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Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Υ.Α. Αριθμ. 114660/ΓΔ4/ΦΕΚ 4676/11-10-2021

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και 
επιδιώκουν την καλλιέργεια της αυτορρύθμισης στη μάθηση, της συνεργασίας και 
της αυτοβελτίωσης.

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, για την αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών/μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δίνεται έμφαση στην περιγραφική 
αξιολόγηση και στη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και 
τον μαθητή. 
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Περιγραφική αξιολόγηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στόχοι: 

✓ Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων

✓ Η αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών

Σχετίζεται με τη δημιουργία μιας εικόνας της εξέλιξης/προόδου του παιδιού σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο και της πορείας που έχει διανύσει για την κατάκτηση 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε κάθε θεματική ενότητα.
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Ερωτήματα που θέτει ο/η εκπαιδευτικός 

Η περιγραφική αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία (ανα)τροφοδότησης, αναθεώρησης 
και προώθησης των στόχων του Σχεδίου Δράσης της Σχολικής μονάδας και του 
Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. 

Ο/Η εκπαιδευτικός διερωτάται:

✔Ποιες δεξιότητες θα αξιολογήσει.

✔Τι είδους πληροφορίες θα συλλέξει.

✔ Ποια/ποιες μέθοδο/μεθόδους θα χρησιμοποιήσει για τη συλλογή τους.

Με τον όρο «μέθοδοι για την αξιολόγηση» εννοούμε το σύνολο των στρατηγικών
(μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων, δραστηριοτήτων, μέσων κ.λπ.) με τα οποία 
υλοποιείται η αξιολόγηση στην τάξη. 
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Ατομικός φάκελος επιτευγμάτων
Μέσο για τη συλλογή τεκμηρίων &  Μέθοδος αξιολόγησης

«...αποτελεί συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη 
συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια
για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε δεδομένο ή δεδομένα 
γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα). 

Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει το σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής καθώς καταβάλει 
προσπάθεια για να εκπονήσει τις εργασίες, που θα περιληφθούν στο φάκελο, τις οδηγίες του 
εκπαιδευτικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των έργων και την κριτική του κοινού 
που έχει κληθεί να μελετήσει και να αξιολογήσει το φάκελο εργασιών» (Κουλουμπαρίτση & 
Ματσαγγούρας, 2004:4).
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Γιατί Α.Φ.Ε./ portfolio;

Αναδεικνύει στον χρόνο:
➢ Τις προσπάθειες, τα επιτεύγματα και την πρόοδο του μαθητή.  
➢ Τις σκέψεις του για διάφορες όψεις της μαθησιακής διαδικασίας και του μαθήματος.

Ενισχύει τη μαθητική αυτενέργεια/λήψη αποφάσεων με
➢ Την επιλογή των περιεχομένων, 
➢ Την διατύπωση αξιολογήσεων σχετικά με όψεις της μαθησιακής διαδικασίας και του 

μαθήματος.

❖ Προσφέρει ευκαιρίες στον μαθητή να αναστοχαστεί πάνω στην αναπτυξιακή του πορεία 
(δυνατά σημεία, σημεία προς βελτίωση).

❖ Αναδιοργανώνει τη σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή, γιατί βοηθά εκπαιδευτικό και μαθητή 
να εμπλακούν σε αναστοχαστικό διάλογο. 

❖ Παρέχει στον εκπαιδευτικό ανατροφοδότηση για τη επιτυχία της διδασκαλίας του και τον 
βοηθά να βελτιώνει τις διδακτικές του προσεγγίσεις και τον τρόπο εφαρμογής των 
σχεδίων δράσης. 

❖ Δίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα πληροφορίες σχετικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία 
των προγραμμάτων και των δράσεων που υλοποιήθηκαν.
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Ατομικός Φάκελος Επιτευγμάτων
Μέσο για τη συλλογή τεκμηρίων  &  Μέθοδος αξιολόγησης

• Ο φάκελος ανήκει στο παιδί. Χτίζεται σταδιακά μέσα στην τάξη και παραμένει 
εκεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ο/η 
εκπαιδευτικός και το παιδί καταχωρίζουν υλικό στον ατομικό του φάκελο. 
Παραδίδεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς στο μαθητή ως προσωπικό 
αρχείο.

• Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για τη δημιουργία του ατομικού 
φακέλου του παιδιού, τη σημασία του και τον τρόπο με τον οποίο θα 
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του.
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Προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή 
του παιδιού στην επιλογή των 

περιεχομένων και περιλαμβάνει τα 
κριτήρια για την επιλογή, τα 

κριτήρια για την αξιολόγησή τους, 
και τεκμήρια του μαθητικού 

αναστοχασμού πάνω στον τρόπο με 
τον οποίο οι εργασίες παρήχθησαν 
στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης 

του θεματικού άξονα των 
εργαστηρίων δεξιοτήτων.
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Η διαδικασία της σύνθεσης, 
του διαλόγου με την/τον 

εκπαιδευτικό και της 
επισκόπησης του Α.Φ.Ε. 

καλλιεργεί την ικανότητα του 
παιδιού να μιλάει και να 

σκέφτεται για τη μάθησή του 
(μεταγνωστικές δεξιότητες). 
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 για το παιδί: 

το εμπλέκει σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 
επιλέξει και να τοποθετήσει σε αυτόν δείγματα των εργασιών του, να συζητήσει για την 
πρόοδο & τις δυσκολίες του, να «επιστρέφει» σε αυτά που έκανε ή έμαθε, να συγκρίνει τα 
έργα του, να παρατηρήσει την εξέλιξή του ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τη 
μάθηση/ανάπτυξη του πιο αποτελεσματικά

 για τους γονείς/κηδεμόνες:

ενδυναμώνει τη συνεργασία τους με τον εκπαιδευτικό και την αμφίδρομη επικοινωνία 
τους, αφού με βάση τον Α.Φ.Ε. ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει για την πρόοδο του 
παιδιού. Αποτελεί δηλαδή, υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους 
γονείς/κηδεμόνες.

Ατομικός φάκελος επιτευγμάτων 
Η σημασία του
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Ατομικός φάκελος 
επιτευγμάτων για τα 

εργαστήρια δεξιοτήτων

Ενδεικτική οργάνωση: 

4 ατομικοί υποφάκελοι, ένας για 
κάθε θεματικό άξονα των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
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Στην πρώτη θεματική ενότητα (πρώτος υποφάκελος): 

 Εισαγωγή (ενημέρωση & πληροφορίες για τον σκοπό του Α.Φ.Ε. για τα 
εργαστήρια δεξιοτήτων)

 Ταυτότητα του παιδιού (έντυπο  με πληροφορίες από τους γονείς)

Ατομικός φάκελος επιτευγμάτων για τα εργαστήρια δεξιοτήτων 
Ενδεικτική οργάνωση
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Ταυτότητα του παιδιού 
Ενδεικτικό έντυπο με 

πληροφορίες από τους γονείς.

Συνάντηση συνεργασίας.
Συζήτηση σε κλίμα 

εμπιστοσύνης και με 
διακριτικότητα.

13Πηγή: Ε. Ναούμ και Γ. Παπαμιχαήλ (2016). «Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί και Διαθεματικότητα» Διερευνητική Προσέγγιση της γνώσης για την προσχολική εκπαίδευση. Εκδόσεις: Κεντικελένη



Σε κάθε υποφάκελο:

➢ Την ταυτότητα του 
προγράμματος 

(αφορά τα εκπαιδευτικά υλικά που είναι 
αναρτημένα στην Πλατφόρμα 21+) 
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Ατομικός φάκελος επιτευγμάτων για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. 
Κάθε θεματική ενότητα δύναται να περιλαμβάνει:

➢ Ταυτότητα του προγράμματος ή ένα «σύμβολο» που να σηματοδοτεί τη 
συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

➢ Έντυπα, φύλλα εργασίας από το εκπαιδευτικό υλικό.

➢ Έργα του παιδιού (ζωγραφιές, κολάζ, κατασκευές, χειροτεχνίες κ.λπ.): ελεύθερα ή 
οργανωμένα.

➢ Ομαδικές ή/και ατομικές εργασίες.

➢ Φωτογραφημένο, βιντεοσκοπημένο και ηχητικό υλικό.

➢ Δείγματα γραφής, αφηγήσεις, συζητήσεις και συνεντεύξεις με το παιδί.

