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Περίληψη 

Η εξέλιξη των παιδαγωγικών θεωριών ανέδειξε ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα 

προς µελέτη: την αξιολόγηση των µαθητών σε συνάρτηση µε την εις βάθος 

κατάκτηση της γνώσης. Η παράλληλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στα σχολεία 

και η αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών µας οδήγησαν στο να 

ερευνήσουµε το πώς θα τις χρησιµοποιήσουµε προς όφελος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τα eportfolios  αποτελούν ένα χρήσιµο δυναµικό εργαλείο στα χέρια του 

µαθητή, που είναι ο ιδιοκτήτης του, αλλά και του εκπαιδευτικού που θα το αξιολογεί. 

Η εφαρµογή αυτής της µεθόδου στην πράξη αποτελεί εναλλακτική µορφή 

διδασκαλίας και αξιολόγησης της µάθησης.  
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1
ο
 Κεφάλαιο 

Εισαγωγή 

«Με συγχωρείτε», είπε ο Αλιέ στον Μπέλµπο, «όµως το επιχείρηµά σας είναι post 

hoc ergo ante hoc: αυτό που έπεται προκαλεί αυτό που προηγήθηκε». 

«∆εν χρειάζεται να σκέφτεστε µε γραµµικές ακολουθίες. Το νερό σ’αυτές τις κρήνες 

δεν σκέφτεται έτσι. Ούτε η φύση, που αγνοεί το χρόνο. Ο χρόνος είναι επινόηση της 

∆ύσης». 

Ουµπέρκτο Έκο, 

Το Εκκρεµές του Φουκώ. 

 

1.1 Ιδεολογικές  αναπαραστάσεις. «Μοντέλα» και «Πρωτότυπα» 

Πριν από ενάµιση περίπου αιώνα, ένας ιδεαλιστής και ροµαντικός στην προσωπική 

του φιλοσοφία του µαθηµατικός, ο G.Cantor, αποδείκνυε µε πρωτόφαντες µεθόδους 

πράγµατα αντίθετα µε τη µέχρι τώρα διαµορφωµένη κοινή αντίληψη, όπως ότι το 

εσωτερικό ενός τετραγώνου έχει το ίδιο είδος απειρίας σηµείων µε ένα διάστηµα της 

ευθείας των πραγµατικών αριθµών. Ο Cantor κατασκεύασε µια ένα προς ένα 

αντιστοιχία ανάµεσα στα δύο αυτά συνεχή, η οποία στηριζόταν µόνο στο ψηφιακό 

ανάπτυγµα των αριθµών και δεν είχε καµία σχέση µε τη φυσική τους διάταξη.  

             Στη Φαντασιακή Θέσµιση της Κοινωνίας ο Κ. Καστοριάδης παροµοίασε δύο 

θεµελιώδεις κατ’αυτόν λειτουργίες του κοινωνικού πράττειν, το «λέγειν» και το 

«τεύχειν», µε αντίστοιχες συµβολικές λειτουργίες που υπόκεινται σε νοητικές 

κατασκευές, όπως αυτή της έννοιας του συνόλου. Σύµφωνα µε την αντίληψη του G. 

Cantor, ένα σύνολο είναι «µια συλλογή ορισµένων και καλώς διακεκριµένων 

αντικειµένων της εποπτείας µας ή της σκέψης µας τα οποία λαµβάνονται ως ένα 

όλον». 

              Η ιδιότητα του καλώς «διακεκριµένου» στην αντίληψη αυτή έχει να κάνει 

περισσότερο µε την κατονοµασία των στοιχείων (το «λέγειν») παρά µε την 

πραγµατική δυνατότητα διάκρισής τους (το «τεύχειν»). Η άρνηση αυτής της 

ιδιότητας δεν οδηγεί στην ασάφεια, αλλά σε µια κατά κάποιο τρόπο, πολλαπλή 
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εµφάνιση των στοιχείων µιας ολότητας (ένα «πολυσύνολο»). Η λογική αφαίρεση του 

Cantor  (απογύµνωση ενός συνόλου από τη «φύση», τη διάταξη και την τοπολογία 

των στοιχείων του) ήταν τόσο µεγάλη, που ούτε και ο ίδιος και οι συνάδελφοί του δεν 

µπορούσαν να προβλέψουν και να αποδεχτούν εύκολα τις συνέπειές της. «Όσο πιο 

«πειστική» είναι η λογικοποίηση της εγκεφαλικής µας δυναµικής από τη συµβολική 

γλώσσα, τόσο πιο κοινωνικά «υπεύθυνοι» και «αποδεκτοί» νιώθουµε.» (Νίκολης, 

2004). 

             Πέρα λοιπόν από τις διαφορές στο επίπεδο της κωδικοποίησης και 

ανάγνωσης της πληροφορίας (που εξετάζει η σύγχρονη ∆ιδακτική των διαφόρων 

κλάδων της γνώσης), ή ακόµα, στο επιστηµολογικό επίπεδο (που συνήθως εξετάζει η 

Φιλοσοφία της Επιστήµης) οι αναπαραστάσεις της ανθρώπινης σκέψης και γνώσης 

διαφέρουν µεταξύ τους σ’ένα πολύ πιο θεµελιώδες επίπεδο – το ιδεολογικό. Για 

παράδειγµα, η αναπαράσταση του χώρου ως τρισδιάστατου συνεχούς και του χρόνου 

ως ευθείας µε –ή χωρίς – αρχή και τέλος, δεν είναι a-priori µορφή της εµπειρίας όπως 

υποστήριζε ο Καντ, αλλά µια συλλογική (ή κοινωνική) αναπαράσταση που 

υποβοηθήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τη φυσική φιλοσοφία αλλά και από τη 

θεολογική αντίληψη του κόσµου και της ιστορίας.  

             Σύµφωνα µε τον Wright, «...εκείνο που πραγµατικά αποτελεί το ιδιάζον 

γνώρισµα του Επιστηµονικού Ρεαλισµού είναι ότι προβάλλει δύο παράλληλους 

ισχυρισµούς, ο ένας εκ των οποίων (...) είναι «µετριοπαθής» ενώ ο άλλος είναι πιο 

«τολµηρός»». Ο µετριοπαθής ισχυρισµός είναι ότι υπάρχει ένας ανεξάρτητος – και σε 

µεγάλο βαθµό µη παρατηρήσιµος µέσω των αισθήσεων – κόσµος, τον οποίο η 

επιστήµη προσπαθεί να χαρτογραφήσει. Ο τολµηρός ισχυρισµός είναι ότι, παρόλο 

που αυτός ο κόσµος είναι ανεξάρτητος από την ανθρώπινη γνωστική δραστηριότητα, 

η επιστήµη µπορεί να φτάσει σε µια, λίγο – πολύ, αξιόπιστη αναπαράστασή του, 

επιτρέποντας µας να γνωρίσουµε την αλήθεια (ή, τουλάχιστον, κάποια αλήθεια 

γι’αυτόν). 

1.2 Η κατασκευασµένη βεβαιότητα.  

             Ο Ulrich Beck, ορίζει την «αντινεωτερικότητα» ως κατασκευασµένη έλλειψη 

αµφιβολίας, ή ακριβέστερα «ως εξάλειψη, εξαφάνιση της διερώτησης στην οποία 

[µοιραία] οδηγείται η νεωτερικότητα. Η αντι-νεωτερικότητα απορροφά, εξορκίζει, 
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καθαρίζει τον τόπο από τα ερωτήµατα που εγείρει, γεννά και αναγεννά η 

νεωτερικότητα». O Beck αναφέρει ως παράδειγµα «αντι-νεωτερικής» κατασκευής το 

µύθο της κατωτερότητας της γυναίκας, ο οποίος αποκτά και «επιστηµονική» 

θεµελίωση µέσω της ιδεολογικής χρήσης των βιολογικών δεδοµένων και ιδιαίτερα 

του γεγονότος ότι η γυναίκα γεννάει – άρα είναι τάχα περισσότερο δεµένη µε τα 

«γήινα» πράγµατα. Αυτός ο (κοινωνικής προέλευσης) µύθος κατασκευάζει µε τη 

σειρά του µια κοινωνική πραγµατικότητα στην οικογένεια, στην εργασία και την 

εκπαίδευση, µε µια σειρά από «αυτονόητες» βεβαιότητες, δηλ. ιδεολογικές 

πεποιθήσεις βαθιά ριζωµένες σε γυναίκες και άντρες, όπως π.χ. ότι λόγω του 

«µητρικού ενστίκτου» η γυναίκα µπορεί να γίνει καλύτερη δασκάλα απ’ότι είναι ο 

άντρας δάσκαλος, προκειµένου για µικρά παιδιά. Αν όµως αυτό το παράδειγµα είναι 

διαφωτιστικό για ένα είδος κατασκευασµένης βεβαιότητας που σχετίζεται 

περισσότερο µε την απλή ανθρώπινη και καθηµερινή εµπειρία, δεν είναι αρκετό για 

να µας δείξει τι γίνεται παραπέρα, στις ιδεολογικές κατασκευές και αναπαραστάσεις 

που εµφανίζονται στις επιστηµονικά πειθαρχηµένες διαδικασίες επίλυσης 

προβληµάτων και λήψης αποφάσεων. Έτσι, περνάµε από την αναπαράσταση της 

εµπειρίας της γέννας και γενικότερα του ανθρώπινου σώµατος, στις αναπαραστάσεις 

της «εµπειρίας» του σώµατος της γνώσης , της επιστήµης και της τεχνικής. Ο τρόπος 

µε τον οποίο ο δάσκαλος αναπαριστά τη γνώση, ο τρόπος µε τον οποίο ο µαθητής 

αφουγκράζεται τους συµβολισµούς, τα σχήµατα  και τις λέξεις, όπως και ο τρόπος µε 

τον οποίο θα µπορέσει ο ίδιος να κοινωνικοποιηθεί µέσα από την ίδια τη διαδικασία 

της µάθησης και να επιλύσει προβλήµατα της πραγµατικής του ζωής, είναι µια 

διαδικασία που απασχόλησε παιδαγωγούς και γενικά τους θιασώτες του 

επιστηµονικού πνεύµατος.  

            Παρόλο που η σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήµη ξεφεύγει από τα 

δασκαλοκεντρικά µοντέλα διδασκαλίας, η αντίθεση παραµένει: αυτό που είναι 

ευχαρίστηση για κάποιους, αποβαίνει αληθινό µαρτύριο για πολλούς µαθητές και 

σπουδαστές (ειδικά σε περιόδους εξετάσεων ή ακόµα και στην καθηµερινή 

αξιολόγηση µέσα στην τάξη), ενώ, από την άλλη µεριά, οι δάσκαλοι σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης προσπαθούν να πείσουν τους νέους ανθρώπους και το 

κοινό, πως τα µαθήµατα µπορεί να είναι χρήσιµα και ευχάριστα. Πως θα ήταν, 

λοιπόν, δυνατό η διαδικασία της µάθησης, µέσα από πραγµατικές αναπαραστάσεις, 
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να συνυπάρξει αρµονικά µε τη διαδικασία της αξιολόγησης κάθε µαθητή αλλά και 

όλων µαζί, ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι και να κατακτηθεί ο απώτερος 

σκοπός: η απόκτηση γνώσης και εµπειρίας;  

1.3 Αναπαράσταση των µεγεθών στη νεότερη δυτική κουλτούρα.  

Από την Ελληνική Αρχαιότητα το ζήτηµα της διδακτικής ετίθετο 

συστηµατικά κυρίως από τους σοφιστές, τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη. Πέρα από 

τις σοβαρές διαφοροποιήσεις τους όλοι συνέκλιναν στο γεγονός ότι «η µετάδοση της 

γνώσης είναι εφικτή». Η γνώση που άρχισε µετά τη θεσµοθέτηση της εκπαίδευσης να 

συσσωρεύεται και να συστηµατοποιείται µέσα από τη διδακτική εµπειρία απαρτίζει 

το περιεχόµενο της ∆ιδακτικής. Ο δάσκαλος όλων των βαθµίδων έχει απασχολήσει 

τη ∆ιδακτική περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο της διδακτικής πραγµατικότητας. 

Μετά από αρκετές έρευνες αναφορικά µε τον καθορισµό συγκεκριµένων αποδεκτών 

κριτηρίων που θα καθορίζουν τον «καλό δάσκαλο», σήµερα παρατηρείται µια κίνηση 

προς έναν διαλογιζόµενο δάσκαλο, το διδακτικό έργο του οποίου αποφέρει πολύ 

ικανοποιητικά, µετρήσιµα κατά το δυνατόν αποτελέσµατα.  

