


Ποσοτικοποίηση 
ποιοτικών κριτηρίων

Μερικά εργαλεία
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Κλίμακα Likert

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ

Οι χώροι πραγματοποίησης του 
σεμιναρίου ικανοποιούσαν τις ανάγκες 
του

Η προετοιμασία του σεμιναρίου ήταν 
ικανοποιητική

Η δομή του σεμιναρίου ήταν 
μελετημένη

Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου 
ήταν επαρκής

Ο χρόνος για ανταλλαγή απόψεων 
ήταν αρκετός
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Διοργάνωση σεμιναρίου

Σημειώστε τι εκφράζει περισσότερο το βαθμό ικανοποίησής σας σε ό,τι αφορά 

τη διοργάνωση του σεμιναρίου

8/3/2019



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή 

ΜΑΘΗΤΩΝ: 

………………

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) 

ΛΙΑΝ 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

ΚΑΤΩ ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΑ

ΆΡΙΣΤΑ

1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους 

στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα 

δεδομένα και τα συμπεράσματα της 

έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα 

ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική στάση 

της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα

2. Η χρήση της γλώσσας και των 

συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων 

και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις 

κατάλληλες στιγμές

3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και 

παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και 

την κατάλληλη στιγμή 

4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια 

του κοινού.
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Κλίμακα Likert



Πίνακας παρατήρησης
Ομάδα _._ 

Μαθητής
/ -ήτρια Ι

Μαθητής
/ -ήτρια ΙΙ

Μαθητής/ 
-ήτρια ΙΙΙ 

Μαθητής/ -
ήτρια ΙV

Επεξεργασία σχήματος: 
εντοπισμός και καταγραφή επί 
μέρους σχημάτων

Συσχέτιση σχημάτων με 
μεθόδους και τύπους 
(εμβαδού, μεγέθους γωνιών)

Συζήτηση: διατύπωση και 
τεκμηρίωση άποψης –

Καταγραφή του τελικού 
σχήματος και συσχέτισή του με 
την αντίστοιχη μεθοδολογία

Παρουσίαση της εργασίας με 
τεκμηρίωση και κατανοητό 
τρόπο

Συζήτηση για τις όποιες 
επισημάνσεις στην ολομέλεια
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Πίνακας Διαβαθμισμένων 

Κριτηρίων

• Ο Πίνακας Διαβαθμισμένων Κριτηρίων 
(ρουμπρίκα αξιολόγησης / assessment
rubric) ορίζεται ως «περιγραφικός οδηγός 
βαθμολογίας, ο οποίος αποτελείται από 
ειδικά εκ των προτέρων καθορισμένα 
κριτήρια απόδοσης»

• Αποτελεί ένα είδος περιγραφικής 
αξιολόγησης, παρέχοντας έναν τρόπο 
αποτίμησης της επίδοσης με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις 
ποιότητας για καθένα από αυτά. 

Α.Αθανασόπουλος 68/3/2019

Τζωρτζάκης Ι., τροποποιημένο



Πλεονεκτήματα (1)

• Στόχοι και προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται με μια σαφή 

και προσιτή μορφή

• Ευκολία στη χρήση

• Μείωση του χρόνου που απαιτεί η διαδικασία 

της αξιολόγησης

• Αξιόπιστη, έγκυρη, αντικειμενική και δίκαιη 

αξιολόγηση
o ιδίως όταν οι μαθητές έχουν συμμετοχή στη δημιουργία
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Πλεονεκτήματα (2)
• Συμμετοχή στη διαδικασία βαθμολόγησης από τους 

ίδιους τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση και ετερο-

αξιολόγηση)

• Ευκολία από τους μαθητές να κατανοήσουν γιατί 

τους αποδόθηκε μια συγκεκριμένη βαθμολογία

• Ανάληψη ευθύνης της μάθησης από τους μαθητές 

(γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης)

• Μαθητές και γονείς είναι ενήμεροι για τα κριτήρια 

αξιολόγησης, τους διδακτικούς στόχους και το 

βαθμό επίτευξης τους
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Τζωρτζάκης Ι., τροποποιημένο



Τα μέρη μιας ρουμπρίκας

• Η ρουμπρίκα απεικονίζεται με τη μορφή 

πίνακα στον οποίο εμπεριέχονται:
o Κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης (οι προδιαγραφές που 

