Η αξιολόγηση των νηπίων στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Μια προσέγγιση με
βάση το φάκελο εργασιών του μαθητή (portfolio)
Μάνος Ν. Κόνσολας
Στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγικής η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της όλης διδακτικής διαδικασίας, γιατί αποτελεί όχι μόνο μία διαδικασία
πληροφοριακού ή διαγνωστικού χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό και τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η αξιολόγηση είναι η βασική
διαδικασία η οποία μάς οδηγεί να διαπιστώσουμε τι γνωρίζουν και τι μπορούν να
κάνουν τα παιδιά στην τάξη, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, σε σχέση με τη
βέλτιστη ανάπτυξή τους και τους στόχους του προγράμματος. Η συστηματική
αξιολόγηση είναι το μέσο αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της διδακτικής
πράξης, της επίτευξης των επιθυμητών στόχων της, γνωστικών ή μη.
Η αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή διαφοροποιείται από τις άλλες
εκπαιδευτικές βαθμίδες, επειδή ο γραπτός λόγος είναι ασυμβίβαστος με την
προσχολική ηλικία. Στο Νηπιαγωγείο, οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης
βρίσκουν μικρή απήχηση, αφού δεν αξιολογούνται μόνο οι επιδόσεις στο γνωστικό
τομέα. Στο Νηπιαγωγείο, δίνεται έμφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης
σε συνθήκες δημιουργικής εργασίας και αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές
δεξιότητες των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας μέσα από τη συλλογική
εργασία και την κριτική σκέψη. Βασικές πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας
καταγράφονται και συγκεντρώνονται στο φάκελο εργασιών του παιδιού, το
«portfolio», μια εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, κατακλείδα των νέων
παιδαγωγικών και διδακτικών τεχνικών.
Η χρήση του φακέλου εργασιών ως μέσου υλοποίησης της αυθεντικής αξιολόγησης
και ειδικότερα ως μέσου αυτοαξιολόγησης της εργασίας των μαθητών, δίνει την
ευκαιρία στο μαθητή να εμπλακεί στη μάθησή του, οδηγώντας τον να σκεφτεί
τρόπους βελτίωσής του. Μεταξύ άλλων, ο φάκελος εργασιών βελτιώνει τη
συνεργασία και την κατανόηση δασκάλου-γονιού, αυξάνει την οικογενειακή
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ενθαρρύνει το στοχασμό και την
κριτική ανάλυση της διδασκαλίας.
Σκοπός της μελέτης μας είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της αξιολόγησης των
νηπίων στο σύνηθες περιβάλλον της σχολικής αίθουσας με σκοπό τη στήριξη της
ανάπτυξης και της μάθησής τους. Ειδικότερος στόχος της εργασίας μας είναι να
αναδειχθεί η συμβολή του φακέλου εργασιών του μαθητή, το portfolio, ως μέσον
αξιολόγησης, το οποίο στηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία.
Για τη σκοπιμότητα αυτή, στο πρώτο μέρος της μελέτης μας επιχειρείται, μέσω
βιβλιογραφικής έρευνας, η αποσαφήνιση της έννοιας της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης και των μορφών της, όπως η διαγνωστική, η διαμορφωτική ή
ενδιάμεση και η αθροιστική ή τελική. Παράλληλα, προβάλλονται τα ηλικιακά
χαρακτηριστικά των νηπίων. Περιγράφονται, επίσης, οι βασικές αρχές μιας
αξιολόγησης που είναι προσανατολισμένη στα παιδιά της ηλικίας αυτής.
Αναδεικνύεται, επιπρόσθετα, η διαδικασία της αξιολόγησης στο πλαίσιο της
διδακτικής πράξης ως ένας κύκλος αλληλοσχετιζόμενων βασικών αποφάσεων για τη
δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μαθητή.
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Το δεύτερο μέρος της μελέτης μας εστιάζεται στην προσέγγιση του ατομικού
φακέλου «portfolio». Το portfolio είναι μια συστηματική οργανωτική διαδικασία, η
οποία βοηθά στην ταξινόμηση και στη σύνοψη μεγάλης ποσότητας πληροφοριών
αναφορικά με την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Παρουσιάζονται οι
διαφορές του έναντι της παραδοσιακής αξιολόγησης και αναδεικνύονται και οι
τρεις απαραίτητοι συνεργάτες - συντελεστές, γονείς - εκπαιδευτικοί – μαθητές, οι
οποίοι υποστηρίζουν την ανάπτυξη της διαδικασίας των φακέλων εργασίας για την
επιτυχία των μαθητών.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με τις συμπερασματικές κρίσεις που προέκυψαν από την
έρευνα αυτή. Μεταξύ άλλων, καταδεικνύεται η χρησιμότητα του ατομικού φακέλου
εργασιών τόσο για την αξιολόγηση του μαθητή όσο και για την αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας.
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