           Στο λεγόµενο παραδοσιακό σχολείο, ο ρόλος του διδάσκοντα ήταν αυτός του 

ηγέτη που επέβαλε µια συγκεκριµένη πορεία στους µαθητές, και αποτελούσε µοντέλο 

προς µίµηση: ∆ιαπαιδαγώγηση, παροχή γνώσεων, κρίση/αξιολόγηση, επιβράβευση, 

αυστηρή καθοδήγηση, επεξεργασία γνώσης, πρότυπο. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’70 η αντίληψη αυτή άλλαξε. Τώρα πια στόχος είναι ο εκπαιδευτικός να είναι 

βοηθός (tutor), ο ρόλος του δηλαδή είναι να οδηγήσει τους µαθητές του στην 

απόκτηση δεξιοτήτων και όχι γνώσεων, γιατί η γνώση διαµορφώνεται από τον κάθε 

µαθητή ως προσωπική γνώση,  δηλαδή, στις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας έχουµε 

παράλληλα: διαµόρφωση της προσωπικότητας του µαθητή, κοινωνικοποίηση, 

αξιολόγηση, απόκτηση προσωπικής γνώσης.  

             Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερο µαθησιακό αποτέλεσµα στη 

διδασκαλία, χρησιµοποιούνται διάφορα εργαλεία/ υλικά για τις διδακτικές 

στρατηγικές :  

• ∆ιδακτικό υλικό: οποιοδήποτε αντικείµενο περιέχει πληροφορίες που 

πρόκειται να δοθεί στους µαθητές, και επιβάλλεται να είναι ευέλικτο και 

επίκαιρο π.χ. λογισµικό, µαγνητοφωνηµένη συζήτηση, ψηφιακός δίσκος κ.λ.π. 
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• ∆ιδακτικό µέσο: η απαραίτητα υλικοτεχνική υποδοµή π.χ. ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, προτζέκτορας, dvd player κ.λ.π. 

• ∆ιδακτική ύλη: το περιεχόµενο των πληροφοριών που εµπεριέχονται στα 

εκάστοτε αναλυτικά προγράµµατα. 

• Παιδαγωγικά εργαλεία: ερωτήσεις, µεταφορές, λύση προβληµάτων, γνωστική 

σύγκρουση, εννοιολογικοί χάρτες, δραµατικό παιχνίδι, προσοµοιώσεις στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Τα παραπάνω εργαλεία, χρησιµοποιούνται µε απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι 

διδακτικοί στόχοι, δηλαδή προτάσεις που προσδιορίζουν µε ακρίβεια και σαφήνεια το 

τι οι µαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσµα µιας διδασκαλίας. Στις 

προτάσεις αυτές αναφέρονται: η συγκεκριµένη συµπεριφορά που πρέπει να επιτύχουν 

οι µαθητές ύστερα από τη διδασκαλία, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται 

αυτή η συµπεριφορά και ο βαθµός επάρκειας της συµπεριφοράς, τον οποίον πρέπει 

να επιδείξουν οι µαθητές για να διαπιστωθεί η ικανοποιητική εκµάθηση.  

Παράλληλα τα νέα Π.Σ.  (Πιλοτικά προγράµµατα σπουδών) δίνουν έµφαση στην 

ενεργό συµµετοχή των µαθητών και στα µαθησιακά τους έργα.  

∆ιέπονται από ενιαίες αρχές που είναι: 

     • η µύηση σε ερευνητικές τεχνικές,   

     • η κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και  γεγονότων,  

     • η επικοινωνία , 

     • η συνεργασία και   

     • η σύνδεση µε τη ζωή  

Επίσης εισάγουν τις αρχές της διερευνητικής  µάθησης µε την ενσωµάτωση της 

διαδικασίας της ερευνητικής εργασίας οριζόντια σε όλα τα  γνωστικά αντικείµενα 

αλλά και ως ειδική ζώνη του προγράµµατος υπό τον τίτλο «Βιωµατικές  ∆ράσεις-

Συνθετικές ∆ηµιουργικές Εργασίες» για µια σειρά γνωστικά αντικείµενα (π.χ. 

Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Τεχνολογία, κλπ) και µε την έµφαση όχι 
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µόνο στο περιεχόµενο αλλά και στα ειδικά µεθοδολογικά εργαλεία και τρόπους 

εργασίας του κάθε γνωστικού πεδίου (π.χ. πειραµατική εργασία στις Φυσικές 

Επιστήµες, αναζήτηση πηγών και τεκµηρίων στις Κοινωνικές Επιστήµες).  

  Τα νέα Π.Σ. εποµένως, προωθούν διδακτικά µοντέλα που υποστηρίζουν την 

κατασκευαστική άποψη για τη γνώση και αναδεικνύουν τη σηµασία του υποκειµένου 

στη µάθηση.  

              Σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο η 

αξιολόγηση των µαθητών. Αντίθετα µε ότι συνέβαινε στα δασκαλοκεντρικά µοντέλα 

διδασκαλίας, η αξιολόγηση συνίσταται σε µια διαδικασία κρίσεων και αποφάσεων 

του εκπαιδευτικού σχετικά µε τη µάθηση των µαθητών του. Για το σκοπό αυτό 

γίνονται διάφορα σταθµισµένα τεστ, ή µη σταθµισµένα, όπως: τεστ επιτυχίας 

(µετρούν την ποσότητα της αποκτηµένης γνώσης), τεστ καταλληλότητας (µετρούν τις 

ικανότητες µετά από καιρό), τεστ διαγνωστικά (εντοπισµός δυνατών και αδύναµων 

σηµείων των µαθητών ), τεστ ενδιαφερόντων (πληροφορίες για ενδιαφέροντα), 

ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών, σωστού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, 

αντιστοίχησης.  

              Εκτός όµως από τα τεστ και τα διαγωνίσµατα, άλλες τεχνικές αξιολόγησης 

είναι η παρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση του µαθητή, η εκτίµηση του µαθητή, η 

εργασία – µελέτη, τα πρότζεκτ, οι εργασίες στα εργαστήρια και στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή όπως και το eportfolio. Εφόσον η αποτελεσµατική αξιολόγηση του 

µαθητή έχει σχέση µε την ποσοτική και την ποιοτική εκτίµηση της παρουσίασής του 

στην τάξη και συνίσταται στη διατύπωση κρίσεων για την πορεία του, άρα 

διαφοροποιείται σηµαντικά από τη µέτρηση και τη βαθµολόγηση οι οποίες 

περιορίζονται περισσότερο στην ποσοτική εκτίµηση της παρουσίασης του µαθητή. Η 

αξιολόγηση δεν στηρίζεται µόνο στους βαθµούς και στις µονάδες που παίρνει ο 

µαθητής από τα τεστ αλλά και σε ερωτήσεις που υποβάλλεται, σε ποικίλες εργασίες 

και ασκήσεις που αναλαµβάνει να τελειώσει, σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις µε 

τις οποίες ελέγχεται η µάθησή του καθώς και µε τη συλλογή της δουλειάς που έχει 

κάνει σε όλη τη διαδροµή του προς τη γνώση.  

             Η αξιολόγηση λοιπόν είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και επενεργεί θετικά στην αύξηση της προσπάθειας του µαθητή όταν τον 
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βοηθάει να επιτύχει τους στόχους του, όταν είναι δίκαιη, αντικειµενική και αποδίδει 

µε ακρίβεια την παρουσίασή του στην τάξη, όταν απονέµεται σε όλους µε πνεύµα 

ισότητας, αµεροληψίας και συνέπειας, όταν παρέχεται συχνά και αµέσως µετά την 

αντίδραση του µαθητή, όταν αναφέρεται στην πρόοδο που αυτός κάνει σε σχέση µε 

την προηγούµενη εµφάνισή του και όταν παρέχει σε αυτόν σαφή ιδέα για το ποιά 

είναι η µέγιστη προσπάθεια. Χρησιµεύει στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, 

διότι τους κατατοπίζει σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους, 

γνωστοποιεί στους γονείς την επίδοση και τη συµπεριφορά των παιδιών τους και 

τέλος, χρησιµεύει ως διαγνωστικό µέσο για τον εντοπισµό των µαθησιακών 

δυσκολιών των µαθητών και για τον προσδιορισµό των δυνατοτήτων τους 

προκειµένου να παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα πρόγραµµα σπουδών.  

1.4 Σκοπός της παρούσας εργασίας.  

           Η χρήση των portfolios αφορά διάφορους τοµείς. Μερικά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως παρουσιάσεις και ως διάφορες αναθέσεις για πιο ευρείες 

µελέτες, στην τάξη. ∆ηλαδή, σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης για την αξιολόγηση και 

την πιστοποίηση των µαθητών. Μερικά άλλα είναι δυναµικά multimedia web sites, τα 

οποία σχεδιάστηκαν για να υποβοηθήσουν τα έγγραφα και να οργανώσουν τους 

στόχους και τα πρότυπα των φοιτητών και σπουδαστών. Μπορούν να ενισχύσουν το 

εύρος και το βάθος των συνδέσεων µε άλλα θεσµικά όργανα, όπως επίσης και τα ίδια 

τα ιδρύµατα, τα προγράµµατα σπουδών και τα συστατικά τους και µπορούν να 

παρέχουν ένα αποτελεσµατικό µέσο για την ενίσχυση κοινών οραµάτων και 

προσωπικών δεσµεύσεων. Μια άλλη σηµαντική χρήση των portfolios αφορά την 

εκτίµηση των ικανοτήτων κάποιου υποψήφιου/εκπαιδευόµενου. Ο κάθε υποψήφιος 

µπορεί να χτίσει τον φάκελό του, ο οποίος θα προσπελαστεί από αξιολογητές και 

ελεγκτές, από οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει πρόσβαση στο internet, µε σκοπό την 

αξιολογήσή του για πρόσληψη.           

              Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

συµβολής των ePortfolios στη καλύτερη διδασκαλία και στην προσωπική ανάπτυξη 

του µαθητή. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η κριτική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και στόχος είναι η παρουσίαση του ePortfolio ως εργαλείου της 

διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

καθώς επίσης και η διατύπωση πρότασης για την εφαρµογή του eportfolio.  
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             Το portfolio είναι µια συλλογή από επιτεύγµατα του µαθητή. Ο ίδιος ο 

κάτοχός του, µε την επίβλεψη των εκπαιδευτών του, εµπλουτίζει το φάκελό του µε 

εργασίες και ό,τι άλλο θεωρεί ότι µπορεί να αναδείξει τις ικανότητες και δυνατότητές 

του καθώς και τις αδυναµίες του. Ο µαθητής εκείνος που αποσκοπεί στην βελτίωσή 

του, πρέπει να είναι σε θέση να αυτοαξιολογηθεί, καθώς ο πραγµατικός σκοπός της 

εκπαίδευσης σήµερα είναι να µεταβάλλει τους µαθητές σε σκεπτόµενα άτοµα που 

συνεχίζουν να µαθαίνουν και να βελτιώνονται.  

            Εξίσου σηµαντική είναι η χρήση του portfolio για τους εκπαιδευτικούς. Ο 

εκπαιδευτικός στοχοθετεί µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα, καταγράφει την 

αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση των µαθητών, σχολιάζει, κάνει παρατηρήσεις, 

βαθµολογεί, καταχωρίζει πληροφορίες έτσι ώστε οι άλλοι ή οι µελλοντικοί 

διδάσκοντες να µπορούν να διαγνώσουν τα αδύνατα σηµεία του µαθητή, τις 

δυσχέρειες της µάθησής του, αλλά και την πρόοδό του, τις δεξιότητές του καθώς και 

την ικανότητά του να συνεργαστεί µε άλλους. Τέλος, σηµαντικό είναι ότι οι ίδιοι 

χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουν βαθύτερα τις γνώσεις και 

τις στάσεις των µαθητών τους.  

           Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της χρήσης του portfolio αφορά τα 

διαφορετικά αξιολογητικά κριτήρια ανά αξιολογητή, καθώς σε µερικά θέµατα οι 

απαντήσεις διαφέρουν από µαθητή σε µαθητή. Αυτό κυρίως συµβαίνει γιατί οι 

οδηγίες βαθµολόγησης είναι άλλοτε λακωνικές και άλλοτε πολύπλοκες. Ο 

εκπαιδευτικός θα µπορούσε να βγει εύκολα από το αδιέξοδο αυτό, εάν 

χρησιµοποιήσει ένα δικό του σύστηµα αξιολόγησης- βασιζόµενο όµως στις δοθείσες 

οδηγίες.  