πρέπει να πληροί ένα έργο) πλάι

o Επίπεδα ποιότητας του παραγόμενου έργου (standards), 

δηλαδή η ποιοτική διαβάθμιση, η οποία περιγράφει, με τη 

βοήθεια χαρακτηρισμού (π.χ. άριστο, πολύ καλό, μέτριο, 

κλπ), το επίπεδο ποιότητας του παραγόμενου έργου πάνω

o Κλίμακα βαθμολογίας που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα 
επίπεδα επίδοσης πάνω

o Λεπτομερής και διακριτή περιγραφή των επιπέδων της 

επίδοσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης 

μέσα

Α.Αθανασόπουλος 98/3/2019

Τζωρτζάκης Ι., τροποποιημένο



Σχηματικά

Α.Αθανασόπουλος 108/3/2019



Παραδείγματα
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Τεχνολογία Γ’
Αξιολόγηση Εργασίας Τεχνολογίας Γ Γυμνασίου

2 1 0

Τίτλος Σωστός και πλήρης Υπάρχει Δεν υπάρχει

Υπόθεση Σωστή Υπάρχει Δεν υπάρχει

Μεταβλητές Σωστές (ανεξ. / 
εξαρτημένη)

Υπάρχουν Δεν υπάρχουν

Περιγραφή 
διαδικασίας 
(διάγραμμα ροής)

Σωστή, >5 βήματα Υπάρχει χωρίς δ. 
ροής ή <5 βήματα

Δεν υπάρχει

Αποτελέσματα 
(εικόνες)

Σωστές Υπάρχουν Δεν υπάρχουν

Γραφήματα 
αποτελεσμάτων

Σωστά Υπάρχουν Δεν υπάρχουν

Συμπεράσματα Σωστά Υπάρχουν Δεν υπάρχουν
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Απόφοιτος μαθητείας
Στόχος της 

αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης

1. παραλαμβάνει 

πρώτες ύλες και 

υλικά 

συσκευασίας

Επαρκής Καλός Εξαιρετικός 
Ο απόφοιτος της μαθητείας ΕΠΑΛ στην  ειδικότητα Τεχνίκός

Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών πρέπει να μπορεί να

ελέγχει τον 

προμηθευτή

ελέγχει τις συνθήκες 

μεταφοράς των 

υλικών και  τα 

συνοδευτικά 

έγγραφα με 

επίβλεψη

ελέγχει τις συνθήκες 

μεταφοράς των 

υλικών και  τα 

συνοδευτικά έγγραφα 

ακολουθώντας 

οδηγίες

ελέγχει τις συνθήκες 

μεταφοράς των 

υλικών και  τα 

συνοδευτικά 

ανεξάρτητα (μόνος 

του /-η της)

ελέγχει/

παραλαμβάνει 

πρώτες ύλες και τα 

βοηθητικά υλικά

Ελέγχει τις συνθήκες 

παραλαβής 

(θερμοκρασία, 

υγρασία κ.α) των 

πρώτων & 

βοηθητικών υλών με 

επίβλεψη

Ελέγχει τις συνθήκες 

παραλαβής 

(θερμοκρασία, 

υγρασία κ.α) των 

πρώτων & βοηθητικών 

υλών ακολουθώντας 

οδηγίες

Ελέγχει τις συνθήκες 

παραλαβής 

(θερμοκρασία, 

υγρασία κ.α) των 

πρώτων & 

βοηθητικών υλών 

ανεξάρτητα (μόνος 

του /-η της)8/3/2019Α.Αθανασόπουλος 13



Συμπλήρωση χάρτη 
εννοιών

Α.Αθανασόπουλος 148/3/2019



Επέκταση του χάρτη 
εννοιών

Α.Αθανασόπουλος 158/3/2019



Επέκταση του χάρτη 
εννοιών
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Περιεχόμενο
Χαμηλή επίδοση Μέτρια επίδοση Καλή επίδοση

Πληρότητα 

χάρτη (κόμβοι, 

επίπεδα )

Λίγες έννοιες (<15) σε λίγα 

επίπεδα (όχι περισσότερα 

από δύο επιπλέον των 

δοσμένων)

Κάποιες έννοιες (περίπου 15) 

σε άνω των 2 πρόσθετων 

επιπέδων

Πολλές έννοιες (>15) σε 

πολλά επίπεδα

Ορθότητα 

χάρτη (σωστοί 

κόμβοι και 

επίπεδα)

Απεικονίζονται έννοιες που 

δεν είναι ορθές ή/και δεν 

είναι τοποθετημένες στο 

σωστό επίπεδο

Υπάρχει μικρός αριθμός 

εννοιών που δεν είναι ορθές 

ή/και δεν είναι 

τοποθετημένες στο σωστό 

επίπεδο.

Όλες οι έννοιες που 

απεικονίζονται στο χάρτη 

είναι ορθές.

