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Ο ατομικόσ φάκελοσ  



Σφμφωνα με τουσ Meisels και 
Steele (1991), το πορτφόλιο 

επιτρζπει τoυσ/τισ  
μακθτζσ/τριεσ: 

 

να ςυμμετζχουν ςτθν 
αξιολόγθςθ των εργαςιϊν τουσ,  

 

να παρακολουκοφν τθν ατομικι 
τουσ πρόοδο,  

 

να παρζχει τθ βάςθ για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
ςυνολικισ απόδοςθσ  των 
μακθτϊν/τριϊν.  

 

 

 

 



Τι είναι ο ατομικόσ φάκελοσ; 



Τι δεν είναι ο Ατομικόσ Φάκελοσ  

 
 Ζνασ αναμνθςτικόσ φάκελοσ  

 

 Δεν περιλαμβάνει το ςφνολο των εργαςιϊν του παιδιοφ 

 

 Δεν αποτελεί μζςο ςφγκριςθσ των παιδιϊν μεταξφ τουσ.  

 

 Δεν ςθμειϊνονται οι αποτυχίεσ του παιδιοφ. 



Τι μπορεί να περιλαμβάνει ο ατομικόσ φάκελοσ; 



Τι πεοιλαμβάμει ξ υάκελξπ ανιξλόγησηπ -Νηπιαγωγείξ 

 Αυκεντικζσ εργαςίεσ από τον φάκελο εργαςιϊν του νθπίου (ςχζδια, ηωγραφιζσ, 
χειροτεχνίεσ, δείγματα γραφισ, αφθγιςεισ, ςυηθτιςεισ και ςυνεντεφξεισ με το 
παιδί καταςκευζσ) που ζχουν κάποιο νόθμα 
 

 Παρατθριςεισ – καταγραφζσ του εκπαιδευτικοφ, περιςταςιακζσ ςθμειϊςεισ 
 

 Μαγνθτοςκοπιςεισ αφθγιςεων των παιδιϊν, βιντεοςκοπιςεισ, φωτογραφίεσ, 
print – outs από εργαςίεσ ςτον υπολογιςτι, φωτογραφθμζνο, βιντεοςκοπθμζνο 
και θχθτικό υλικό κ.λ.π 

 
 Πλθροφορίεσ από γονείσ, άλλουσ εκπαιδευτικοφσ 

 
 Κλίμακεσ παρατιρθςθσ 
 
 Φφλλα εργαςίασ, ομαδικζσ ι ατομικζσ εργαςίεσ,  
 
 Καταγραφζσ παρατιρθςθσ (π.χ. ανεκδοτικζσ καταγραφζσ, κλίμακεσ ελζγχου),  
 
 Σχόλια του παιδιοφ, του/τθσ εκπαιδευτικοφ, των γονζων και κθδεμόνων, υλικό από 

ςχζδια εργαςίασ,  
 Φφλλα αυτοαξιολόγθςθσ του παιδιοφ κ.λπ.  

 

 



Τι πεοιλαμβάμει ξ υάκελξπ ανιξλόγησηπ Δημξτικό-Γρμμάσιξ (1) 

 α) αυκεντικζσ εργαςίεσ του μακθτι,  

 

 

 

β) ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα αξιολόγθςθσ του μακθτι  

 

 

 

 

 γ) αναλφςεισ των παραπάνω από τθν/τον εκπαιδευτικό 



Παραδείγματα γραπτϊν εργαςιϊν ςε διαφορετικά διαςτιματα  
 
Ζργα από ςχζδια εργαςίασ ςε διάφορα μακιματα ι από διακεματικά ςχζδια 
εργαςίασ.  
 
 Φωτογραφίεσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ι μακθτριϊν ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, 
ατομικζσ ι ομαδικζσ.  
 
Φωτογραφίεσ από ζργα των μακθτϊν ι μακθτριϊν.  
 
Ηχογραφθμζνα ι μαγνθτοςκοπθμζνα ςτιγμιότυπα από δθμιουργίεσ μακθτϊν ι 
μακθτριϊν  
Βιβλία που διάβαςε και ςχολίαςε ο μακθτισ ι θ μακιτρια, κινθματογραφικά ι 
κεατρικά ζργα που είδε και τθν κριτικι τουσ.  
 
Άρκρα που ο/θ μακθτισ/-ιτρια μελζτθςε και τράβθξαν τθν προςοχι του/τθσ.  
Στοιχεία που να παρουςιάηουν τθ διαδικαςία από τθν οποία πζραςε ο μακθτισ ι θ 
μακιτρια για να καταλιξει ςε οποιαδιποτε ςυγκεκριμζνθ εργαςία.  
 
Ενδιαφζροντα και δθμιουργικζσ κλίςεισ.  
 