           Για τους µαθητές, η χρήση του portfolio έχει ιδιαίτερα οφέλη καθώς αποκτούν 

πολύτιµες τεχνικές δεξιότητες, µαθαίνουν να χειρίζονται το διαδίκτυο και τις 

τεχνολογίες web για συλλογή και διαχείριση των απαιτούµενων πληροφοριών, 

επικοινωνούν πιο άµεσα και αποτελεσµατικά  µε τους εκπαιδευτικούς τους, όπως και 

µε τους συµµαθητές τους. Τα οφέλη είναι ορατά και για τους εκπαιδευτικούς, καθώς 

µπορούν να προσθέσουν το υλικό τους χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος ή χρόνο, 

µπορούν να αξιολογήσουν και έξω από την σχολική αίθουσα, από οποιοδήποτε 



 

 

 

17

σηµείο έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιπλέον εξοικονοµούν χρόνο από 

εκτυπώσεις, δηµιουργία ή συλλογή εργασιών, διόρθωση διαγωνισµάτων, κατάθεση 

βαθµολογίας και δηµιουργία ανακοινώσεων.   

1.5 Η ∆οµή της παρούσας εργασίας.  

Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα Κεφάλαια: 

• Κεφάλαιο1. Εισαγωγή: Περιέχει µια γενική αναφορά στις ιδεολογικές 

αναπαραστάσεις και τα µοντέλα στη σύγχρονη δυτική κουλτούρα και στον 

τρόπο µε τον οποίο η σύγχρονη διδακτική µεθοδολογία χρησιµοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες.  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή συστηµάτων 

eportfolio και η σύγκρισή τους.  

• Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση: θα κάνουµε µια ανασκόπηση των 

διδακτικών προσεγγίσεων, για να δούµε πώς µε την πάροδο των χρόνων οι 

διάφοροι εκπρόσωποι των παιδαγωγικών σχολών έφτασαν να αναδείξουν την 

αξία της αξιολόγησης ως αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας και µάλιστα 

πώς το ePortfolio έφτασε να αποτελεί όχι  µόνο αξιολογητικό εργαλείο αλλά 

και ένα µέσο για την µετέπειτα επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευόµενου. 

Θα ορίσουµε την έννοια του ePortfolio, τα είδη του, τι περιέχει, πώς 

κατασκευάζεται και ποιούς στόχους και σκοπούς  τελικά εξυπηρετεί. 

• Κεφάλαιο 3. Σχεδίαση – Παρουσίαση συστηµάτων portfolio: θα 

παρουσιάσουµε µερικούς από τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να 

παράγουµε εύκολα – για τον µαθητή ένα eportfolio καθώς και ένα υπόδειγµα 

portfolio µαθητή που δηµιουργήθηκε για τους σκοπούς της εργασίας. 

•  Κεφάλαιο 4. Η χρήση των eportfolios στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Αξιολόγηση του συστήµατος – συµπεράσµατα: θα δούµε τι επικρατεί στην 

Ευρώπη, αλλά και την Ελληνική πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα θα δούµε 

πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ePortfolios στα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

αξιολογήσουν το υλικό αυτό και ποιές είναι οι προοπτικές. Συµπεράσµατα και 

προβληµατισµοί. 

• Βιβλιογραφία. 
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2
ο
 Κεφάλαιο 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

2.1 Ο ρόλος της αξιολόγησης στη σύγχρονη διδακτική. 

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία συγκέντρωσης και αποτίµησης δεδοµένων που 

σχετίζονται µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών και την επίτευξη των 

στόχων του αναλυτικού προγράµµατος. Ο Κωνσταντίνου (2002) ορίζει ως 

αξιολόγηση «τη διαδικασία που αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο συστηµατικά, 

έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειµενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα 

και το αποτέλεσµα µιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση µε 

τους στόχους της, αλλά και µε συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένη 

µεθοδολογία».  

2.1.1 Μορφές Αξιολόγησης  

Η βιβλιογραφία καταγράφει τις παρακάτω τρεις µορφές αξιολόγησης:  

* Η Αρχική ή ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (diagnostic evaluation) εφαρµόζεται στην 

αρχή της µαθησιακής διαδικασίας και έχει σκοπό να αποτυπώσει το επίπεδο των 

γνώσεων και των εµπειριών των µαθητών, αλλά και να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν οι µαθητές.  

* Η ∆ιαµορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση (formative evaluation) εφαρµόζεται 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας του 

µαθητή για την κατάκτηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων.  

* Η Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση (summative evaluation) έχει 

ανακεφαλαιωτικό και ανατροφοδοτικό ρόλο για την εκτίµηση του βαθµού επιτεύξεως 

των αρχικών στόχων (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών –

∆ΕΠΠΣ, 2003; Weeden et al, 2002).  
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           Από τις παραπάνω µορφές αξιολόγησης η διαµορφωτική αξιολόγηση είναι 

δυνατόν να επηρεάζει και να τροποποιεί τη διδακτική µεθοδολογία αποσκοπώντας 

στην βελτίωση του µαθησιακού αποτελέσµατος και την υποστήριξη του µαθητή, 

εποµένως µπορεί να θεωρηθεί αξιολόγηση µε σκοπό τη µάθηση (Harlen, 2005; Black 

& Wiliam, 1998). Η αξιολόγηση αυτής της µορφής έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα 

(Wiliam, 2010) και, µε την προϋπόθεση ότι αποτελεί καθηµερινή πρακτική, βελτιώνει 

(ΦΕΚ 303/2003/τ.Β΄ ) τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών, διότι εστιάζει στις 

αιτίες των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων και αναζητά διδακτικές παρεµβάσεις για 

τη βελτίωσή τους. Ειδικότερα η αξιολόγηση µε σκοπό τη µάθηση εµπλέκει τους 

µαθητές στη διαδικασία µάθησης δίνοντας τους ενεργό ρόλο στην κατάκτηση των 

γνωστικών στόχων, παρέχοντας τους συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα οποία 

αξιολογούνται και ενθαρρύνοντας τον αναστοχασµό και την αυτοαξιολόγησή τους.  

2.1.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης  

Οι µέθοδοι αξιολόγησης διακρίνονται σε παραδοσιακές και εναλλακτικές (Dochy, 

2001).  

 

Παραδοσιακές µέθοδοι αξιολόγησης Εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης 

Γραπτές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου 

 

Ηµιδοµηµένος δυναµικός διάλογος 

 

Γραπτές εξετάσεις µε ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου 

 

Συνθετικές δηµιουργικές εργασίες 

 

Προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου 

 

Συστηµατική παρατήρηση 
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Προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου 

 

Ατοµικό δελτίο µαθητή 

 

Αυτοαξιολόγηση µαθητή 

 

Ετεροαξιολόγηση του µαθητή 

 

 

Φάκελος µαθητή 

 

2.1.2  Μέθοδοι αξιολόγησης 

 

     2.1.2 ∆ιάκριση µεθόδων αξιολόγησης  

Οι παραδοσιακές µέθοδοι αξιολόγησης περιλαµβάνουν γραπτές και προφορικές 

εξετάσεις µε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Στόχος τους είναι η µέτρηση 

της επίδοσης των µαθητών, προκειµένου να υπάρχουν στοιχεία για την ενηµέρωση 

των ίδιων και των γονέων τους, αλλά και για την πορεία και την πρόοδό τους στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Η παραδοσιακή αξιολόγηση φαίνεται ότι καθιστά τους 

µαθητές παθητικούς δέκτες της διδασκαλίας, επειδή δεν συµβάλλει στην ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης και γνωστικών ικανοτήτων επίλυσης προβλήµατος. Οι εναλλακτικές 

µέθοδοι αξιολόγησης περιλαµβάνουν ηµιδοµηµένο δυναµικό διάλογο, συνθετικές 

δηµιουργικές εργασίες, συστηµατική παρατήρηση, ατοµικό δελτίο µαθητή, 

αυτοαξιολόγηση µαθητή, ετεροαξιολόγηση του µαθητή και φάκελος µαθητή. Οι 

µέθοδοι αυτές εµπλέκοντας ενεργά το µαθητή στη διαδικασία, τον ενθαρρύνουν στην 

κατεύθυνση του αναστοχασµού και της αυτοαξιολόγησης και συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη κοινωνικών αλλά και µεταγνωστικών ικανοτήτων (Segers, 1999; Gregory 

et al., 2001). Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα τους αποτελεί η δηµιουργία 

ολοκληρωµένου προφίλ του µαθητή, το οποίο στηρίζεται στον ίδιο τον µαθητή, 
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καθώς µέσα από την ενεργό συµµετοχή του είναι υπεύθυνος για τη µάθησή του 

(Gipps, 2002).  

              Η συνήθης διδακτική πρακτική που επικρατεί σε µια σχολική αίθουσα , είναι 

η παράδοση του µαθήµατος από τον καθηγητή υπό µορφή διαλεκτικής παρουσίασης 

του γνωστικού αντικειµένου που θα πρέπει οι µαθητές να µάθουν. Ο καθηγητής 

βρίσκεται απέναντι από τους µαθητές και διδάσκει, παραδίδει τη γνώση. Ακόµα και 

σε περιπτώσεις όπου απευθύνει ερωτήσεις προς τους µαθητές, αυτό έχει ως στόχο την 

ανάκληση – ανάµνηση κάποιας γνώσης, ενός κανόνα, ενός θεωρήµατος, µίας 

µεθοδολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ικανότητα των µαθητών να λύνουν 

συγκεκριµένα προβλήµατα, να µπορούν να διατυπώνουν συγκεκριµένους ορισµούς ή 

να αποµνηµονεύουν ολόκληρα κεφάλαια. Το µοντέλο αυτό διδασκαλίας 

αµφισβητήθηκε πολύ έντονα για την αποτελεσµατικότητά του, όσον αφορά στις 

δυνατότητες που παρέχει στους µαθητές για καλύτερη κατανόηση των εννοιών, όπως 

και για εφαρµογή της γνώσης που κατακτήθηκε σε επόµενο πρόβληµα. Με τον όρο 

«κατανόηση» δηλώνουµε τη δυνατότητα των µαθητών να συνδέουν το συγκεκριµένο 

θέµα τόσο µε καταστάσεις της καθηµερινής τους εµπειρίας όσο και για καλύτερη 

κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου.  

           Το παραπάνω µοντέλο αποτελεί µια συµπεριφοριστική αντιµετώπιση της 

γνώσης. Η σχολή του συµπεριφορισµού υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κυρίως θέµα 

του τρόπου συµπεριφορά. Γνωρίζω κάτι σηµαίνει συµπεριφέροµαι µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο σε καταστάσεις που σχετίζονται µε ένα ορισµένο γνωστικό 

αντικείµενο. Για τους εκπροσώπους της συµπεριφοριστικής θεωρίας (Pavlov, 

Thorndike , Skinner) η διαδικασία της µάθησης είναι µια γραµµική διαδικασία χωρίς 

διακλαδώσεις. Η αλληλουχία της ύλης είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένη ώστε να 

µπορούν να την ακολουθήσουν οι µαθητές. Και η µάθηση συντελείται µε την 

ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς, είτε µέσω της αµοιβής είτε της τιµωρίας. Σε 

αυτή την περίπτωση λοιπόν, η αξιολόγηση λειτουργεί σαν «ανιχνευτής λάθους» και 

οι συνεχείς επαναλήψεις αποτελούν ουσιαστικά συστατικά της µάθησης.  

            ∆ηλαδή:  
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• Ο διδάσκων είναι αυτός που κατέχει τη γνώση, η οποία πρόκειται να 

µεταφερθεί, ώστε οι µαθητές να συµπεριφέρονται µε παρόµοιο τρόπο 

µπροστά σε νέα γνώση. 

• Ο µαθητής  είναι ο δέκτης της γνώσης. Παρακολουθεί, συµµορφώνεται, και 

συνήθως µιµούνται τον διδάσκοντα, για να κατακτήσουν τη γνώση που 

εκείνος µεταδίδει.  

• Το λάθος είναι σφάλµα και πρέπει να αποφεύγεται και µε κάποιον τρόπο να 

τιµωρείται, ώστε να µην επαναληφθεί. Η πλέον συνηθισµένη θεραπεία του 

λάθους είναι η επισήµανσή του στον µαθητή και, στην καλύτερη περίπτωση, η 

υπόδειξη του σωστού.  

        Στον αντίποδα της αντίληψης και πρακτικής που περιγράφηκαν προηγουµένως, 

έχουν αναπτυχθεί νέα διδακτικά µοντέλα, από τα οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν εκείνα που υποστηρίζουν την κατασκευαστική άποψη για τη γνώση. Η 

ουσία των νέων αυτών διδασκαλιών βρίσκεται στην ανάδειξη της σηµασίας του 

υποκειµένου στη µάθηση. Η γνώση δεν έχει πλέον αντικειµενική υπόσταση έξω από 

το υποκείµενο, αλλά συγκροτείται, κατασκευάζεται µέσα στο υποκείµενο και µέσω 

των δραστηριοτήτων του υποκειµένου, του οποίου αποτελεί προσωπική υπόθεση. Σε 

αυτό το πλαίσιο είναι ανώφελο να περιγράψει ο διδάσκων τον ορισµό µιας έννοιας 

στον πίνακα, και στη συνέχεια να προσπαθήσει να διασαφηνίσει την έννοια µέσω 

παραδειγµάτων. Ο καθηγητής δεν απαγγέλει θεωρίες και ορισµούς, δεν γεµίζει τον 

πίνακα µε σχήµατα και σύµβολα, τα οποία δεν έχουν κανένα νόηµα για τον µαθητή, 

αφού δεν προέρχονται ούτε αναφέρονται στην προσωπική του εµπειρία. Η 

παραδοσιακή εικόνα µιας τυπικής τάξης, στην οποία οι µαθητές παρακολουθούν 

αδρανείς την παράδοση του µαθήµατος, καταργείται. Η αίθουσα διδασκαλίας 

ουσιαστικά µετατρέπεται σε χώρο δηµιουργίας νέας γνώσης.  

