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Άρθρο 5 (Φ.Ε.Κ. 3791,τ.β΄)

Αξιολόγηση Μαθητών/τριών

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων…. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα

τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά

δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη

σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από τη μαθήτρια

και τον μαθητή. Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και

αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά το σχεδιασμό των Σχεδίων

Δράσης της Σχολικής Μονάδας……….





διότι…

• εργαστηριακή-βιωματική μάθηση

• ολιστική προσέγγιση

• μεταγνώση

• κριτικός αναστοχασμός

• συνεργατικές πρακτικές

• αξιολόγηση ΓΙΑ τη μάθηση



α) η αυτοαξιολόγηση,

β) η ετεροαξιολόγηση,

γ) οι γραπτές δοκιμασίες

δ) η παρατήρηση

ε) οι συζητήσεις 

στ) ατομικός φάκελος/portfolio

Πώς;



Αυτοαξιολόγηση (1)



Αυτοαξιολόγηση (2)



Ετεροαξιολόγηση



Παρατήρηση



⚫ Συζητήσεις

⚫ Γραπτές δοκιμασίες



Portfolio (1)

Portfolio from Italian portafoglio, from portare "to carry" and foglio

"leaf, sheet"; portare from Latin portare "to carry" and foglio from Latin folium

(μεταφερόμενος φάκελος)

• «συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με 

τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο στόχο»

• Σκοπός

• Είδος portfolio

• Κριτήρια επιλογής υλικού

• Διαθέσιμοι πόροι (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004) 



⚫ Ενισχύεται η επικοινωνία και η συνεργασία εκπαιδευτικού –

μαθητή/τριας

⚫ Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών για τον

καθορισμό των μαθησιακών στόχων

⚫ Προώθηση της αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών, του

αναστοχασμού και της κριτικής σκέψης

⚫ Παροχή στους/ις μαθητές/τριες ευκαιριών, ώστε να

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία

⚫ Εξασφάλιση ευελιξίας στη μέτρηση του πώς οι μαθητές/τριες

ολοκληρώνουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Portfolio (+) (2)



⚫ Είναι χρονοβόρα διαδικασία

⚫ Απαιτεί προσπάθεια και κάποια διδακτική εμπειρία

⚫ Πολύ πιθανό να καταλήξει σε μία τυπική συγκέντρωση

στοιχείων

⚫ Προϋποθέτει ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς

Portfolio (-) (3)



Κοινοποίηση των αξιολογικών δεδομένων 

συμβάλλει: 

⚫ στην ενημέρωση μαθητών/τριών και 

γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των 

παιδιών τους.

⚫ στη βελτίωση της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε μαθητές/τριες, 

γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. 





«Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να καταφέρουν
να επιβιώσουν, χωρίς να αλλοτριωθούν
μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και
συνεχούς απαξίωσης;»

(Κολέζα, 2014: 29).
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Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki

_Axiologisi/2019/Odigoi/1_Perigrafiki_PROSXOLIKH_NEW.pdf

Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό

Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία

Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης

Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο

Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία

Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης

Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης

http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/1_Perigrafiki_PROSXOLIKH_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2a_Perigrafiki_DHMOTIKO_A_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2b_Perigrafiki_DHMOTIKO_B_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2c_Perigrafiki_DHMOTIKO_C_NEW.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3a_Perigrafiki_GYMNASIO_A_NEW.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3b_Perigrafiki_GYMNASIO_B_NEW.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3c_Perigrafiki_GYMNASIO_C_NEW.pdf
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