➢ Καταγραφές παρατήρησης (π.χ. ανεκδοτικές καταγραφές, κλίμακες ελέγχου και 
διαβάθμισης).

➢ Φύλλα αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης του παιδιού κ.λπ.
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Ατομικός φάκελος 
Μέσο για τη συλλογή τεκμηρίων  &  Μέθοδος αξιολόγησης

Προσοχή! 

Το potfolio δεν θα πρέπει να καταλήξει σε μια συλλογή από εργασίες και 
ζωγραφιές του μαθητή αλλά να αποτελεί μια σκόπιμη συλλογή στοιχείων, η 
οποία θα αποτυπώνει την εξελικτική πορεία του προγραμματισμού, του 
στοχασμού, της αυτοκριτικής και της αυτορρύθμισης του μαθητή, καθώς και 
της διαλεκτικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του μαθητή και των 
σχεδίων δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων, των μαθητών μεταξύ τους, 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών ή των άλλων μελών που έχουν 
εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία.
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Ενδεικτικές δραστηριότητες σε σχέση με την περιγραφική αξιολόγηση και τον 
φάκελο του μαθητή.

(Παράδειγμα:  «Υγιή παιδιά υγιής πλανήτης WWF Ελλάς» Θεματική: Περιβάλλον/ Ευ ζην   Υποθεματική: 
Οικολογική Συνείδηση/Διατροφή /Νηπιαγωγείο, Α’-Στ’ Δημοτικού)

• Διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών κάθε παιδιού-Συνέντευξη-καταγραφή από 
τον/την εκπαιδευτικό.

• Ερωτηματολόγιο/Δελτίο. Καταγραφή από τους γονείς σε συνεργασία με τους γονείς τους  
των διατροφικών συνηθειών τους 5 ημερών  (συμπλήρωση ατομικού Δελτίου).

• Αποδελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. Ολομέλεια της τάξης. 
(Ανα)στοχασμός: καταγραφή συμπερασμάτων.

• Ανακάλυψη της  μεσογειακής διατροφής (διατροφική πυραμίδα) (μικρές ομάδες).

• Ανακάλυψη του οικολογικού αποτυπώματος της διατροφής (περιβαλλοντική πυραμίδα) 
(μικρές ομάδες)

• Σύγκριση στο ατομικό δελτίο των διατροφικών συνηθειών κάθε μαθητή με τη μεσογειακή 
διατροφή και το οικολογικό αποτύπωμα (συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητή). 
Αυτοαξιολόγηση.

• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε παιδιού στην ολομέλεια, (ανα)στοχασμός των 
διατροφικών μας συνηθειών σε σχέση με τη μεσογειακή πυραμίδα και το οικολογικό 
αποτύπωμα. Ετεροαξιολόγηση.
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Συνεντεύξεις
Δελτία συμπληρωμένα από τον/την εκπαιδευτικό 

• Συνέντευξη: Σύντομη δομημένη συζήτηση. Προϋποθέτει οργάνωση, σχεδιασμό 
και συγκεκριμένο σκοπό, π.χ .για τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού.

• Είναι σημαντικό:   

- Υποβολή αποτελεσματικών ερωτήσεων

- Διεξαγωγή της να γίνεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, μέσα σε κλίμα φιλικό που 
να εμπνέει στο παιδί εμπιστοσύνη, ασφάλεια και τη διάθεση να μιλήσει.

Οι συζητήσεις/συνεντεύξεις  ενσωματώνονται στον φάκελο του παιδιού ύστερα 
από τον σχολιασμό του/της εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι εστιασμένος στη 
στοχευμένη δεξιότητα που επιδιώκει να αναπτύξει.
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Διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών κάθε παιδιού-Συνέντευξη-καταγραφή 
από τον/την εκ παιδευτικό.

Ερωτηματολόγιο/Δελτίο. Καταγραφή από τους γονείς σε συνεργασία 
με τα παιδιά των διατροφικών συνηθειών τους για 5 ημέρες 
(συμπλήρωση ατομικού Δελτίου).
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Αποδελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. Ολομέλεια 
της τάξης. (Ανα)στοχασμός: καταγραφή συμπερασμάτων.