• Οι µαθητές µετρούν, υπολογίζουν, ανακαλύπτουν οµοιότητες, λύνουν 

προβλήµατα, επινοούν, κατασκευάζουν σταδιακά την έννοια, την προσωπική 

εκδοχή της έννοιας, τη µόνη εκδοχή που έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν. 

Ο Piaget θεωρούσε το παιδί «εργαστήριο κατασκευής» και ενίσχυσε την 

αντίληψη ότι το κέντρο βάρους της µαθησιακής διαδικασίας είναι ο µαθητής.  
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• Ο διδάσκων συντονίζει,  συζητεί, κατευθύνει, φροντίζει, δηλαδή, να 

εναρµονίσει τις προσωπικές κατασκευές ώστε να επιτευχθεί η δι-

υποκειµενικότητα, η οποία εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα της έννοιας. 

∆εν περιορίζεται στη θέση της έδρας, αλλά επισκέπτεται τους µαθητές καθώς 

προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβληµα, τους υποδεικνύει διεξόδους και κυρίως 

αποδέχεται τις προσωπικές λύσεις που προτείνουν οι µαθητές του, έστω και 

αν αυτές βρίσκονται έξω από τα πλαίσια των επιλογών του. Εδώ τελικά 

αποκτά σηµασία και αναδεικνύεται η ανάγκη για τη λεγόµενη 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, ένα σύγχρονο µοντέλο διδασκαλίας, που 

διαµορφώνεται µέσα στα πλαίσια της κατασκευαστικής αντίληψης για τη 

γνώση.  

• Το λάθος έχει πλέον άλλη σηµασία, αποτελεί ένδειξη για τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει ο µαθητής και είναι διδακτικό εργαλείο, µε το οποίο ο 

διδάσκων µπορεί να εκτιµά και να ξανασχεδιάζει µια διδακτική πορεία. 

Επιπλέον, το λάθος µπορεί να αξιοποιηθεί από τον διδάσκοντα, ώστε να 

οδηγήσει τον µαθητή στην έρευνα για νέους τρόπους προσέγγισης του 

προβλήµατος , που επιχειρεί να λύσει.  

         Τόσο στη Θεωρία Οικοδοµισµού (Piaget) , όσο και στον Εποικοδοµισµό και τις 

Θεωρίες της ∆ραστηριότητας όπως και  της ∆ιαµεσολάβησης (Vygotsky), η µάθηση 

επιτυγχάνεται µέσω της αντίδρασης του ατόµου σε ένα καθορισµένο περιβάλλον, 

αντίδραση όµως που δεν είναι καθορισµένη µε απόλυτη ακρίβεια από τον γενετικό 

παράγοντα. Πρόκειται για δραστηριότητα του υποκειµένου, που περικλείει 

διαδικασίες εσωτερικές και εξωτερικές οι οποίες διαµεσολαβούν στις σχέσεις του 

ανθρώπου µε τον κόσµο µέσα στον οποίο ζεί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού τονίζουµε 

πως είναι καθοριστικός, διότι αυτό που ο µαθητής είναι δυνατόν να κάνει τώρα µε τη 

βοήθεια του δασκάλου του, είναι δυνατό να το κάνει αργότερα µόνος του. Η 

απόσταση ανάµεσα στο τι µπορεί να κάνει µόνος ο µαθητής και τι µε τη βοήθεια του 

δασκάλου του, είναι η «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης», διάστηµα στο οποίο η 

µάθηση οφείλει να πραγµατοποιηθεί. 

         Σε αντίθεση µε τον Piaget, που πιστεύει πως η πνευµατική εξέλιξη είναι µια 

µορφή συµπεριφοράς η οποία ρυθµίζεται από το εσωτερικό του ατόµου, ο Bruner 
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έδειξε ότι η πνευµατική εξέλιξη του παιδιού δεν πραγµατοποιείται µε το ρυθµό 

λειτουργίας του ρολογιού. «Η διδασκαλία µπορεί να κατευθύνει την πνευµατική 

εξέλιξη του παιδιού, όταν του προσφέρει προκλητικές και παρωθητικές ευκαιρίες, 

ώστε να προχωρήσει γρηγορότερα στην εξέλιξή του». Ετοιµότητα στη µάθηση 

σηµαίνει ότι το παιδί έχει όλες εκείνες τις απλές ικανότητες, οι οποίες του επιτρέπουν 

ν’αποκτήσει ανώτερες. Η διδασκαλία έχει µεταβατικό χαρακτήρα. Ο σκοπός της είναι 

να στηρίξει το µαθητή στα ίδια του τα πόδια, να τον κάµει ικανό να αυτοδιορθώνεται, 

να µάθει πως να µαθαίνει. Ο Ν. Πετρουλάκης (1981 ) παρατηρεί τα εξής σχετικά µε 

το πρόβληµα της ετοιµότητας για µάθηση: «Εκείνο όµως που ο Bruner τώρα λέγει 

είναι πως πρέπει να διαµορφώσουµε την έννοια της ετοιµότητας κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε αυτή να περιλάβει όχι µόνο το παιδί, αλλά και το αντικείµενο της µάθησης. Και το 

αντικείµενο της µάθησης περνά από στάδια ετοιµότητας. Το ίδιο το αντικείµενο µπορεί 

να παρουσιαστεί στην κινητική βαθµίδα, στην εικονική βαθµίδα και τελικά στη 

συµβολική βαθµίδα. Εκεί βρίσκεται και η έννοια του σπειροειδούς προγράµµατος, όπως 

το φαντάζεται ο Bruner…» 

             Η µάθηση, λοιπόν, συνδέεται και πρέπει να συνδέεται µε τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των µαθητών δεν περιορίζεται µόνο στις γνώσεις που 

αυτοί απέκτησαν, αλλά περιλαµβάνει και τις στάσεις, τις αξίες, τα συναισθήµατα και 

τις δεξιότητες που οι µαθητές εµφανίζουν ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας, και δεν 

στηρίζεται µόνο στα τεστ, αλλά και σε άλλες τεχνικές εκτίµησης, οι οποίες δεν 

σχετίζονται µε αυτά. Επιπλέον, η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει και άλλα σηµαντικά 

χαρακτηριστικά του µαθητή, που συνθέτουν τη συνολική εικόνα του µέσα στην τάξη. 

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ενεργός συµµετοχή του στη µαθησιακή διαδικασία, η 

προσπάθειά του για κατάκτηση της γνώσης, το επίπεδο συνεργασίας µε τους 

συµµαθητές του, το ενδιαφέρον που δείχνει για τη σχολική µάθηση , οι πρωτοβουλίες 

κινήσεων που αναλαµβάνει, οι δηµιουργικές δραστηριότητες που επινοεί και υλοποιεί 

και η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και της τάξης.  

           Η µέτρηση των αποτελεσµάτων της µάθησης ισχυροποιεί την αξιολογική 

κρίση του εκπαιδευτικού, έχει σχέση µε την ποσοτική εκτίµηση της επίδοσης του 

µαθητή. Η µέτρηση διαφέρει από την αξιολόγηση διότι αναφέρεται στη συστηµατική 

συγκέντρωση, την «ποσοτικοποίηση» και την ταξινόµηση των πληροφοριών, ενώ η 

αξιολόγηση έχει σχέση µε την ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση της παρουσίας του 
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µαθητή. Έτσι όταν ο δάσκαλος λέγει ότι «η Ελένη απάντησε στο 95% των 

ερωτήσεων του τεστ της Ιστορίας και έδειξε σηµαντική βελτίωση στο µάθηµα αυτό», 

η αναφορά του αυτή χαρακτηρίζεται ως αξιολογική κρίση. Η µέτρηση των 

µαθησιακών δεδοµένων χρησιµεύει στην επιλογή, εκτίµηση και αποσαφήνιση των 

διδακτικών στόχων, στην προαγωγή και τον αποτελεσµατικό προσανατολισµό της 

µαθησιακής εµπειρίας και στον καθορισµό του βαθµού επίτευξης των διδακτικών 

στόχων από τους µαθητές. Με τη µέτρηση των αποτελεσµάτων της µάθησης 

συνδέονται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Η αξιοπιστία στη µέτρηση σηµαίνει 

αναπαραγωγή των ίδιων αποτελεσµάτων από τους ίδιους µαθητές, χωρίς αυτά να 

επηρεάζονται σηµαντικά από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του βαθµολογητή. Η 

εγκυρότητα της µέτρησης δείχνει το πόσο πραγµατικά µετρά ένα τεστ εκείνο, για το 

οποίο φτιάχτηκε και όχι για κάτι άλλο. Άλλα χαρακτηριστικά µιας σωστής 

αξιολόγησης είναι η αντικειµενικότητα, η διακριτότητα, η πρακτικότητα και 

περιεκτικότητα. Η αντικειµενικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα 

εµπεριέχεται απόλυτα στις εξεταστικές διαδικασίες, καθώς ο υποκειµενικός 

παράγοντας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφθεί τελείως. Τα κριτήρια της 

εκτίµησης πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισµένα, ενώ η ουδετερότητα κατά την 

αξιολόγηση προϋποθέτει αυστηρότητα και οµοιοµορφία. Η διακριτότητα αφορά την 

αξιολόγηση  του µαθητή µε βάση την πραγµατική του αξία, αλλά πάντα σε σχέση µε 

τους στόχους που έχουν τεθεί σε όλους τους µαθητές. Η πρακτικότητα αφορά στην 

ευκολία µε την οποία µια εξέταση µπορεί να διεξαχθεί και να βαθµολογηθεί ενώ, 

τέλος,  περιεκτικότητα σηµαίνει πως οποιαδήποτε εξεταστική διαδικασία θα πρέπει 

να καλύπτει ουσιώδες τµήµα της διδαχθείσας ύλης.  

            Στην παραδοσιακή, λοιπόν, αξιολόγηση, όπως αυτή εφαρµόζεται στο 

σηµερινό σχολείο, τα κύρια εργαλεία του εκπαιδευτικού – αξιολογητή είναι 

διαγωνίσµατα αποτελούµενα κυρίως από ερωτήσεις σύντοµης ή πλήρους ανάπτυξης. 

Τα φύλλα εργασίας µε ερωτήσεις σωστού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, 

αντιστοίχισης κ.λ.π. απουσιάζουν από την καθηµερινή αξιολόγηση ενώ αρκεί 

συνήθως µια γραπτή εξέταση για να εκτιµήσει την απόδοση του µαθητή η οποία και 

κρίνει το µέλλον και την εξέλιξή του. Ταυτόχρονα τίθεται στο περιθώριο η κριτική 

και δηµιουργική σκέψη των µαθητών, ενώ ευνοείται ιδιαίτερα η αποστήθιση 

κειµένων,  η αποµνηµόνευση κανόνων και θεωριών και η συσσώρευση γνώσεων.  
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2.2  Η µετάβαση από την παραδοσιακή στην αυθεντική αξιολόγηση 

Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα η εκπαιδευτική διαδικασία 

προσανατολίζεται προς ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο µάθησης, σύµφωνα µε το οποίο 

η  διδασκαλία θα πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες και στον ποιοτικότερο τρόπο 

αφοµοίωσης γνώσεων που επιλέγονται µε βάση τις ανησυχίες του ίδιου του µαθητή 

(Κωνσταντίνου, 2004). Η εκπαίδευση δίνει πλέον έµφαση στην ανάπτυξη ατόµων µε 

υψηλό επίπεδο γνώσεων, τα οποία να µπορούν να επιλύουν προβλήµατα, να 

αποκτούν δεξιότητες και να µαθαίνουν δια βίου (Dochy, 2001). Η υιοθέτηση νέων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων επηρέασε τις επιστηµονικές αντιλήψεις στο θέµα της 

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αποτελεί πλέον ουσιώδες συστατικό στοιχείο της 

διδακτικής διαδικασίας και βοηθά στον προσδιορισµό επίτευξης των διδακτικών 

στόχων όπως αυτοί ορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα.  