Σύνδεσμοι 

(ύπαρξη, 

καταλληλότη-

τα, ποικιλία)

Υπάρχουν πολλές συνδέσεις 

εννοιών που δεν 

απεικονίζονται στο χάρτη. 

Μπορούν να προστεθούν 

επιπλέον συνδέσεις μεταξύ 

των εννοιών. Υπάρχει και 

μικρός αριθμός σύνθετων 

συνδέσεων.

Υπάρχουν απλοί 

σύνδεσμοι μεταξύ των 

εννοιών και 

ικανοποιητικός αριθμός 

σύνθετων συνδέσεων.

Χρήση του 

λογισμικού 

Ο χάρτης είναι δύσκολο να 

διαβαστεί, λόγω κακής 

διευθέτησης των εννοιών και 

των συνδέσμων. Δεν 

χρησιμοποιούνται εργαλεία 

της παλέτας στυλ.

Μερικά προβλήματα στην 

αναγνωσιμότητα του χάρτη 

και χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθούν επιπλέον 

εργαλεία της παλέτας στυλ.

Χάρτης ευανάγνωστος και 

επιμελημένος. 

Χρησιμοποιήθηκε η 

αυτόματη διάταξη, και  

αρκετά εργαλεία της 

παλέτας στυλΑ.Αθανασόπουλος 17
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Τεχνικές περιγραφικής 
αξιολόγησης

• Αυτοαξιολόγηση των Μαθητών

• Αξιολόγηση από τους συμμαθητές 

(ετεροαξιολόγηση - Peer Evaluation)

• Ατομικός Φάκελος Μαθητή (Portfolio)

• Η παρατήρηση

• Οι γραπτές δοκιμασίες 

• Οι συζητήσεις
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Αυτοαξιολόγηση

Α.Αθανασόπουλος 198/3/2019



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
……………………………………

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ …………………

1
ΚΑΘΟΛΟΥ

2 3 4 5
ΑΠΟΛΥΤΑ

Α. Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και 
επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της 
ομάδας; 

Β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των 
άλλων μελών; 

Γ. Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την 
έχουν ανάγκη; 

Δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας, όταν είμαι σε δύσκολη θέση;

Ε. Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις 
εργασίες μου έγκαιρα; 

Στ. Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου 
με επάρκεια; 

Ζ. Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, 
συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων; 

Η. Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές 
απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις 
στείρες αντιπαραθέσεις; 

Α.Αθανασόπουλος 208/3/2019



ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Μπόρεσα να αναζητήσω στην πηγή 
στοιχεία με βάση το ερώτημα που είχε 
τεθεί 

Μπόρεσα να κατηγοριοποιήσω τα 
στοιχεία και να δώσω απάντηση στο 
ερώτημα 

Η πηγή με βοήθησε να κατανοήσω τις 
συνθήκες που επικρατούσαν όταν 
ξέσπασε η ελληνική επανάσταση 

Διατύπωσα την άποψή μου και 
επιχειρηματολόγησα για αυτή στη 
συζήτηση με τους συμμαθητές μου 

Συνέβαλα στην καταγραφή της 
απάντησης στο ερώτημα 

Συνέβαλα στην παρουσίαση της 
εργασίας στην τάξη 

Άκουγα με προσοχή τους συμμαθητές 
μου όταν διατύπωναν τη δική τους 
άποψη 
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ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Κατανόησα την εργασία που μου 
δόθηκε 

Απάντησα σε όλα τα ζητούμενα της 
εργασίας 

Κατάφερα να αξιοποιήσω όλες μου 
τις γνώσεις 

Είμαι ικανοποιημένος/-η από τον 
τρόπο που συνεργαστήκαμε 

Η σύνθεση που ως ομάδα 
δημιουργήσαμε μου άρεσε 

Συνάντησα δυσκολίες στην εργασία 
αυτή 
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Κριτήρια Εξαιρετική (5) Πολύ καλή(4) Καλή(3) Μέτρια(2) Χαμηλή(1)

Επίλυση 

συγ-

κρούσεων

Δεν τσακώνομαι 

με τα άλλα 

παιδιά στην τάξη 

και βοηθώ να 

ηρεμήσουν ή δεν 

ανακατεύομαι

Σπάνια μπορεί να 

τσακωθώ με έναν 

συμμαθητή, αλλά 

πάντα προσπαθώ 

να βρω λύση

Κάποιες φορές 

τσακώνομαι με 

κάποιους 

συμμαθητές μου, 

προσπαθώ όμως 

να βρω λύση

Αρκετές φορές 

τσακώνομαι με 

αρκετούς 

συμμαθητές μου 

και μάλιστα 

ξεκινάω ή 

συνεχίζω τον 

καβγά

Σχεδόν πάντα 

τσακώνομαι με τους 

συμμαθητές μου. 