Άλλες δραστηριότητες : από την ατομική εργασία στην 
ολομέλεια 
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Υγιή παιδιά υγιής πλανήτης: WWF

Ανακαλύπτω τη μεσογειακή διατροφή και την περιβαλλοντική πυραμίδα και συγκρίνω στο ατομικό δελτίο 
των διατροφικών συνηθειών μου με τη μεσογειακή διατροφή και το οικολογικό αποτύπωμα (συνεργασία 
εκπαιδευτικού-μαθητή). Αυτοαξιολόγηση.

«Τρώω κάθε μέρα κόκκινο κρέας, θα έπρεπε 3 φορές την εβδομάδα και έχει μεγάλο αποτύπωμα στη γη», 
«δεν πίνω γάλα, δεν μου αρέσει, αλλά τρώω γιαούρτι, όχι όμως κάθε μέρα, θα αρχίσω να τρώω 
περισσότερο», «τρώω κάθε μέρα γλυκό και τρώω μόνο ένα φρούτο, όμως το φρούτο έχει μικρό αποτύπωμα 
στον πλανήτη» κ.ά

Πιλοτική εφαρμογή  - 2ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων 21



Αυτοαξιολόγηση

★ Τα παιδιά αποτιμούν την πρόοδό τους και τα αποτελέσματα της προσπάθειας 
που έχουν καταβάλει, «μετατρέπονται», δηλαδή, τα ίδια σε ερευνητές και 
ερευνήτριες της δικής τους αναπτυξιακής πορείας. (Ανα)στοχάζονται  πάνω 
στην εργασία τους, εντοπίζουν το βαθμό στον οποίο αντανακλά 
συγκεκριμένους και σαφείς στόχους, δεξιότητες ή κριτήρια και αναθεωρούν 
αναλόγως.

★ Αποτελεσματικές στρατηγικές προς την κατεύθυνση αυτή είναι όταν ο/η 
εκπαιδευτικός διατυπώνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στα παιδιά, συζητά μαζί 
τους για το περιεχόμενο του ατομικού τους φακέλου και «μοιράζεται» με τα 
παιδιά τούς μαθησιακούς στόχους, τις δεξιότητες και τα κριτήρια επιτυχίας.
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Ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση όταν τα παιδιά .... 

✔καλούνται να σκεφτούν πάνω στην ομαδική δουλειά που έκαναν και να αποφασίσουν 
αν το αποτέλεσμα τα ικανοποιεί,

✔ ορίζουν κριτήρια και επιλέγουν μια εργασία τους και την τοποθετούν στον ατομικό 
τους φάκελο (ο/η εκπαιδευτικός  καταγράφει το κριτήριο επιλογής τους πάνω στην 
εργασία),

✔«μελετούν» τον ατομικό τους φάκελο, είτε με τον/την εκπαιδευτικό είτε μόνα τους, 
(ανα)στοχάζονται για τα έργα τους, εκφράσουν απόψεις για το βαθμό κατάκτησης 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων και αξιολογούν τη βελτίωσή τους ως προς τις συγκεκριμένες 
δεξιότητες, εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με τα επιτεύγματά τους  (ο/η 
εκπαιδευτικός καταγράφει τους στοχασμούς τους) και λαμβάνουν αποφάσεις για το πώς 
θα βελτιωθούν 

✔ορίζουν σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό τους στόχους, τις δεξιότητες και τα 
επόμενα βήματα του σχεδίου δράσης του θεματικού άξονα των εργαστηρίων δεξιοτήτων.
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Ενδεικτικό φύλλο αυτο-αξιολόγησης 

Πρόγραμμα: Zero Waste

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Κατάλαβα γιατί τα πλαστικά μιας χρήσης είναι 

τόσο βλαπτικά για το περιβάλλον.

Μπορώ να εξηγήσω σε συμμαθητές και φίλους 
γιατί τα πλαστικά μιας χρήσης βλάπτουν πολύ 
σοβαρά το περιβάλλον.
Μπορώ να λέω όχι στην πλαστική σακούλα και 
στο πλαστικό καλαμάκι.

Μπορώ να εξηγήσω σε τρίτους γιατί πρέπει 

να ανακυκλώνουμε και να κομποστοποιούμε. 