Μελέτες των Black & Wiliam (1998) και Yange et al. (2000) ανέδειξαν το σηµαντικό 

ρόλο της  βοηθητικής, υποστηρικτικής και «ενδυναµωτικής» αξιολόγησης για τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών.  

Ως εξέλιξη των παραπάνω εµφανίστηκε το κίνηµα της αυθεντικής αξιολόγησης 

(authentic assessment), το οποίο αποσκοπεί στην αποτίµηση των γνώσεων του 

µαθητή και της ικανότητάς του να τις χρησιµοποιεί σε καταστάσεις της πραγµατικής 

ζωής (MacBeath, 2001; Seebauer & Hellus, 2002; Bagnato, 2009). Η αυθεντική 

αξιολόγηση αποτιµώντας τις ικανότητες του µαθητή κατά τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευτικό, τους συµµαθητές του και το περιβάλλον και 

εµπλέκοντας τον ουσιαστικά στην διαδικασία αξιολόγησής του αλλά και 

ετεροαξιολόγησης, στηρίζεται στην θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού 

(Vygotsky, 1993). Η εµπλοκή του µαθητή στη διαδικασία αξιολόγησης και η 

ενεργητική συµµετοχή του οδηγεί στην ανάληψη ευθύνης για την µάθησή του. Έτσι η 

αξιολόγηση αποκτά σαφή προσανατολισµό στην αξιολόγηση µε σκοπό τη µάθηση 

και όχι στην αξιολόγηση της µάθησης. Σύµφωνα µε τους Κουλουµπαρίτση και 

Ματσαγγούρα (2004) µια διαδικασία αξιολόγησης είναι αυθεντική, όταν την 

διακρίνουν πέντε κυρίως χαρακτηριστικά:  
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• Επιλέγει και εφαρµόζει ερωτήσεις και ασκήσεις που αναδεικνύουν τον 

επινοητικό τρόπο σκέψης των µαθητών, προκειµένου να εφαρµόσουν στην 

πράξη και σε αυθεντικές καταστάσεις του καθηµερινού βίου όσα έµαθαν στο 

σχολείο. 

•  Επεκτείνεται πέρα από τον έλεγχο της συγκράτησης των πληροφοριών, 

δηλαδή δεν αξιολογεί το αυτονόητο και προσιτό, αλλά παρωθεί τους µαθητές 

σε συσχετισµούς δεδοµένων που να οδηγούν σε συµπεράσµατα και 

τεκµηριωµένη δράση. 

•  Προϋποθέτει το στοχασµό και την κριτική ανάλυση. 

•  Καθιστά τις διαδικασίες αξιολόγησης κτήµα των µαθητών. 

• Ανταποκρίνεται µε ευελιξία στις ιδιαιτερότητες της περίστασης (γνωστικά 

αντικείµενα, στόχοι µάθησης κτλ.). 

         Σύµφωνα µε τον Mac Beath, οι στόχοι της αξιολογικής διαδικασίας είναι δύο:  

• Να καθορίζεται κάθε φορά µε σαφήνεια και πληρότητα το τι µαθαίνουν και 

πως µαθαίνουν οι µαθητές. 

• Να έχουν την δυνατότητα να αποτιµούν και να εκτιµούν οι ίδιοι την αξία της 

παρεχόµενης µάθησης. 

Για τους Vavrus (1990) και Torrance (1995) αυθεντική αξιολόγηση είναι η 

συστηµατική διαδικασία συλλογής και καταγραφής στοιχείων που δείχνουν την 

πρόοδο του µαθητή µέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας – µάθησης που απαιτεί την 

ενεργό συµµετοχή του. Ενώ για την Ryan  (1994) η αυθεντική αξιολόγηση εστιάζει 

στο τι κάνει ο µαθητής κινούµενος σε διάφορα πλαίσια και διαφορετικές στιγµές της 

σχολικής χρονιάς, ενώ ο καθηγητής είναι κάθε στιγµή ενήµερος για την πρόοδο των 

µαθητών του και έχει καθοδηγητικό ρόλο. Σηµαντικό επίσης είναι ότι ο µαθητής 

συγκρίνεται µόνο µε τον εαυτό του και σε σχέση µε την προηγούµενή του 

προσπάθεια και όχι µε τους άλλους συµµαθητές του – που αποτελεί µεγάλη διαφορά 

σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης.  

            Σύµφωνα µε τον Rennert-Ariev (2005) η αυθεντική αξιολόγηση διακρίνεται 

από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

* Οι µαθητές γνωρίζουν το τι και πώς της αξιολόγησης.  
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* Η σχέση µεταξύ του εκπαιδευτικού που αξιολογεί και του µαθητή που αξιολογείται 

είναι διαλογική µε στόχο την κατανόηση και την αλλαγή της παραδοσιακής ιεραρχίας 

µεταξύ των δύο.  

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της αυθεντικής αξιολόγησης διασφαλίζονται µε τη 

συλλογή στοιχείων µάθησης από ποικίλες πηγές όπως τα διαγωνίσµατα, οι γραπτές 

εργασίες, οι κατασκευές, οι παρουσιάσεις, τα projects, τα γραπτά των µαθητών, τα 

τετράδια, τα διαγωνίσµατα, οι εργασίες, οι κατασκευές, οι παρουσιάσεις. 

              Συνοψίζοντας, αυθεντική αξιολόγηση σηµαίνει πρώτα αυθεντική διδασκαλία 

και έπειτα αξιολόγηση της µάθησης. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να χτίσει νέα 

γνώση πάνω σε ό,τι έχει ήδη µάθει, βασιζόµενος σε ατοµικές αλλά και συλλογικές 

εµπειρίες µέσω της οµάδας στην οποία είναι µέλος. Έτσι προωθείται η ολιστική 

αντίληψη του κόσµου µέσα από βιωµατικές καταστάσεις και του εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα να επενεργεί, να διαµορφώνει, να συναποφασίζει, να συναξιολογεί και να 

αυτοαξιολογείται.  

2.3 Πώς η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει τη διδασκαλία 

             Η µετάβαση από τα παραδοσιακά µοντέλα διδασκαλίας στα πιο σύγχρονα  

συνέπεσε σχεδόν µε την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση – γεγονός που 

για πολλούς  αποτελεί ανάλογο της µετάβασης από τον πάπυρο στην τυπογραφία. Η 

έρευνα που αφορά στη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση βρίσκεται ακόµα σε 

ανάπτυξη, ενώ ένα πλήθος από δεδοµένα είναι στη διάθεση των δασκάλων.  

           Το πρώτο ερώτηµα, που αυθόρµητα διαπιστώνει ο µέσος εκπαιδευτικός αφορά 

στο κατά πόσο ο υπολογιστής βελτιώνει τις νοητικές ικανότητες του µαθητή. Στο 

ερώτηµα αυτό η απάντηση είναι πως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη µέχρι τώρα 

εµπειρία. Αυτό το οποίο βελτιώνεται είναι οι δυνατότητες που παρέχονται στον 

χρήστη για περισσότερο δηµιουργική δραστηριότητα, κάτι το οποίο συµβαίνει 

άλλωστε µε όλα τα ανθρώπινα τεχνήµατα. Η ραγδαία ανάπτυξη των λογισµικών, 

ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, οδηγεί σε έντονο προβληµατισµό για το είδος, το οποίο 

θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Η βασική διαπίστωση των ειδικών περί της χρήσης της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση συνοψίζεται στα παρακάτω:  
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          Ο υπολογιστής και το λογισµικό από µόνα τους δεν παράγουν γνώση. Η γνώση 

παράγεται µόνο µέσω του στοχασµού πάνω στην αλληλεπίδρασή µας µε το 

λογισµικό. Τα κριτήρια για την επιλογή ενός λογισµικού είναι πολλές φορές τεχνικό 

θέµα, που έχει σχέση µε στόχους εκτός µαθησιακής διαδικασίας (π.χ. οικονοµικούς), 

η χρήση όµως ενός σύγχρονου λογισµικού θα πρέπει να στηρίζεται σε 

δραστηριότητες, οι οποίες δοµούνται πάνω στα ερευνητικά δεδοµένα και µέσα στο 

θεωρητικό χώρο της γνωστικής επιστήµης. Μια σηµαντική διδακτική δυνατότητα που 

παρέχει η χρήση του υπολογιστή είναι η παρουσίαση πολλαπλών αναπαραστάσεων 

µια έννοιας. Για παράδειγµα, όταν µελετώ ένα γεωµετρικό φαινόµενο, µπορώ να έχω 

στην οθόνη συγχρόνως τα γεωµετρικά αντικείµενα που µεταβάλλονται, τις µετρήσεις 

των µεγεθών που µεταβάλλονται, και τη γραφική παράσταση της σχέσης που συνδέει 

τα µεγέθη αυτά.  

             Οι πολλαπλές όµως αναπαραστάσεις, αν είναι απλά εντυπωσιακές ή 

ασύνδετες, δηµιουργούν σύγχυση στον µαθητή. Ο καθηγητής θα πρέπει να διακρίνει 

τις δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν τον µαθητή σε αναστοχαστική στάση από 

εκείνες οι οποίες περιορίζονται σε µια θεαµατική προβολή εικόνων, χρωµάτων και 

κινουµένων σχεδίων. Οι πρώτες απαιτούν µελέτη, γνώση της «φιλοσοφίας» του 

λογισµικού και συνεχή προβληµατισµό. Για τις δεύτερες το µόνο που χρειάζεται είναι 

οι οδηγίες χρήσης από τον κατασκευαστή. Είναι γεγονός ότι η χρήση του υπολογιστή 

για την προβολή από τον διδάσκοντα γραφικών ή πινάκων ή κινουµένων σχηµάτων 

δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες στους µαθητές να αποκτήσουν εποπτεία των 

αφηρηµένων εννοιών, οι οποίες πρόκειται να διδαχθούν. Από την άλλη όµως 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί έλλειµµα προσωπικής τους εµπειρίας. 

Προφανώς η χρήση του υπολογιστή σαν µέσου προβολής στην τάξη είναι 

υποβοηθητική, αλλά απαιτείται κατάλληλος σχεδιασµός των ερωτήσεων και των 

δραστηριοτήτων µε τις οποίες θα εµπλακούν οι µαθητές.  

           Αν επιχειρούσαµε να εντοπίσουµε τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης 

τεχνολογίας που µπορεί να επηρεάσουν την εκπαιδευτική πρακτική, θα αναφέραµε τα 

εξής:  

• Η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία και 

αυτό επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που µαθαίνουµε. Η πληροφορία δεν 
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αποτελεί πλέον προνόµιο µιας µικρής µερίδας ανθρώπων, αλλά είναι 

προσβάσιµη σε οποιονδήποτε διαθέτει έναν υπολογιστή. Επιπλέον, η 

ταχύτητα, µε την οποία διαχέεται η πληροφορία, την καθιστά πάντα επίκαιρη 

και, εποµένως, χρήσιµη. Ακόµη, ο όγκος των πληροφοριών  προς τις οποίες 

έχει πρόσβαση ο χρήστης είναι τόσο µεγάλος, ώστε υποχρεώνεται να τις 

οργανώσει, να τις αξιολογήσει και να τις παραβάλλει, µε αποτέλεσµα να 

αναπτύξει επιπλέον ικανότητες διαχείρισης της πληροφορίας. Με λίγα λόγια  

ο χρήστης µαθαίνει να δοµεί την πληροφορία και όχι απλά να την 

αποµνηµονεύει. 

• Μια άλλη σηµαντική αλλαγή, η οποία προκύπτει, σχετίζεται µε τον τρόπο 

επικοινωνίας των ανθρώπων, εποµένως και των µαθητών. Η online εξ 

αποστάσεως σύγχρονη ή και ασύγχρονη εκπαίδευση και επιµόρφωση, η 

δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης  των οποίων τα µέλη βρίσκονται σε όλο τον 

πλανήτη, η κατάργηση δηλαδή των συνόρων και των περιορισµών στην 

επικοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, αλλάζει το τοπίο και την εικόνα 

ενός διδάσκοντος απέναντι σε δεκάδες µαθητές  που το ακολουθούν.  

• Η δυνατότητα δηµιουργίας και µελέτης δυναµικών προσοµοιώσεων ενός 

φαινοµένου επαναπροσδιορίζει την ίδια τη µάθηση. Για τον µαθητή, οι 

προσοµοιώσεις αποτελούν ένα µέσο να προσεγγίσει τη γνώση που σχετίζεται 

µε το φαινόµενο, να επέµβει στο φαινόµενο, να πειραµατιστεί και να τα 

κατανοήσει µέσα από την εφαρµογή τους.  

