιο εργασία̋ εκπαιδευτικού












Εγκαθίδρυση κατάλληλης κουλτούρας στην τάξη, η οποία θα
ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη χρήση εργαλείων
αξιολόγησης.
Εγκαθίδρυση µαθησιακών στόχων και εξατοµικευµένη
παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόµενων σε σχέση
µε τους στόχους.
Χρήση ποικίλων µεθόδων εκπαίδευσης για να προσεγγιστούν
οι διάφορες ανάγκες των µαθητών.
Χρήση ποικίλων προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της
κατανόησης του µαθητή/τριας.
Ανατροφοδότηση µε βάση την απόδοση του µαθητή και
προσαρµογή της διδασκαλίας για να επιτευχθούν ιδιαίτερες
ανάγκες.
Ενεργοποίηση των µαθητών στη διαδικασία µάθησης.

Πλαίσιο εργασία̋ εκπαιδευτικού










Να βοηθήσει το µαθητή να νιώθει σιγουριά και
ασφάλεια στην αίθουσα διδασκαλίας.
Να αναγνωρίζει στους µαθητές/τριες τις ατοµικές
και πολιτιστικές διαφορές.
Να σχεδιάζει για τη µάθηση του µαθητή παρά να
σχεδιάζει δραστηριότητες για την τάξη.
Να ενεργεί σε συνεργασία µε τους µαθητές για να
δηµιουργήσει αλλαγή κουλτούρας στην τάξη.
Συµπερασµατικά: απαιτείται ποικιλία µεθόδων
αξιολόγησης, όπως η διαγνωστική αξιολόγηση,
τεχνικές ερωταπαντήσεων, αξιολόγηση γραπτών
εργασιών.

Φάκελοι εργασιών (Portfolios)
Τα portfolios παρέχουν τη δυνατότητα της γραπτής
συνδιαλλαγής µεταξύ εκπαιδευτικού και
µαθητή/τριας και αποτελούν µια εναλλακτική
µορφή διαµορφωτικής αξιολόγησης.
Στην εκπαίδευση εισήχθησαν στα µέσα της
προηγούµενης δεκαετίας.
Υποστηρίζεται ότι:
 Ως πρακτική αξιολόγησης, πρέπει να
συνοδεύεται και από άλλες µεθόδους, αλλά
ταυτόχρονα
 αποτελούν µια στρατηγική που περιέχει τις
υπόλοιπες.

Σκοπό̋ των portfolios

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς
τρόπους και για πολλούς λόγους.
Τα portfolios χρησιµοποιούνται κυρίως ως µέσο
καταγραφής επιτευγµάτων ή στοιχείων
επίτευξης συγκεκριµένων αποτελεσµάτων και
σπανιότερα ως στοιχείο µαθησιακών εµπειριών.
Το περιεχόµενό τους συνήθως αποφασίζεται από
αυτούς που το αξιολογούν και όχι από αυτούς
που αξιολογούνται. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί
αποφασίζουν για το περιεχόµενό του, αντί να
αποτελούν φωνή και ιδιοκτησία του µαθητή.

Προσφορά των portfolios

Τα portfolios αποτελούν τη βάση για την
ανάπτυξη εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ
µαθητή/τριας – κηδεµόνα – εκπαιδευτικού.
Με τη βοήθειά τους επιτυγχάνεται υγιής
κριτική και θέτονται νέοι στόχοι µε τη
συνεργασία κηδεµόνα – εκπαιδευτικού.

Μαθητή̋/τρια & Portfolios








Παρέχουν τη δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας
εκπαιδευτικού και µαθητή/τρια.
Οι µαθητές/τριες µπορούν µε το portfolio τους να
αναδείξουν την µαθησιακή τους εξέλιξη.
Το portfolio βοηθά το µαθητή/τρια να αποκτήσει
αυτοπεποίθηση και να αυτοαξιολογηθεί.
Αναδεικνύει τη συνεργατική µάθηση, αφού οι
µαθητές/τριες αξιολογούν µόνοι τους τα
αποτελέσµατα της οµαδικής εργασίας.

Μαθητή̋/τρια & Portfolios
Στο portfolio οι µαθητές/τριες µπορούν να
συµπεριλαµβάνουν:
 Αποτελέσµατα εργασίας στην οποία «πήγαν»
καλά ή εργασίας που δεν πήγαν καλά και
αντιµετώπισαν µαθησιακές δυσκολίες.
 Σηµαντικά τµήµατα των εργασιών της χρονιάς.
 Παρουσιάσεις που πραγµατοποίησαν στην τάξη.
 Οµαδοσυνεργατικές εργασίες – projects.
 Επισκέψεις που πραγµατοποίησαν.