 

Τι πεοιέςει ξ υάκελξπ ανιξλόγησηπ Δημξτικό-Γρμμάσιξ (2) 



Υπάρχουν ποικίλεσ κατθγοριοποιιςεισ των φακζλων (Valencia & 
Place (1994) (ςτο Βιτςιλάκθ-Σορωνιάτθ κ.ά, 2007):  

Ο Φάκελοσ Επίδειξησ, ςτον οποίο ο μακθτισ ι θ μακιτρια 
παρουςιάηει τισ καλφτερεσ εργαςίεσ του/τθσ.  

 

Ο Φάκελοσ Αξιολόγηςησ, ςτον οποίο ο μακθτισ ι θ μακιτρια 
παρουςιάηει όλεσ τισ αξιολογθμζνεσ εργαςίεσ του/τθσ.  

 

Ο Φάκελοσ Τεκμηρίωςησ, που περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ που ο 
μακθτισ ι θ μακιτρια ζχει κάνει, είτε ζχουν αξιολογθκεί είτε όχι.  

 

Ο Φάκελοσ Ανάπτυξησ, ςτον οποίο ο μακθτισ ι θ μακιτρια 
παρουςιάηει δείγματα των εργαςιϊν του/τθσ, που δείχνουν τθν 
εξζλιξθ και τθν πορεία του/τθσ.  

 

Κατθγοριοποιιςεισ των Α.Φ. 



Βαςικά ςτάδια οργάνωςθσ και δθμιουργίασ φακζλου 

Στάδιο προβληματιςμοφ  

Κακοριςμόσ:  

α) του ςκοποφ του φακζλου 

 

β) του χρονικοφ διαςτιματοσ αξιοποίθςθσ του φακζλου,  

 

γ) τθσ κατθγορίασ και τθσ μορφισ του φακζλου,  

 

δ) του περιεχομζνου του φακζλου,  

 

ε) τθσ ςυχνότθτασ και του τρόπου αξιολόγθςθσ του φακζλου και  

 

η) των προςϊπων που κα εμπλακοφν ςτθν αξιολόγθςθ του 
φακζλου (εκπαιδευτικόσ, εκπαιδευόμενοι, γονείσ…).  



 
Στάδιο προετοιμαςίασ τθσ αξιολογικισ λειτουργίασ του φακζλου  

 

Κακοριςμόσ των κριτθρίων τθσ αξιολόγθςθσ, που ςχετίηονται:  

 

 

 

α) με τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ ι τθσ διαδικαςίασ, ςτθν οποία 
ςυμμετζχει ο μακθτισ ι θ μακιτρια, ι άλλεσ παραμζτρουσ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ.  

 

 

 

β) τουσ ατομικοφσ ςτόχουσ κάκε μακθτι και μακιτριασ, όπωσ 
προκφπτουν από τθ διαπραγμάτευςθ μεταξφ του εκπαιδευτικοφ και 
του μακθτι ι τθσ μακιτριασ.  



 

Χρήςη - αξιολόγηςη του φακζλου  
 

• Ο/Η εκπαιδευτικόσ μαηί με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
ςυςτθματικά και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςυηθτοφν για τον 
φάκελο και τον αξιολογοφν.  

 

• Η ςυηιτθςθ μπορεί να εξελιχκεί ςε μια «αναςτοχαςτικι 
ςυνζντευξθ»  

 

• Τα ςχόλια και οι παρατθριςεισ και των δφο (εκπαιδευτικοφ και 
μακθτι/τριασ) κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν ςτον φάκελο με 
τθν ακόλουκθ μορφι:  

 



Βαςικζσ αρχζσ που οφείλει να ακολουκεί ο/θ Εκπαιδευτικόσ για 
τθν οργάνωςθ του φακζλου (1) 

 Το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτθν ατομικι πρόοδο των 
μακθτών/τριών και θ πρόοδοσ του/τθσ κάκε μακθτι/τριασ δεν 
ςυγκρίνεται με των υπολοίπων  

 

 Αξιολογείται όχι μόνο το τι μπορεί να κάνει ο/θ μακθτισ/τρια 
μόνοσ/θ του, αλλά τι μπορεί να κάνει ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ 
ςυμμακθτζσ/τριεσ και τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ.  

 

 Πάντα ςυγκρίνονται οι πρόςφατεσ εργαςίεσ με τισ προθγοφμενεσ. 

 

 Δίνουμε ζμφαςθ ςτα κετικά ςθμεία του/τθσ μακθτι/τριασ παρά 
ςε αυτά που υςτερεί (κετικι αξιολόγθςθ). 

 

 Τα ςυμπεράςματα πρζπει να βαςίηονται ςτθ ςυνολικι ανάπτυξθ 
του/τθσ μακθτι/τριασ  

 



Βαςικζσ αρχζσ που οφείλει να ακολουκεί ο/θ Εκπαιδευτικόσ για τθν 
οργάνωςθ του φακζλου (2) 

 Να λαμβάνει υπόψθ  τισ  ιδζεσ των μακθτϊν/τριϊν για τθ μορφι και 
τθ διακόςμθςθ του φακζλου τουσ. 