• ∆εν είναι λίγοι που υποστηρίζουν  ότι η φύση των γνωσιακών αντικειµένων 

που προκύπτουν µέσα από τη χρήση ενός λογισµικού είναι ποιοτικά 

διαφορετική απ΄ότι σε αυτά που αναπαριστώνται µε τα συµβατικά µέσα 

αναπαράστασης. Μια από τις σηµαντικές διαφορές είναι το γεγονός ότι στην 

οθόνη ο µαθητής µπορεί πλέον να χειρίζεται φαινόµενα, ενώ στο χαρτί 

χειρίζεται εικόνες και λέξεις.  

         Η έρευνα και η εµπειρία που αφορούν στην εισαγωγή του υπολογιστή στη 

διδασκαλία, έχουν αναδείξει µια ποικιλία τρόπων αξιοποίησης του εργαλείου αυτού. 

Η σχέση αξιολόγησης – µάθησης είναι αµφίδροµη όχι όµως και αµφιµονοσήµαντη. 

∆ηλαδή, η χρήση υπολογιστή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος βοηθάει τους 
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εκπαιδευτικούς να µπορέσουν να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους του 

αναλυτικού προγράµµατος, να οδηγήσουν τους µαθητές να στοχαστούν πάνω στα 

φαινόµενα, έτσι ώστε οι ίδιοι να αυτενεργήσουν, να διερευνήσουν ένα πρόβληµα, να 

εξάγουν µια αλήθεια, να αλληλεπιδράσουν µε τον υπολογιστή, το λογισµικό, µε τον 

εκπαιδευτή αλλά και µε τους συµµαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

αυτοαξιολόγηση του µαθητή αλλά και η αξιολόγησή του, καθώς όσο περισσότερες 

ευκαιρίες διερεύνησης και πειραµατισµού παρέχει στο µαθητή το µαθησιακό 

περιβάλλον, τόσο περισσότερο δηµιουργικό είναι. Ο µαθητής εµπλέκεται σε 

δραστηριότητες αλληλεπίδρασης µε τα αντικείµενα της οθόνης και σε 

δραστηριότητες επικοινωνίας και αυτό βοηθά στο να ανακαλύψει ο κάθε µαθητής 

κατά πόσο έχει κατανοήσει, προβληµατιστεί, µάθει.  

                 Στη χώρα µας το θεσµικό πλαίσιο από το 2001 προβλέπει τη χρήση 

ποικίλων µέσων και τεχνικών αξιολόγησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται έγκυρη, 

αντικειµενική και αξιόπιστη εκτίµηση και αποτίµηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 

και της κριτικής ικανότητας, αλλά και να συµβάλλει στην αυτογνωσία, την 

ανατροφοδότηση των ίδιων των µαθητών όπως και την αντικειµενική πληροφόρηση 

των ίδιων, των εκπαιδευτικών και των γονέων τους σχετικά µε το επίπεδο της 

µάθησης και τις ικανότητές τους. Το eportfolio εντάσσεται στην έννοια της ποιοτικής 

αποτίµησης της επίδοσης. Η ποιοτική αξιολόγηση αφορά στα χαρακτηριστικά που 

έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα του µαθητή στο πλαίσιο του σχολείου  και τις 

µαθησιακές δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενηµέρωση του µαθητή σε 

ζητήµατα σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα και τη συνολική εικόνα του στο σχολείο.  

2.4 Τι είναι το eportfolio; 

        Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ορισµών για τον φάκελο του µαθητή. 

Σύµφωνα µε τους Arter & Spandel (1992) το portfolio είναι «µια σκόπιµη συλλογή 

εργασιών του µαθητή που διηγείται την ιστορία των προσπαθειών που κατέβαλλε, 

καθώς και την πρόοδο ή την επίδοσή του σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή». Στο ίδιο 

κλίµα οι Paulson & Paulson (1994), υποστηρίζουν πως το portfolio είναι «µια ιστορία 

που θέµα της έχει την απάντηση του µαθητή στο ερώτηµα: τι έχω µάθει και πως το έχω 

εντάξει στην καθηµερινότητά µου». Σύµφωνα µε τους McAffe & Leong (2002) 

πρόκειται για µέθοδο συλλογής αξιολογικών πληροφοριών µε την εφαρµογή 

τεχνικών όπως µορφές παρατήρησης, συνέντευξη,  ερωτηµατολόγια. Ορίζεται επίσης 
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ως «µια συστηµατική και οργανωµένη συλλογή στοιχείων που χρησιµοποιούνται από 

το δάσκαλο και το µαθητή, για να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων και των στάσεων του µαθητή» (Vavrus, 1990). «Είναι µια σκόπιµη 

και συστηµατική συλλογή εργασιών του µαθητή, µε εργασίες που φανερώνουν όψεις 

της αποδοτικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων του µαθητή σε κάποιο 

συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, θέµα, κειµενικό είδος, κ.α.» (Τσακίρη & 

Καπετανίδου, 2007). Σύµφωνα µε τον Γεωργούση (1998) είναι η σκόπιµη συλλογή 

της εργασίας του µαθητή που διηγείται µια ιστορία επίδοσης ή ανάπτυξης του 

µαθητή. Οι Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας (2004) αναφέρουν ότι: «Ο Φάκελος 

Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί συλλογή των έργων ενός µαθητή, τα 

οποία έχουν επιλεγεί µε τη συναίνεσή του και µε βάση συγκεκριµένο στόχο». Οι 

Puckett & Black (2000) ορίζουν τον φάκελο εργασιών ως «µια σκόπιµη συλλογή των 

εργασιών του µαθητή που δείχνουν στον εκπαιδευτικό, στον µαθητή και στους γονείς 

τα αποτελέσµατα, την πρόοδο και τα επιτεύγµατα του µαθητή σε δεδοµένες 

περιοχές».  

Από τους παραπάνω ορισµούς συνάγεται ότι το portfolio  αποτελεί µια 

συστηµατική συλλογή από έργα που ο ίδιος ο µαθητής δηµιούργησε µε προσωπική 

προσπάθεια και έρευνα, µε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και σε αλληλεπίδραση µε 

τους συµµαθητές του, τα οποία αποτελούν στοιχεία µάθησης και ανάπτυξης των 

ικανοτήτων του και φωτίζουν την προσωπικότητα του, τα ενδιαφέροντα, τις 

δεξιότητες και τα ταλέντα του, ένας ειδικός τύπος αυτοβιογραφίας όπως αναφέρει ο 

Kimeldorf (1994). Ο µαθητής έχοντας πρόσβαση στο portfolio του, καθώς επίσης και 

συγκεκριµένα κριτήρια για την αξιολόγηση του (Arter & Spandel, 1992)  

αυτοαξιολογείται και σχηµατίζει σφαιρική εικόνα για τον εαυτό του, 

ανατροφοδοτείται από τον εκπαιδευτικό και αναλαµβάνει την ευθύνη για το τελικό 

προϊόν της προσπάθειάς του, την «κυριότητα» (Paulson et al., 1991). 

Ο όρος ePortfolio, ή στην ελληνική βιβλιογραφία, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο (ε-χαρτοφυλάκιο) περιγράφει το βασισµένο σε υπολογιστή portfolio. 

Πρόκειται για ψηφιακό «κιβώτιο» στο οποίο αποθηκεύονται οπτικό και ακουστικό 

υλικό που συµπεριλαµβάνει κείµενο, εικόνα, ήχο και video (Abrami & Barrett, 2005).  

Τα ePortfolios αποτελούν την ηλεκτρονική εκδοχή των Portfolios σε χαρτί (Barrett & 

Knezek, 2003). Και τα δύο είδη Portfolio, παραδοσιακό και ηλεκτρονικό, βασίζονται 
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στο ίδιο σκεπτικό όσον αφορά το σκοπό, την παιδαγωγική διάσταση και την 

αξιολόγηση. 

             Σύµφωνα µε την H. C. Barrett ένα portfolio χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες 

επιτρέποντας στον χρήστη να συλλέξει και να οργανώσει στοιχεία σε διάφορους 

τύπους (οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, κείµενα). Ένα τυπικό portfolio 

χρησιµοποιεί βάσεις δεδοµένων ή υπερσυνδέσεις για να αναδείξει τη σχέση ανάµεσα 

στα standards, τα επιτεύγµατα  και τις αντανακλάσεις. Γίνεται διάκριση ανάµεσα στο 

ηλεκτρονικό και το ψηφιακό portfolio, καθώς το πρώτο µπορεί να είναι και σε 

αναλογική µορφή όπως π.χ. βιντεοκασέτα, ενώ το δεύτερο παρουσιάζεται µόνο µέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πίσω από κάθε τέτοιο προϊόν ή µία παρουσίαση βρίσκεται 

µια πλούσια και πολύπλοκη διαδικασία σχεδιασµού, σύνθεσης, ανταλλαγής, 

συζήτησης, στοχασµού και ανατροφοδότησης. Οι διαδικασίες αυτές παρουσιάζουν 

ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον δεδοµένου ότι η διαδικασία της µάθησης – που 

επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια όλης αυτής της δηµιουργίας, είναι εξίσου σηµαντική 

µε το τελικό αποτέλεσµα καθεαυτό, που αποτελεί και το εργαλείο της αυθεντικής 

αξιολόγησης.  

             Ο πρωταρχικός στόχος ενός eportfolio είναι να µπορεί ο εκπαιδευτικός να 

συλλέξει στοιχεία για τη συνολική αξιολόγηση για να αποδείξει την επίτευξη, την 

πρόοδο και την καταγραφή των στόχων που έχουν τεθεί, ή να γαλουχήσει µια συνεχή 

διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και στοχαστικής µάθησης. Αυτές οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις δεν αλληλοαποκλείονται, και στην πραγµατικότητα µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά σηµεία εκκίνησης για ένα ταξίδι προς την 

ενσωµάτωση του eportfolio για πλήρη χρήση στη διδακτέα ύλη. 

 Κατά συνέπεια η τήρηση portfolio  µπορεί να συντελέσει 

• στην αυτογνωσία του µαθητή, 

• στην ικανότητά του να αυτοαξιολογείται κάθε φορά προσδιορίζοντας τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές του, 

• στη συνειδητοποίηση της αναπτυξιακής του πορείας, 

• στη διαµόρφωση µελλοντικών στόχων. 

             Το eportfolio, όπως το ισοδύναµό του χαρτί, παράγεται σε κοµβικά σηµεία σε 

ένα ταξίδι µάθησης – για παράδειγµα όταν καταδεικνύουν το αποτέλεσµα της 
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µάθησης, όταν υποβάλλουν αίτηση για µια θέση εργασίας ή την επόµενη φάση της 

εκµάθησης ή όταν επιθυµούν να καταχωρηθούν σε κάποιο επαγγελµατικό φορέα. 

Αποδεικνύουν αυτό που είναι σηµαντικό για τα άτοµα σε συγκεκριµένους χρόνους, 

τα επιτεύγµατα τους, τους προβληµατισµούς τους σχετικά µε την εκπαίδευσή τους 

καθώς και µια πλούσια εικόνα των δυνατοτήτων, των προσδοκιών και των 

φιλοδοξιών τους. «Ένα eportfolio είναι µια σκόπιµη συνάθροιση ψηφιακών 

αντικειµένων – Ιδέες, στοιχεία, αντανακλάσεις, ανατροφοδοτήσεις κ.λ.π. που 

«παρουσιάζει» ένα επιλεγµένο ακροατήριο µε στοιχεία (αποδεικτικά) της µάθησης 

και/ή των ικανοτήτων του» (Sutherland &Powell, 2007).  

My  ePortfolio

Celebrating learning 

Personal planning

Transition / Entry to  Courses

Employment Application 

•Professional Registration

Tools to Support Process 

Capturing and storing evidence 

Reflecting

Giving and Receiving feedback 

Planning and getting goals

Collaborating

Presenting to an audience 

Repository
Spaces (local or remote) to store 

resources and an archive of evidence

 

                  2.4 Τι είναι το eportfolio – ποιούς σκοπούς εξυπηρετεί 

 

2.5 Προετοιµασία για τη δηµιουργία portfolio. 

Βήµα πρώτο. 

 

 

Το eportfolio µπορεί να σηµαίνει 

διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικά 

πλαίσια. Καθορίστε το σκοπό και τους 

στόχους του. Ορίστε τα θέµατα που έχει 
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Ορισµός 

(Define) 

σκοπό να αντιµετωπίσει, τις πιθανές 

ανάγκες υποστήριξης των µαθητών, τη 

φύση του µαθησιακού περιβάλλοντος 

«Ποιά εργαλεία , συστήµατα και προσεγγίσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν;» 

2.5.1  Ορισµός 

Βήµα δεύτερο. 

 

 

Κατανόηση 

(Understand) 

Η µάθηση µέσω eportfolio προσφέρει 

πραγµατικές δυνατότητες για αυτόνοµη 

και εξατοµικευµένη µάθηση. Ωστόσο, 

ένα όραµα για το eportfolio ως τρόπος 

εκµάθησης θα έχει αντίκτυπο στην 

παιδαγωγική και άλλες θεσµικές 

πρακτικές. 