Δεν προσπαθώ να 

βρω λύση το 

πρόβλημα και 

μάλιστα το 

δημιουργώ 

Σεβασμός 

συμ-

μαθητές

Σέβομαι πάντα 

τους συμμαθητές 

μου 

Σπάνια σχολιάζω 

άσχημα και 

διακόπτω τους 

συμμαθητές μου

Κάποιες φορές 

σχολιάζω 

άσχημα και 

διακόπτω τους 

συμμαθητές μου 

Αρκετές φορές 

σχολιάζω 

άσχημα και 

διακόπτω τους 

συμμαθητές μου

Συνέχεια σχολιάζω 

άσχημα και 

διακόπτω τους 

συμμαθητές μου

Καταμερι-

σμός

εργασίας

Αναλαμβάνω 

πάντα να βρω 

πληροφορίες στις 

ομαδικές 

εργασίες

Σχεδόν πάντα 

βρίσκω αρκετές 

πληροφορίες στις 

ομαδικές εργασίες

Κάποιες φορές 

δεν βρίσκω 

αρκετές 

πληροφορίες στις 

ομαδικές 

εργασίες

Αρκετές φορές 

δεν βρίσκω 

πληροφορίες στις 

ομαδικές 

εργασίες

Σχεδόν ποτέ δεν 

βρίσκω πληροφορίες 

στις ομαδικές 

εργασίες

Συνέπεια

Δίνω όλες τις 

εργασίες και τις 

πληροφορίες που 

μου έχουν 

ζητηθεί στην 

ώρα τους

Καθυστερώ 

κάποιες μέρες τις 

εργασίες ή τις 

πληροφορίες που 

μου έχουν ζητηθεί 

και καθυστερώ 

την ομάδα μου

Καθυστερώ 1 

εβδομάδα τις 

εργασίες ή τις 

πληροφορίες που 

μου έχουν 

ζητηθεί και 

καθυστερώ την 

ομάδα μου

Καθυστερώ 

κάποιες 

εβδομάδες τις 

εργασίες ή τις 

πληροφορίες που 

μου έχουν 

ζητηθεί και 

καθυστερώ την 

ομάδα μου

Δεν δίνω καθόλου 

τις εργασίες ή τις 

πληροφορίες που 

μου έχουν ζητηθεί 

στο μάθημα και 

καθυστερώ και την 

ομάδα μουΑ.Αθανασόπουλος 238/3/2019



Ετεροαξιολόγηση
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Χαρακτηριστικά

• Οι μαθητές γνωρίζουν κάποιες πλευρές των 

συμμαθητών τους καλύτερα από τον δάσκαλο
o Πιο σφαιρική και δίκαιη κρίση

• Κατανοούν το έργο του καθηγητή τους και τις 

δυσκολίες του (έρχονται στη θέση του)

• Συχνά όμως είναι πιο αυστηροί από τους καθηγητές 

τους
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Υλοποίηση

• Τα φύλλο/ρουμπρίκα/ κλίμακα ετεροαξιολόγησης

μπορεί να είναι σαν το φύλλο/ρουμπρίκα/ κλίμακα  

αξιολόγησης 

• Μπορεί να συμπληρώνεται από τους μαθητές μέσα 

στην ίδια ομάδα 

• Μπορεί επίσης να αφορά την αξιολόγηση της 

ομάδας από κάποια από τις άλλες ομάδες. 
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Παρατήρηση
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Ομάδα _._ 
Μαθητής
/ -ήτρια Ι

Μαθητής
/ -ήτρια ΙΙ

Μαθητής/ 
-ήτρια ΙΙΙ 

Μαθητής/ 
-ήτρια ΙV

Επεξεργασία σχήματος: 
εντοπισμός και καταγραφή επί 
μέρους σχημάτων

Συσχέτιση σχημάτων με μεθόδους 
και τύπους (εμβαδού, μεγέθους 
γωνιών)

Συζήτηση: διατύπωση και 
τεκμηρίωση άποψης – διάλογος 
και συζήτηση διαφορετικών 
εκδοχών και ερμηνειών

Καταγραφή του τελικού σχήματος 
και συσχέτισή του με την 
αντίστοιχη μεθοδολογία επίλυσης

Παρουσίαση της εργασίας με 
τεκμηρίωση και κατανοητό τρόπο

Συζήτηση για τις όποιες 
επισημάνσεις στην ολομέλεια 
(ευκταίο: πολλαπλές λύσεις)
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Αξιολόγηση ομάδων 2
0