Κηδεµόνε̋ & portfolios





Είναι χρήσιµα για τον κηδεµόνα, αφού
λαµβάνει εµπερίεκτες και χειροπιαστές
πληροφορίες για το τι µαθαίνει το παιδί του.
Αποκτά µια καλύτερη βάση συζήτησης µε τον
εκπαιδευτικό και το παιδί του.
Μπορεί ο κηδεµόνας να (αντιληφθεί) τα
αποτελέσµατα της µάθησης του παιδιού του
και µπορεί σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό
να εντοπίσει τους τοµείς που χρειάζεται
υποστήριξη και ενθάρρυνση η εκπαίδευση του
παιδιού του.

Εκπαιδευτικό̋ & Portfolios







Αποτελούν µια συνιστώσα για την καταγραφή
και την αποτίµηση της µάθησης του µαθητή.
Μπορούν να παρέχουν µια «πλουσιότερη
εικόνα» του µαθητή, οπότε να επιτυγχάνεται
και καλύτερη µάθηση.
Ο τρόπος τόσο της καθηµερινής διδασκαλίας
όσο και της διδακτικής µπορεί να βελτιωθεί
µε τη συγκέντρωση, την εξέταση και τη
µελέτη portfolios µαθητών για αρκετά χρόνια.
Τα portfolios των µαθητών µπορούν να
συµπεριληφθούν στο portfolio του
εκπαιδευτικού για να αυτοαξιολογηθεί.

Εκπαιδευτική Μονάδα & Portfolios




Η κατανόηση του τρόπου, µε τον οποίο οι
µαθητές σκέπτονται και αισθάνονται µε τις
εργασίες τους στο portfolio, µπορεί να
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να λάβουν
αποφάσεις για την παιδαγωγική τους
προσέγγιση.
Μπορούν να διευκολύνουν τις συζητήσεις µε
ειδικούς για τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε
ένα θέµα καταδεικνύοντας τη χρήση της
έξυπνης διαχείρισης, την οµαδική εργασία και
την τεχνολογία σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα.

∆υσκολίε̋ των portfolios








Η αδυναµία των παραδοσιακών portfolios
προσδιορίζεται στα προβλήµατα
επικοινωνίας και πρόσβασης στην
πληροφορία.
∆ύσκολη η πλήρης απεικόνιση της
αξιολόγησης.
∆ύσκολη η αποθήκευση και η χρήση του
υλικού των portfolios πολλών ετών.
Πρόταση για χρήση των e-portfolios.

Κατηγορίε̋ των e-portfolios
Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
 Στην πρώτη κατηγορία είναι τα τεχνολογικά
εργαλεία γενικής χρήσης, επεξεργαστής κειµένου,
ιστοσελίδες, εργαλεία πολυµέσων κ.α.
 Στην δεύτερη κατηγορία είναι τα
προσαρµοσµένα συστήµατα που περιλαµβάνουν
εξυπηρετητές, προγραµµατισµό και βάσεις
δεδοµένων.

Χρησιµότητα των e-portfolios







Στα e-portfolios χρησιµοποιούνται οι Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως
αποθηκευτικός χώρος.
Τα e-portfolios επιτρέπουν στο µαθητή/τρια και
στον εκπαιδευτικό να συγκεντρώνει και να
οργανώνει τα αρχεία του/της µε πολλά µέσα
(ακουστικά, τηλεοπτικά, γραφικά, κείµενο).
Στα e-portfolios χρησιµοποιούνται ιστοσελίδες
και σύνδεσµοι για την οργάνωση του υλικού.
Στα e-portfolios συνδέονται τα στοιχεία µε βάση
προκαθορισµένα standards, όπως και στα
portfolios.

Γιατί e-portfolios






Η δουλειά του µαθητή/τριας γίνεται εύκολα
προσβάσιµη, γιατί µπορεί εύκολα να
ελεγχθούν τα αποτελέσµατα των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Γίνονται εύκολα αντίγραφα και υπάρχει
µεταφερσιµότητα.
Καταλαµβάνουν µικρό αποθηκευτικό
χώρο.
Ο εκπαιδευόµενος είναι το κέντρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

∆υνατότητε̋ των e-portfolios





Στο e-portfolio ο εκπαιδευτικός, ο κηδεµόνας και
ο µαθητής µπορούν να έχουν online πρόσβαση.
Μπορούν να στέλνουν σχόλια για κάποια εργασία
ή για το συνολικό περιεχόµενο του e-portfolio
(µαθητές, κηδεµόνες, εκπαιδευτικοί) µε
ηλεκτρονικό τρόπο.
Μπορούν οι κηδεµόνες και οι εκπαιδευτικοί να
ανατρέξουν άµεσα σε ολόκληρο το portfolio και
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να σχολιάζουν
την ποιότητα του φακέλου, σύµφωνα µε την
ανάπτυξη του φακέλου και να καταθέτουν σχόλια
για τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του
µαθητή/τριας.