«Τι είδους µαθησιακά αποτελέσµατα απαιτούµε από την eportfolio πρωτοβουλία;» 

2.5.2  Κατανόηση 

Βήµα τρίτο. 

 

 

 

 

Προετοιµάζω 

(prepare) 

Τα eportfolios εγείρουν µια σειρά από 

θεµελιώδη ζητήµατα γύρω από την 

ιδιοκτησία των δεδοµένων, την 

ταυτότητα και τη διαχείριση πρόσβασης. 

Η ενσωµάτωσή τους σε κάθε εργαλείο 

ηλεκτρονικής µάθησης απαιτεί την 

αξιολόγηση των κινδύνων καθώς και τα 

οφέλη, όπως επίσης και τις επενδύσεις 

στην εκπαίδευση των µαθητών και την 

υποστήριξη. Η προσβασιµότητα, τα 

δικαιώµατα διανοητικής και πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και άλλα πιθανά ζητήµατα θα 
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πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα. 

«Ποιός θα προετοιµάσει το έδαφος;» 

2.5.3 Προετοιµασία 

        

Βήµα τέταρτο.  

 

Συλλέγω – Ταξινοµώ – Οργανώνω 

(engage) 

Το eportfolio είναι ένα προϊόν που 

παράγεται από στοιχεία που ο µαθητής 

έχει συλλέξει προσεκτικά, µε τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού (tutor). Στοιχεία 

ενδεικτικά της µαθησιακής του πορείας.  

«Ποιές είναι οι πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές για την υποστήριξη και αξιολόγηση 

των µαθητών που εµπλέκονται;» 

2.5.4  Συλλογή-Ταξινόµηση-Οργάνωση 

Βήµα πέµπτο.  

 

 

Εφαρµογή 

(Implement) 

Η ίδια η συλλογή των στοιχείων που 

αποτελούν το eportfolio, το ταξίδι της 

αναζήτησης της γνώσης αποτελεί, για µεν 

τον εκπαιδευτικό ένα ισχυρό εργαλείο για 

να αξιολογήσει την προσπάθεια του 

µαθητή σε σχέση µε την προηγούµενη 

αποκτηθείσα γνώση, για δε τον µαθητή, 

ένας τρόπος να δει τόσο τις αδυναµίες 

του όσο και τις επιτυχίες του. 

«Ποιά είναι τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από τους πιλότους που έχουµε τρέξει; 

Ποιοί είναι οι παράγοντες , όπως το χρονοδιάγραµµα ή η συµµετοχή των eportfolios 

«αθλητών» , που θα µπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσµα;» 

2.5.5  Εφαρµογή 
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Βήµα έκτο.  

 

Αναθεώρηση 

(Review) 

Να χρησιµοποιήσουµε µια σειρά από 

µεθόδους για να ερευνήσουµε τις 

απόψεις, τόσο των µαθητών όσο και των 

καθοδηγητών – tutors, να 

επαναχρησιµοποιήσουµε τα πρότυπα µε 

σκοπό την αξιολόγηση του µαθητή.  

«Πώς θα έχουµε στοιχεία για την αξιολόγηση;» 

2.5.6 Αναθεώρηση 

 

2.6 Είδη Portfolios 

Ανάλογα µε τους σκοπούς που εξυπηρετούν τα portfolios διακρίνονται σε 

διάφορες κατηγορίες. Ένα portfolio µπορεί να παρέχει πληροφορίες ώστε να 

καθοδηγείται η διδασκαλία, µπορεί να δείχνει την εξέλιξη του µαθητή σύµφωνα µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα ή την ανάπτυξή του σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Ακόµα µπορεί να δείχνει την πορεία της µάθησης, ή να συγκεντρώνει τα ποσοτικά 

εκείνα στοιχεία που θα αξιολογήσουν τον µαθητή. Τα portfolios µπορούν να 

αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό στις κατευθύνσεις της αξιολόγησης των µαθητών 

και της διδασκαλίας, καθώς παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά µε την επιλογή 

διδακτικών στρατηγικών (Alter & Spandel, 1992; Galley, 2000) και από τον µαθητή 

στις κατευθύνσεις της αυτοαξιολόγησης και της διαχείρισης µάθησης (Barrett, 2000; 

Galley, 2000; Graves, 1992). Θεωρείται ότι παρέχουν αυθεντική αξιολόγηση, γιατί 

βασίζονται σε περισσότερα από ένα έργα του µαθητή, δείχνουν την πορεία της 

σκέψης του και είναι αντιπροσωπευτικά των ικανοτήτων του (Abrami & Barrett, 

2005; Chang, 2001; Kimball, 2005). 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση (Rolheiser et al., 2000; Cooper, 2005) αναφέρει 
δύο κατηγορίες portfolio:  

• Το portfolio παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης του µαθητή (Growth 

and Learning Progress Portfolio) περιλαµβάνει τις εργασίες του µαθητή και τα 

αποδεικτικά στοιχεία της µαθησιακής του πορείας, αποτυπώνοντας την 
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εξέλιξή του σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, και την προσπάθεια του για 

αυτορρύθµιση. 

• Το portfolio επίδειξης του καλύτερου υλικού, ή πρότυπο portfolio (Best Work 

Portfolio), περιλαµβάνει τα καλύτερα αποτελέσµατα της επίδοσης του 

µαθητή. Χρησιµοποιείται για την τελική αξιολόγηση.  

Οι Columba & Dolgos (1995) αναφέρουν τα ακόλουθα είδη portfolio: 

• Portfolio εργασίας. Περιλαµβάνει τις εργασίες του µαθητή κατά τη διάρκεια 

του χρόνου και αποτυπώνει τη µαθησιακή του πορεία και ανάπτυξη. 

• Portfolio διαδικασίας. Εστιάζει στη διαδικασία µάθησης καθώς περιλαµβάνει  

τις δηλώσεις των στόχων και των κριτηρίων. Οι µαθητές καταγράφοντας τις 

σκέψεις τους και χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως το ηµερολόγιο µπορούν να 

παρακολουθήσουν οι ίδιοι τη µαθησιακή τους πορεία και να αναπτύξουν 

µεταγνωστικές ικανότητες.   

• Portfolio προθήκης. Περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά στοιχεία για το µαθητή, 

τα οποία µπορεί να είναι η καλύτερη, η αγαπηµένη, η πιο ενδιαφέρουσα ή η 

πιο απογοητευτική εργασία του. Είναι χρήσιµο για την τελική αξιολόγηση.  

• Portfolio ανοικτής µορφής ή εναλλακτικό portfolio. Στο  portfolio αυτού του 

τύπου καταρχάς ορίζονται οι στόχοι σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και 

στη συνέχεια ο µαθητής µπορεί να συµπεριλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

θεωρεί ότι συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Τα στοιχεία αυτά 

σηµειώνονται, εκτιµώνται, ταξινοµούνται και αξιολογούνται. 

Τέλος, οι Abrami and Barrett (2005) αναφέρουν τρεις τύπους portfolio: 

• Portfolio διαδικασίας (process portfolio). Το Portfolio αυτό είναι συλλογή 

έργων του µαθητή που δείχνει την πορεία µάθησης (learning journey). 

• Portfolio επίδειξης (showcase portfolio). Χρησιµοποιείται για την επίδειξη 

των επιτευγµάτων του µαθητή. 

• Portfolio αξιολόγησης (assessment portfolio). ∆ηµιουργείται αποκλειστικά για 

αξιολόγηση. 
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2.7 Τι περιέχει ένα portfolio 

      Το portfolio αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφοριών όχι µόνο για τον 

εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόµενο αλλά και για τους γονείς που θέλουν να 

παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους, όπως επίσης για τον εκπαιδευτικό της 

επόµενης χρονιάς, την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

και τους µελλοντικούς εργοδότες. Ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να 

περιέχει ένα eportfolio ώστε ο εκπαιδευτικός να διαπιστώσει και να τεκµηριώσει την 

πρόοδο των µαθητών του; Πώς τα ίδια τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον τρόπο 

εφαρµογής των γνώσεων και όχι τη γνώση καθεαυτή;  

      Τα περιεχόµενα ενός eportfolio µπορεί να είναι:  

• Οι εργασίες του µαθητή (στο σχολείο ή στο σπίτι). 

• Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν τεθεί. 

• Τα projects σε συνεργασία µε τους συµµαθητές του. 

• Ζωγραφιές/φωτογραφίες/ βίντεο. 

• Κριτήρια αξιολόγησης/τεστ/φύλλα εργασίας. 

• Σηµειώσεις / ηµερολόγιο / παρατηρήσεις ή προτάσεις του µαθητή για τη 

διδασκαλία. 

• Συνεντεύξεις από φίλους / συµµαθητές / γονείς. 

• Έπαινοι / βραβεία / εξωσχολικές δραστηριότητες / διακρίσεις. 

• Φύλλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. 

• Φύλλα αυτοαξιολόγησης του ιδίου. 

• Παρατηρήσεις και σχόλια του εκπαιδευτικού. 

• Έλεγχοι προόδου. 

• Καθηµερινή δουλειά. 

• Αγαπηµένη δουλειά. 
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• Καλύτερη δουλειά. 

• Εργασία που επαναλήφθηκε. 

• Απόκοµµατα εφηµερίδων / περιοδικών. 

• Πρόβληµα που έφτιαξε ο ίδιος. 

• Πείραµα που έκανε ο ίδιος / παρατήρηση κάποιου φαινοµένου. 

• Μαθηµατική αυτοβιογραφία. 

• Επιστολή προς τον αναγνώστη. 

• Πίνακας περιεχοµένων.  

Το eportfolio µε αυτή τη µορφή βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει και να 

αποδείξει την πρόοδο των µαθητών του και παράλληλα να διαγνώσει τις πιθανές 

αδυναµίες, όπως και τα δυνατά τους σηµεία, να καλλιεργήσει τις δεξιότητές τους, να 

αναδείξει τις ικανότητές τους, να τους ενθαρρύνει ώστε να συµµετέχουν περισσότερο 

στην τάξη, να συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους και να αναλαµβάνουν 

µεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική τους µάθηση. Στο σηµείο αυτό να τονίσουµε 

πως είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός, ότι µέσω όλης αυτής της διαδικασίας, ο 

µαθητής µαθαίνει να αυτοαξιολογείται, να «βλέπει» τις αδυναµίες του, να 

βελτιώνεται και να προοδεύει. Έτσι επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η κατάκτηση της 

εµπειρίας και κατά συνέπεια της γνώσης.  

2.8 Φάσεις ανάπτυξης ενός portfolio.   

Οργάνωση και προγραµµατισµός: Στη φάση αυτή µαθητές και εκπαιδευτικοί 

συναποφασίζουν για το σκοπό τήρησης του portfolio, το χρόνο υλοποίησης του, τα 

στοιχεία τα οποία είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν και ο τρόπος µε τον οποίο θα 

οργανωθούν και θα παρουσιαστούν. 

Συλλογή του υλικού : Ο εκπαιδευτικός οδηγεί τον µαθητή στο να επιλέξει όλα εκείνα 

τα στοιχεία που θα συµπεριληφθούν στο portfolio, ο µαθητής επιλέγει ότι πιστεύει ότι 

είναι αντιπροσωπευτικό για τον ίδιο, όπως εργασίες, οπτικοακουστικό υλικό, 

επιτεύγµατα κ.λ.π. Το υλικό που συλλέχτηκε θα πρέπει να απεικονίζει τα κριτήρια, τα 
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πρότυπα και τους στόχους που έχουν τεθεί ήδη στην πρώτη φάση, για την 

αξιολόγησή του.  

Αντανάκλαση: µέσα από τα στοιχεία του portfolio θα πρέπει να διαφαίνονται οι 

µεταγνωστικοί συλλογισµοί του µαθητή, καθώς και η εξελισσόµενη κατανόηση των 

βασικών γνώσεων. Αυτές οι απεικονίσεις είναι κυρίως ορατές από τον τρόπο 

καταγραφής των σκέψεων των µαθητών, από την τήρηση ηµερολογίου, την 

ανταλλαγή σχολίων και παρατηρήσεων, από τον τρόπο που αντιµετωπίζεται ένα 

πρόβληµα και από τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τις νέες ιδέες και σκέψεις σε 

δεδοµένους χρόνους ή/και σε συγκεκριµένες εργασίες.  

 

                             2.8. Οι φάσεις ανάπτυξης ενός portfolio  
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2.9 Βήµατα για τη δηµιουργία eportfolio  

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία εκπαιδευτικός και µαθητής θα πρέπει να 

ακολουθήσουν µια ενδεδειγµένη διαδικασία για τη δηµιουργία ePortfolio, η οποία 

περιλαµβάνει διάφορα στάδια. Η διαδικασία δηµιουργίας του ePortfolio ουσιαστικά 

θεωρείται διαδικασία µάθησης, γεγονός που την καθιστά σηµαντικότερη και από το 

ίδιο το τελικό προιόν (Smith & Tillema, 2003). 