Συμφωνώ με την πυραμίδα αγοραστικών 

αναγκών

Έχω καλές ιδέες για το πώς να 

επαναχρησιμοποιήσουμε «άχρηστα» υλικά.

Έχω καλές σχέσεις με τους συμμαθητές μου 

στην ομάδα.

Συμβάλλω στην ομαδική εργασία στο βαθμό 

που μου αναλογεί ή και περισσότερο.
Ενθαρρύνω συχνά την υπόλοιπη ομάδα να 
ολοκληρώσουμε το έργο που αναλάβαμε.

Γνωστ.

Δεξ.

Κρ. Σκ.

Επικοιν

Στάση

Δεξ.
Κρ. Σκ. 
Επικοιν

Στάση

Δεξ.

Δημ.

Δεξ.

Συνεργ.

Δεξ.

Συνεργ.

Δεξ.

Συνεργ. 25



Ετεροαξιολόγηση: Ως προς τις δεξιότητες, τα παιδιά… 

• προβληματίζονται σχετικά με την εργασία των συμμαθητών/-τριών τους καθώς 
και με τη δική τους συνεισφορά σε αυτήν,

• στοχάζονται για την εξέλιξη των συμμαθητών/τριών τους με τα ίδια κριτήρια 
που χρησιμοποιούν για να ελέγξουν τη δική τους εξέλιξη στη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης,

• μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση της ομάδας τους ως σύνολο

και μέσα από αυτή τη διαδικασία κατανοούν καλύτερα τα κριτήρια επιτυχίας.
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Ετεροαξιολόγηση.
Παρουσίαση ιστορίας και 
στοχασμός ολομέλειας.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε παιδιού 

στην ολομέλεια, (ανα)στοχασμός των 

διατροφικών μας συνηθειών σε σχέση με τη 

μεσογειακή πυραμίδα και το οικολογικό 

αποτύπωμα. Ετεροαξιολόγηση.

«Μπορείς να τρως περισσότερα φρούτα που και 

βιταμίνες έχουν και μικρό οικολογικό 

αποτύπωμα», «Μπράβο σου που σου αρέσουν 

τα ρεβύθια είναι ψηλά στη διατροφική πυραμίδα 

και δεν έχουν πολλά πατουσάκια στο 

περιβάλλον».
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Αξιολόγηση δεξιοτήτων: Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης.

2ο εργαστήριο: Επιθυμίες: «Ο μπαρμπέρης Μίδας κι η ριζωμένη 
αποθυμιά» 

Ανάγνωση του ομώνυμου παραμυθιού «Ο μπαρμπέρης Μίδας κι η 
ριζωμένη αποθυμιά». Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τη 
δύναμη που έχουν οι επιθυμίες.

Τα παιδιά έπειτα καλούνται να ζωγραφίσουν τη δική τους μεγάλη 
επιθυμία και να τη ρίξουν στο αυτοσχέδιο πηγάδι. Στη συνέχεια, 
κάθε παιδί καλείται να ανασύρει μια ζωγραφιά και να πει, σύμφωνα 
με αυτά που βλέπει, ποια φαντάζεται ότι είναι η επιθυμία του 
συμμαθητή/τριας του. 

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τον στοχασμό κάθε παιδιού για την 
επιθυμία του άλλου (ετεροαξιολόγηση)και συμπληρώνει ανάλογα:

• Δίνει προσοχή σε όσα οι άλλοι υπονοούν αλλά δεν λένε → Εξαιρετική

28

(Παράδειγμα: «Χώμα και Νερό»/Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ 
Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Θεματική: Ζω Καλύτερα-Ευ Ζην- Ψυχική Υγεία-Υποθεματική: Ψυχική Υγεία)

12. Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης.



Ενδεικτικό φύλλο ετερο-αξιολόγησης 
Πρόγραμμα: Zero Waste

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

O/Η … καταλαβαίνει γιατί τα πλαστικά μιας χρήσης

είναι τόσο βλαπτικά για το περιβάλλον.

O/Η … μπορεί να εξηγήσει σε συμμαθητές και φίλους 
γιατί τα πλαστικά μιας χρήσης βλάπτουν πολύ σοβαρά 
το περιβάλλον.
O/Η … μπορώ να λέει όχι στην πλαστική σακούλα και 
στο πλαστικό καλαμάκι.