 

 Η επιλογι των ζργων των μακθτϊν/τριϊν μπορεί να γίνεται από 
κοινοφ με τισ/τουσ ίδιεσ/ουσ (αυτοαξιολόγθςθ), δίνοντάσ τουσ τθν 
ευκαιρία να «αξιολογοφν» τα ζργα τουσ. 

 

 Να γίνεται ςφντομοσ ςχολιαςμόσ για τθ δραςτθριότθτα ι τισ 
ςυνκικεσ  

 

 Οι φάκελοι πρζπει να ζχουν χαρακτιρα εξελικτικό ζτςι ϊςτε να 
δείχνουν τισ προςπάκειεσ των παιδιϊν, τθν πρόοδό τουσ, και τισ 
επιδόςεισ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

 

 



Βαςικζσ αρχζσ που οφείλει να ακολουκεί θ Εκπαιδευτικόσ για τθν 
οργάνωςθ του φακζλου (3)  

 

 Οι φάκελοι αυτοί μποροφν περιζχουν διάφορουσ υποφακζλουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο εκπαιδευτικόσ είναι ελεφκεροσ να ακολουκιςει τον δικό του 
τρόπο οργάνωςθσ του ατομικοφ φακζλου. 

 



Ενδεικτικι οργάνωςθ φακζλου  

Ειςαγωγι  

 

Αρχειοκζτθςθ με χρονολογικι ςειρά 

 

Τα δεδομζνα οργανώνονται  

Ανά ειδικότθτα ( αγγλικισ, πλθροφορικισ, κλπ.) 

Ανά γνωςτικό αντικείμενο (γλϊςςα, μακθματικά, εικαςτικά κλπ) 

 

Οργάνωςθ μακθςιακών περιοχών-γνωςτικών αντικειμζνων  

 

Σχολιαςμόσ από τον/τθν  εκπαιδευτικό 

 

Προφίλ του παιδιοφ 

 



Η αυτοαξιολόγηςη μαθητή ή μαθήτριασ 

 

Η ετεροαξιολόγηςη 

 

Η παρατήρηςη από τον/την εκπαιδευτικό 

 

Η αυτοπαρατήρηςη του μαθητή ή τησ μαθήτριασ 

Μορφζσ εναλλακτικισ / διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ που 
ενςωματώνονται ςτον φάκελο (1) 



 
Τι αξιολογοφμε ςε ζναν φάκελο  

 
 

Μποροφμε δθλαδι να αντλιςουμε πλθροφορίεσ για:  
 τθν ατομικι μακθςιακι πορεία του μακθτι ι τθσ μακιτριασ μζςα 

από τθ ςφγκριςθ τθσ παροφςασ με προθγοφμενεσ επιδόςεισ 
του/τθσ,  

  τθ μεκοδικότθτα ςτθ ςυλλογι και οργάνωςθ των πλθροφοριϊν, 
τθν οργάνωςθ του φακζλου,  

 τθν ικανότθτα κατανόθςθσ, ανάλυςθσ, κριτικισ επεξεργαςίασ και 
ςφνκεςθσ των πλθροφοριϊν ςε μια εργαςία,  

 τισ διαρκείσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ τθσ εργαςίασ του μακθτι ι 
τθσ μακιτριασ,  

  τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων,  
 τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν,  
 τθν αυτοαξιολογικι του/τθσ δεξιότθτα (π.χ. επιλζγει να βάλει 

ςτον φάκελο ό,τι ζχει ςυμφωνθκεί),  
  τθν προςπάκειά του/τθσ,  
 τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του/τθσ,  
 τθ μακθςιακι διαδικαςία που αναπτφχκθκε.  

 



Πλεονεκτιματα 

• Ενκάρρυνςθ για ενεργό εμπλοκι ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ 

•  Καλφτερθ κατανόθςθ ατομικισ προόδου  

• Η ανάλυςθ και θ αποτίμθςθ του υλικοφ που εμπεριζχεται ςτον φάκελο μπορεί 
να «διθγθκεί» πολλά για τθν επίτευξθ ι μθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων, 

•  Εντοπιςμόσ μακθςιακϊν αναγκϊν  

• Βελτίωςθ γραπτοφ λόγου 

•  Αποτελεςματικι επικοινωνία εκπαιδευτικϊν μακθτϊν/τριϊν  

• Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αυτοαξιολόγθςθ και αναςτοχαςμό.  

• Οι μακθτζσ/τριεσ ανακεωροφν, αναπροςανατολίηουν τισ προςπάκειζσ τουσ.  

• Υπευκυνότθτα  

• Μεταγνϊςθ 
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