καθόλου

1 2 3 4

Πόσο θετικό ήταν το κλίμα και 

το πνεύμα αποδοχής, 

συνεργασίας και στήριξης των 

μελών;

Υπήρχε συντονισμός και 

συλλογικός τρόπος εργασίας;

Πόσο αποτελεσματική ήταν η 

ομάδα στην αξιοποίηση του 

χρόνου / τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων;
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Η. «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο»
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Ατομικός φάκελος μαθητή
Portfolio
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Τι είναι ο φάκελος 
αξιολόγησης

• Η συστηματική συλλογή εργασιών του μαθητή, η οποία διηγείται 
την ιστορία των προσπαθειών, της προόδου και των επιτυχιών του

• Περιλαμβάνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή των 
περιεχομένων του, τις οδηγίες για την επιλογή των «έργων», τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση και αποδείξεις της δυνατότητας του 
μαθητή για αναστοχασμό των δυνατοτήτων του.

• επιτρέπει στα παιδιά να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των 
εργασιών τους, να παρακολουθούν την ατομική τους πρόοδο

• Ο ατομικός φάκελος δεν μένει σταθερός, αλλά εξελίσσεται διαρκώς. 
Απώτερος στόχος είναι να αποτυπώσει την εξελικτική πορεία 
προγραμματισμού τής διδασκαλίας, τη διαλεκτική σχέση μαθητή –
γνωστικού αντικειμένου, τον αναστοχασμό, την αυτορρύθμιση
καθώς και το συνεργατικό πλαίσιο με κύρια πρόσωπα αναφοράς 
τους συμμαθητές, τους εκπ/κούς και τους γονείς.
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Τι περιέχει ο φάκελος 
αξιολόγησης

• Αυθεντικές εργασίες

• Παρατηρήσεις – καταγραφές του εκπαιδευτικού, 

περιστασιακές σημειώσεις

• Μαγνητοσκοπήσεις αφηγήσεων των παιδιών, 

βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, print – outs από 

εργασίες στον υπολογιστή, κλπ.

• Πληροφορίες από γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς

• Κλίμακες παρατήρησης κλπ.
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Οργάνωση του φακέλου
• Εστιάζει στην πρόοδο των παιδιών: Οι φάκελοι πρέπει να 

έχουν χαρακτήρα εξελικτικό (Συγκρίνονται πρόσφατες 
εργασίες με προηγούμενες) ώστε να δείχνουν τις 
προσπάθειες, την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

• Έμφαση στα θετικά σημεία του παιδιού παρά σε αυτά που 
υστερεί (θετική αξιολόγηση)

• Αξιολογείται όχι μόνο το τι μπορεί να κάνει το παιδί μόνο 
του, αλλά και σε συνεργασία με άλλα

• Λαμβάνει υπόψη τις ιδέες των παιδιών για τη μορφή και 
την εμφάνιση 

• Η επιλογή των έργων μπορεί να γίνεται από κοινού με τα 
παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να «αξιολογούν» τα 
έργα τους. Δεν αποφασίζουν απλά και μόνο ποιες 
εργασίες θα συμπεριλάβουν, πρέπει να τεκμηριώνουν το 
γιατί τις συμπεριέλαβαν.
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Τι δεν είναι ο Ατομικός 
Φάκελος

• Δεν είναι ένας αναμνηστικός φάκελος

• Δεν περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών του 

παιδιού

• Δεν αποτελεί μέσο σύγκρισης των παιδιών μεταξύ 

τους (η πρόοδος του κάθε παιδιού δεν συγκρίνεται 

με των υπολοίπων)

• Δεν σημειώνονται οι αποτυχίες του παιδιού.
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Τι αξιολογούμε σε έναν 
φάκελο

• Την ατομική πορεία και πρόοδο (σύγκριση της παρούσας 
με προηγούμενες επιδόσεις) 

• Την μεθοδικότητα στη συλλογή και οργάνωση των 
πληροφοριών, την οργάνωση του φακέλου, 

• Την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης, κριτικής 
επεξεργασίας και σύνθεσης των πληροφοριών σε μια 
εργασία

• Τις διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης της εργασίας του 

• Την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων, 

• Την ολοκλήρωση των εργασιών, 

• Την αυτοαξιολογική ικανότητα (π.χ. επιλέγει να βάλει στον 
φάκελο ό,τι έχει συμφωνηθεί;), 

• Την ποιότητα της εργασίας

• Τη μαθησιακή διαδικασία που αναπτύχθηκε. 
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Και ψηφιακά
Ρουμπρίκες, φόρμες, φάκελοι μαθητή online
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Φόρμες Google
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https://eduportfolio.org
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https://mahara.org
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