O/Η … μπορώ να εξηγήσει σε τρίτους γιατί πρέ-πει 

να ανακυκλώνουμε και να κομποστοποιούμε. 

O/Η … συμφωνεί με την πυραμίδα αγοραστικών 

αναγκών

O/Η … έχει καλές ιδέες για το πώς να 

επαναχρησιμοποιήσουμε «άχρηστα» υλικά.

O/Η … έχει καλές σχέσεις με τους συμμαθητές του 

στην ομάδα.

O/Η … συμβάλλει στην ομαδική εργασία στο βαθμό 

που του αναλογεί ή και περισσότερο.

O/Η … ενθαρρύνει συχνά την υπόλοιπη ομάδα να 
ολοκληρώσει το έργο που ανέλαβε.

Γνωστ.

Δεξ.

Κρ. Σκ.

Επικοιν.

Στάση

Δεξ.
Κρ. Σκ. 
Επικοιν.

Στάση

Δεξ.

Δημ.

Δεξ.

Συνεργ.

Δεξ.

Συνεργ.

Δεξ.

Συνεργ.
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Συζητήσεις 
Αυθόρμητες και οργανωμένες συζητήσεις, συνοδεύουν όλες τις μεθόδους αξιολόγησης. Δίνουν την 
δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να εστιάσει κυρίως την ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης. 

Ζητάμε από τους μαθητές να:

• Επεξηγήσουν
• Διευκρινίσουν
• Προβλέψουν
• Διατυπώσουν υποθέσεις
• Αναλύσουν 
• Αξιολογήσουν 
• Αναστοχαστούν πάνω στη μάθησή τους
• Διασυνδέσουν το περιεχόμενο ενός κειμένου με προσωπικές εμπειρίες, συναισθήματα, 

απόψεις, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές

Πηγή εικόνας:  https://www.pinclipart.com/picdir/middle/350-3500493_feedback-clipart-feedback-survey-review-png-

transparent-png.png 30



Παράδειγμα συζήτησης.
(«Καλάθι του Πικνίκ» -WWF Ελλάς. Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον
Υποθεματική: Αειφόρος ανάπτυξη, Κλιματική αλλαγή, Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια και τοπική 
κληρονομιά). 

1η δραστηριότητα : Εισαγωγή για τους μαθητές

Με αφορμή την ιστορία παραγωγής και διακίνησης της ντομάτας, οι 
μαθητές/τριες, απαντώντας σε ερωτήματα που πυροδοτούν τη φαντασία και 
θέτουν σε λειτουργία λογικές συνάφειες βασισμένες σε προσωπικές τους 
εμπειρίες, καλούνται να προβληματιστούν και να συμμετέχουν σε μία 
συζήτηση σχετικά με το πώς το φαγητό γεννιέται και μεταμορφώνεται, ώστε να 
τρέφει το σώμα μας και να μας δίνει την ενέργεια που χρειάζεται. 
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Χρήση ευέλικτων εργαλείων 

και καταγραφή των στοχασμών του μαθητή/μαθήτριας στις ιδιωτικές συζητήσεις με την/τον 

εκπαιδευτικό

Οι φωτογραφίες. Τα παιδιά τραβούν φωτογραφίες για ένα συγκεκριμένο 
θέμα και στη συνέχεια εκπαιδευτικός και παιδί τις βλέπουν μαζί, επιλέγουν 
κάποιες και συζητούν για αυτές.

Η ζωγραφική. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικό με το θέμα ενδιαφέροντος. 
Στη συνέχεια διεξάγεται συζήτηση με βάση τη ζωγραφιά του παιδιού.
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Παρατήρηση και καταγραφή
Συνδυασμός δομημένης και μη δομημένης παρατήρησης.

• Επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να περιγράψει τη 
διαδικασία της μάθησης και της καλλιέργειας των 
δεξιοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο συντελείται στο 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

• Έχει τη δυνατότητα  να επισημάνει: 

-τι έχει μάθει κάθε παιδί, 

-πώς το έχει μάθει, 

-τι το κινητοποιεί, και 

-ποια είναι η αλληλεπίδραση του παιδιού τόσο με τα 
περιεχόμενα των εργαστηρίων δεξιοτήτων, όσο και με 
τα αποτελέσματά τους. 
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Ενδεικτική κλείδα παρατήρησης

Ομάδα Α Μαθητής 1
Καθόλου λίγο    αρκετά  πολύ

Μαθητής 2 Μαθητής 3

Συμμετέχει στη δραστηριότητα;

Συνεργάζεται με τους άλλους στην ομάδα;

Προτείνει ιδέες για την αξιοποίηση των 
υλικών;

Οι ιδέες του είναι πρωτότυπες; 

Ακούει τις απόψεις/προτάσεις των 
συμμαθητών του;
Κάνει ερωτήσεις που δείχνουν ότι έχει 
κατανοήσει τις θέσεις των άλλων;

Μπορεί να εκφράζει με επάρκεια τις 
σκέψεις του για ένα πρόβλημα;

Παρουσιάζει πολύ καλά στην ολομέλεια το 
έργο της ομάδας;

Zero waste-6ο εργαστήριο: «Δεν πετώ, Δημιουργώ!»: Εργαστήρι επαναχρησιμοποίησης.
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Καταγραφή

• Γραπτή, αναλογική ή/και ψηφιακή αποτύπωση και καταχώριση των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν μέσω των διαφορετικών μεθόδων 
συλλογής τους. Τα στοιχεία που θα «τεκμηριώσουν» τη μάθηση και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού. Περιγράφουν το «ταξίδι» αυτής της 
μάθησης και της ανάπτυξης.

• Μπορούν να είναι σύντομες σημειώσεις ή φωτογραφίες συνοδευόμενες από 
μια συνοπτική περιγραφή ή ένα σύντομο βίντεο ή ηχητικό απόσπασμα λόγου, 
λέξεις-κλειδιά ή σύντομες φράσεις στο ημερολόγιό του/της, κ.ά.
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Τεχνικές καταγραφής. Ο εκπαιδευτικός τηρεί Παιδαγωγικό Ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφει συστηματικά στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών, σημειώσεις από 
παρατηρήσεις, λέξεις-κλειδιά, σύντομες φράσεις, σχόλια και αναστοχασμοί. 

•Σειρά φωτογραφιών που δείχνουν την εξέλιξη 
μιας διαδικασίας.

• Καταγραφές διαλόγων μεταξύ των παιδιών.
•Ανεκδοτικές καταγραφές.
•Εργασίες των παιδιών με σημειώσεις του/της 
εκπαιδευτικού.

•Κλίμακες ελέγχου .
•Ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις.
•Εννοιολογικούς χάρτες.
•Σημειώσεις από ομαδικές συζητήσεις με τα 
παιδιά.

•Συνεχείς καταγραφές.
•Κλίμακες διαβάθμισης.
• Ιστορίες.
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Ειδικά σχεδιασμένες και οργανωμένες δραστηριότητες στην τάξη

• Δραστηριότητες που σχεδιάζει και οργανώνει ο/η εκπαιδευτικός με αποκλειστικό σκοπό τη 
συλλογή αξιολογικών δεδομένων σχετικά με μια συγκεκριμένη διάσταση της ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων των παιδιών... ενώ παράλληλα παρατηρεί και καταγράφει όσα λένε και κάνουν. 

• «Τεκμηριώνει» τη μάθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των  παιδιών με στοιχεία από 
τη δουλειά τους στην τάξη. Δραστηριότητες που είναι ελκυστικές για τα παιδιά.

• Ο εκπαιδευτικός αφιερώνει μία ώρα στη λήξη κάθε προγράμματος  για τη συνολική 
αξιολόγηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου μέσα από μια σχεδιασμένη δραστηριότητα 
(π.χ. ιστόγραμμα). 

Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί τη βάση για τον επανασχεδιασμό του επόμενου εργαστηρίου.
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Αξιολόγηση Μαθητών/Μαθητριών
Υ.Α. Αριθμ. 114660/ΓΔ4/ΦΕΚ 4676/11-10-2021

Ο ατομικός φάκελος μαθήτριας/μαθητή (portfolio) :

(α) παραδίδεται στη μαθήτρια και στον μαθητή ως προσωπικό τους αρχείο,

(β) αποτελεί υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους γονείς/κηδεμόνες στο 
πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων για την ενημέρωσή τους,

(γ) είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα συμπεριληπτικό εργαλείο αποτύπωσης των επιτεύξεων 
και των εμποδίων επίτευξης καθώς και του μαθησιακού προφίλ κάθε μαθήτριας και μαθητή,

(δ) μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, όπως είναι η 
αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση στην ομάδα, και πεδία συγκρότησης του σχολικού 
βιογραφικού της μαθήτριας και του μαθητή.
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Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Υ.Α. Αριθμ. 114660/ΓΔ4/ΦΕΚ 4676/11-10-2021

Δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) τμήματος/τάξης
στο οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας 
Δεξιοτήτων τα οποία θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Γυμνασίου.

Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, 
δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή 
συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική 
τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και 
συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση 
εκδηλώσεων.
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Ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) τμήματος

Στόχος: η διαχρονική επικοινωνία και μνήμη μεταξύ των τάξεων

Περιεχόμενο:

✓ Τα 4 προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων που εφαρμόστηκαν: οι 
ταυτότητες κάθε προγράμματος και Αναστοχασμός-Αξιολόγηση κάθε 
θεματικής ενότητας (από το Σχέδιο δράσης Σχολικής μονάδας)

✓ Συλλογικές δράσεις, ομαδικές δημιουργίες

✓ Υλικό που παράχθηκε με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων (π.χ. ένα 
DVD με δράσεις, ένα διαφημιστικό σποτ κ.λ.π.) 

Ένα για το σχολείο ένα για το όμορο δημοτικό
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Ομαδικές δημιουργίες: Το Βιβλίο της ομάδας 
Παράδειγμα: «Εγώ & Εσύ … Δυναμώνουμε Μαζί» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ, «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» Θεματική: Ζω καλύτερα - Ευ ζην-
Υποθεματική: Αυτομέριμνα και πρόληψη, Ψυχική υγεία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 : Το Βιβλίο της ομάδας (από τις οδηγίες του 
προγράμματος)

Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη κατασκευάσει από μεγάλα χαρτόνια ένα «βιβλίο» όπου κάθε σελίδα-
χαρτόνι έχει σαν τίτλο το θέμα κάθε ενότητας. Έτσι, έχουμε ένα φύλλο για κάθε ενότητα. 

Στο εξώφυλλο του βιβλίου έχει γραφτεί το όνομα της ομάδας ή του προγράμματος. 

Ο εκπαιδευτικός κάνει έναν παραλληλισμό μεταξύ της εμπειρίας που έχουν από την συνάντηση με 
τις εμπειρίες που παίρνουν διαβάζοντας ένα βιβλίο. Μένει τώρα να γεμίσουν οι σελίδες του βιβλίου 
από τα συναισθήματα των μελών της ομάδας. 

Ακούγεται μουσική, τοποθετούνται στο κέντρο του κύκλου χαρτάκια post it και στυλό, ο καθένας 
γράφει στο χαρτάκι μια σκέψη ή ένα συναίσθημα που έχει από τη συνάντηση και το κολλάει στην 
σελίδα της συνάντησης. 
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Στο φάκελο επιτευγμάτων (portfolio) τηρείται φύλλο προόδου δεξιοτήτων 
ανά θεματική ενότητα (υπόδειγμα).

Υ.Α. Αριθμ. 114660/ΓΔ4/ΦΕΚ 4676/11-10-2021

Α. Ο/η εκπαιδευτικός εξετάζει τους στόχους (κύκλοι δεξιοτήτων) που θέτει το 
πρόγραμμα που έχει επιλέξει για την εκάστοτε θεματική ενότητα.

Β. Επιλέγει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει για κάθε μαθητή/τρια κατά την 
παιδαγωγική του κρίση και τις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γ. Χαρακτηρίζει το επίπεδο επίτευξης/εκδήλωσης σύμφωνα με την τετράβαθμη 
κλίμακα και τους δείκτες που υποδεικνύονται στο υπόδειγμα.

Δ. Ενημερώνει το φύλλο προόδου στη λήξη κάθε θεματικής ενότητας για κάθε 
μαθητή/τρια ονομάζοντας τη θεματική/υποθεματική ενότητα (π.χ. Ευ Ζην/Ψυχική 
Υγεία) και τον τίτλο του προγράμματος που υλοποίησε.
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