Ανάπτυξη των e-portfolios






Αναζήτηση για το πώς µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε τα µέσα που αυτή τη
στιγµή διαθέτουµε.
Σχεδιασµός ενός διαγωνισµού e-portfolio.
Υποστήριξη του εκπαιδευτικού.
Αναζήτηση ευκαιριών µέσα στο αναλυτικό
πρόγραµµα για τη δηµιουργία εργασιών µε
ηλεκτρονικό τρόπο.

Πρὁποθέσει̋ για τα e-portfolios









Απαιτούνται βασικές γνώσεις και
δεξιότητες στους υπολογιστές.
Απαιτείται γνώση του εργαλείου
λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί.
Θέµατα ασφαλείας.
Σύνδεση και οµαδοποίηση.
Έκδοση.
Μεταφερσιµότητα.

e-portfolios






Με την χρήση των e-portfolios οι µαθητές/τριες
εκπαιδεύονται στις σύγχρονες τεχνολογίες και οι
εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Τα e–portfolios µπορούν και πρέπει να υποστηρίζουν
εκπαιδευτικούς στόχους που οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν
πολύ να δοκιµάσουν, αλλά είναι δύσκολο να
πραγµατοποιήσουν µέσω παραδοσιακών διδακτικών
µεθόδων.
Μέσα σε ένα e–portfolio, µπορεί να υπάρχουν εργασίες
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής σκέψης, όπως
κριτικής, αναστοχασµού σε γνωσιακές διαδικασίες και
δραστηριότητες "µάθησης για τη µάθηση", όπως επίσης
οµαδικής εργασίας και επέκτασης παλαιοτέρων projects.

∆ιλήµµατα για τα e-portfolios






Η χρήση τους θα κάνει πιο ενδιαφέρουσα
και δυναµική την αξιολόγηση του/της
µαθητή/τριας;
Η χρήση της γλώσσας (καθοµιλουµένης ή
µαθηµατικής), των συµβολισµών, της
σχεδίασης πώς θα ευνοηθούν από τη χρήση
τους;
Το µέσο (Η/Υ) θα βοηθήσει στην καλύτερη
παρουσίαση της εξέλιξης του/της
µαθητή/τριας;

∆ιλήµµατα για τα e-portfolios








Απαιτείται έρευνα για τον ακριβή σχεδιασµό των
e-portfolios, που να είναι αντίστοιχος µε τα
portfolios, τα οποία στηρίζονται στο χαρτί και το
µολύβι.
Απαιτείται εκπαίδευση για την απόκτηση
δεξιοτήτων στη χρήση πληροφορίας,
επικοινωνίας και τεχνολογίας.
Απαιτείται η κατάλληλη µεθοδολογία για να
ληφθούν τα ζητούµενα και όχι µόνο αυτά που ο
µαθητής/τρια µπορεί να δώσει.
Απαιτείται ανάλογη επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών.

Συµπεράσµατα για τα e-portfolios






Τα e-portfolios φαίνεται ότι αποτελούν µια πολύ
χρήσιµη εµπειρία και η µάθηση επιτυγχάνεται
τόσο στο γνωστικό αντικείµενο, όσο και στην
τεχνολογία.
Η κατάλληλη όµως αποτίµηση της χρήσης τους
είναι πολύ σηµαντική, ώστε να µην
ακολουθήσουν την πορεία που είχε η χελώνα
στην γλώσσα Logo.
Πρέπει να αποτελέσουν ένα δυναµικό και
διασκεδαστικό περιβάλλον για τους
εκπαιδευόµενους, το οποίο να τους ακολουθεί εφ’
όρου ζωής.

Συµπεράσµατα




Η ανάγκη έρευνας δράσης για τη χρήση
των portfolios στην διαµορφωτική ή/και
τελική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.
Η κατάλληλη ερευνητική διαδικασία είναι
ακόµα πιο σηµαντική για την αποτίµηση
αυτής της διαδικασίας και σκοπεύουµε να
περιλαµβάνει:



Έρευνα διαφόρων µορφών (τριγωνοποίηση,
ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, πρωτόκολλα)
Μια ατζέντα έρευνας σε εθνικό επίπεδο.