Οι Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας (2004) αναφέρουν ότι η δηµιουργία 

και ανάπτυξη portfolio βασίζεται στις ακόλουθες ενέργειες:  

• Καθορίζεται ο γενικός σκοπός του portfolio µε κριτήρια τη φύση του θέµατος, 

το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το είδος του φακέλου, την ηλικία και τις 

ικανότητες των µαθητών και τους διαθέσιµους πόρους. 

• Επιλέγεται η φύση του θέµατος και αποσαφηνίζονται οι τοµείς γνώσεων και 

δεξιοτήτων που θα απαρτίζουν τα µέρη του.  

• Ορίζεται το κοινό των αξιολογητών (audience), το οποίο µπορεί να 

αποτελείται από συµµαθητές, εκπαιδευτικούς, τον διευθυντή του σχολείου, 

τους σχολικούς σύµβουλους, τους  γονείς κ.α.  

• Προτείνονται τρόποι διαφύλαξης και αποθήκευσης του portfolio.  

Οι Τσακίρη & Καπετανίδου (2007) αναφέρουν τα ακόλουθα στάδια δηµιουργίας 

portfolio: 

•  Προγραµµατισµός. 

•  Συλλογή και επιλογή των στοιχείων. 

•  Αναστοχασµός. 

Οι Shores & Grace (1998) αναφέρουν ότι η οργάνωση και δηµιουργία Portfolio θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα : 

• Καθορισµό του σκοπού. 

• Συλλογή εργασιών. 

• Συλλογή φωτογραφιών. 

• Χρήση ηµερολογίων µάθησης. 

•  Συζήτηση-συνέντευξη. 

•  Συστηµατική καταγραφή της προόδου του µαθητή. 

• Πρόχειρες παρατηρήσεις. 
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• Γενικές περιγραφικές αναφορές για την πρόοδο του µαθητή. 

•  Καταγραφή σχολίων από τους µαθητές και τους γονείς. 

• Επανεξέταση του φακέλου. 

Η Φωτιάδου (2001) αναφέρει τα ακόλουθα στάδια δηµιουργίας Portfolio από τον 

µαθητή: 

Ο µαθητής: 

• Σχεδιάζει τους σκοπούς και το είδος του Portfolio. 

• Συλλέγει στοιχεία. 

•  Επιλέγει αυτά που τον αντιπροσωπεύουν. 

•  Σκέπτεται και αξιολογεί. 

•  Συνδέει-συσχετίζει τα προηγούµενα στοιχεία µε άλλα πιο πρόσφατα 

•  Συζητάει για αυτά. 

• Απορρίπτει ό,τι δεν ισχύει πλέον και ανανεώνει µε καινούργια στοιχεία. 

Σύµφωνα µε το QESN-RÉCIT (2005) ορίζονται πέντε στάδια δηµιουργίας έντυπων 

portfolios ή ePortfolios: 

• Συλλογή (collection), 

• Επιλογή (selection) 

• Ανατροφοδότηση (reflection) 

• Αξιολόγηση (evaluation) 

• Παρουσίαση (celebration) 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου της συλλογής ο µαθητής σε συνεργασία µε τον  

εκπαιδευτικό συλλέγει  τα έργα του (artefacts) που θεωρεί αντιπροσωπευτικά της 

µαθησιακής και αναπτυξιακής του πορείας στο πεδίο ή τα πεδία που έχουν 

καθοριστεί. Στη συνέχεια µαθητής και εκπαιδευτικός µετά από ανασκόπηση και 

αξιολόγηση των συγκεντρωµένων έργων, επιλέγουν εκείνα που µπορούν να 

καταδείξουν µε τον καλύτερο τρόπο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Στο 

επόµενο στάδιο ο µαθητής συγκρίνει τα αποτελέσµατα της ανατροφοδότησης µε τους 

αρχικούς στόχους και τα κριτήρια µάθησης και θέτει στόχους για το µέλλον. Τέλος, 

πραγµατοποιείται η παρουσίαση του ePortfolio στο κοινό. Το στάδιο αυτό θεωρείται 

ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί ο κατάλληλος σχολιασµός του κοινού µπορεί να 
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ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη δέσµευση στην ανάπτυξη και τη διά βίου µάθηση 

(Barrett, 2001). Εδώ είναι τρεις απλές ερωτήσεις που  αποσαφηνίζουν τη διαδικασία 

της αντανάκλασης (Campbell, Melenyzer, Nettles & Wyman, 2000;   

VanWagenen&Hibbard, 1998): 

 

1. «τι;» 

2. «και τι έγινε;» 

3.«τώρα,τι;» 

       Για να χρησιµοποιήσει  αυτά τα ερωτήµατα, ο µαθητής  θα συνοψίσει το πρώτο 

έργο  που τεκµηριώνει την εµπειρία, προκειµένου να απαντήσει στο ερώτηµα 

«Τι;».∆εύτερον, ο µαθητής θα αντανακλάσει στο  τι αυτός ή αυτή έχει µάθει και πώς 

αυτό οδηγεί στην επίτευξη του προτύπου, που απαντά στο ερώτηµα «Τι;». Και 

τρίτον, ο µαθητής θα αντιµετωπίσει συνέπειες για τη µελλοντική µάθηση και θα 

διακρίνει τι απαιτείται για να πετύχει  βελτιώσεις ή προσαρµογές, προκειµένου να 

απαντήσει«τώρα,τι;». 

             Αυτή η διαδικασία του καθορισµό των µελλοντικών στόχων µάθησης, 

µετατρέπει το eportfolio σε ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση και τη µετέπειτα 

επαγγελµατική ανάπτυξη. Γι 'αυτό το ερώτηµα : «τώρα τι;»  γίνεται σηµαντικό. Όπως 

ο Kay Burke (1997) επιµένει, αναφέροντας  ο Kenneth Wolf (1999), η αντανάκλαση 

της κατεκτηµένης γνώσης  οδηγεί στην αυτοβελτίωση και την αυτοµόρφωση και 

οδηγεί τους µαθητές να γίνουν οι αρχιτέκτονες της προσωπικής τους εξέλιξης. 

2.10 Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του eportfolio.  

          Τα eportfolio σαν εργαλεία νέας τεχνολογίας έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα 

καθώς: α) Καταλαµβάνουν ελάχιστο χώρο αποθήκευσης β) είναι εύκολο να 

δηµιουργηθούν back-up των αρχείων και µπορούν να επανεπεξεργαστούν ανά πάσα 

στιγµή γ) φορητότητα δ) µεγάλη διάρκεια ζωής ε) παρουσιάζουν µια εξαιρετική 

εικόνα του  εκπαιδευόµενου στ) αυξάνουν τις δεξιότητες της  τεχνολογίας ζ) µέσω 

των υπερσυνδέσµων είναι πιο εύκολο να  πληρούνται ορισµένα πρότυπα η) 

προσβασιµότητα (Kankaanranta, Barrett-Hartnell & Young, 2000). 

         Όσον αφορά τα αξιολογητικά οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των 

eportfolios, θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι αρκετά και σηµαντικά. Το portfolio, 
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επιτρέπει τόσο τη συνεργασία δασκάλου και µαθητή, όσο και των µαθητών µεταξύ 

τους. Η στοχοθεσία που έχει τεθεί στην πρώτη φάση της ανάπτυξης του portfolio, 

δίνει προτεραιότητα στα κριτήρια εκείνα που θα µετρήσουν την πρόοδο του µαθητή, 

τόσο διαµορφωτικά δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όσο και τελικά, 

έτσι ώστε να καθοριστεί ο βαθµός επίτευξης των προτύπων, δεικτών και διδακτικών 

στόχων. Η απόκλιση από αυτούς τους στόχους δεν είναι απαγορευτική καθώς, κατά 

τη διάρκεια του έτους ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαπιστώσει πως δεν είναι όλοι 

εφικτοί. Παρόλα αυτά, µέσω των portfolios οι στόχοι γίνονται ευέλικτοι και 

προσαρµόζονται στις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών.  

         Όλη η διαδικασία συλλογής και οργάνωσης των στοιχείων που απαρτίζουν το 

portfolio καλλιεργεί την κριτική σκέψη των µαθητών, τους βοηθά να κρίνουν, να 

επιλέγουν και να λαµβάνουν αποφάσεις και µέσω του σχολιασµού των αντικειµένων 

µε τον καθηγητή τους, να µαθαίνουν να χρησιµοποιούν την πρότερη γνώση στα νέα 

δεδοµένα. Σύµφωνα µε τους Paulson, Paulson &Meyer (1991) ο δάσκαλος έχει την 

ευκαιρία: «να παρατηρήσει τους µαθητές του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων, 

να αναλαµβάνουν το ρίσκο, να αναπτύσσουν δηµιουργικές λύσεις, και να µαθαίνουν να 

κρίνουν οι ίδιοι την επίδοσή τους». 

           Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η αξιολόγηση µέσω του portfolio µπορεί 

να ενσωµατωθεί πλήρως στο πρόγραµµα σπουδών, συνδέεται στενά µε την 

διδασκαλία, δεν αφαιρεί χρόνο από αυτή – αντιθέτως, την συµπληρώνει, ενώ 

ταυτόχρονα οι στόχοι της ίδιας της αξιολόγησης αποτελούν µέρος της διδασκαλίας. 

Από την άλλη µεριά, τα portfolios είναι πολύ χρήσιµα εργαλεία που αναδεικνύουν 

και τις αδυναµίες των εκπαιδευτικών. Αν για παράδειγµα, ο σκοπός που αρχικά ετέθη 

είναι ο µαθητής να κατακτήσει κάποιον συγκεκριµένο στόχο, αλλά στο τέλος της 

χρονικής περιόδου που δόθηκε ο µαθητής δεν κατάφερε να αποδώσει ούτε µία 

εργασία, ίσως ο εκπαιδευτικός να πρέπει να αναπροσαρµόσει ή αναδιατυπώσει τους 

στόχους έτσι ώστε να είναι περισσότερο εφικτοί.  

         Με τα portfolios ευνοείται η ενεργός συµµετοχή, οι µαθητές µπορούν να 

διακρίνουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, να ενηµερώνονται για τη µάθησή 

τους διαρκώς, να θέτουν στόχους, να τους κατακτούν, να έχουν τη δυνατότητα να 

αξιολογούν οι ίδιοι την εργασία τους, να µαθαίνουν πως να χρησιµοποιούν τη γνώση 

που αποκτήθηκε σε θέµατα της καθηµερινότητάς τους.  
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         Η µέθοδος αξιολόγησης µέσω eportfolio θεωρείται ως η βασικότερη µέθοδος 

υλοποίησης της αυθεντικής αξιολόγησης. Με την τεχνική αυτή ο µαθητής υπό τις 

υποδείξεις και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, συλλέγει ενδεικτικά δείγµατα της 

δουλειάς του σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα, τα επεξεργάζεται, τα αναλύει και τα 

παρουσιάζει για αξιολόγηση και γενικότερη συζήτηση στην τάξη. Το eportfolio είναι 

ένας προσωπικός φάκελος τον οποίο τηρεί και ενηµερώνει ο ίδιος ο µαθητής. Μπορεί 

να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αντανακλούν την προσπάθειά του κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως τις εργασίες που ανέλαβε, τα projects, τα 

βιβλία που έχει διαβάσει, σηµειώσεις, προσωπικά σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο, 

συνεντεύξεις. Έτσι αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, καθώς µέσα από τη 

συζήτηση µε τον καθηγητή και τους συµµαθητές του µπορεί να αυτοαξιολογείται 

εντοπίζοντας τα κενά και τις αδυναµίες του αλλά και να βλέπει τα επίπεδα της 

µάθησής του µέσα από τις επιτυχίες του. 
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3
ο
 Κεφάλαιο 

 

Σχεδίαση – Παρουσίαση συστηµάτων portfolio. 

 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, διάφορες εταιρείες ανάπτυξης και εκδότες 

αρχίζουν να προσφέρουν εργαλεία για eportfolio. Αρκετές εταιρείες, όπως οι 

Blackboard, WebCT, SCT, Nventive, Concord, Mc Gram – Hill είτε έχουν, είτε 

αναπτύσσουν εργαλεία για eportfolio.   

3.1 Γενικοί τύποι λογισµικού για ανάπτυξη portfolio.  

• Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (π.χ. File Maker Pro , Microsoft Access). 

• Προγράµµατα δηµιουργίας εφαρµογών υπερµέσων µε τη µεταφορά 

ηλεκτρονικών σελίδων (Hypercards metaphor) (π.χ. Hyperstudio, Digital 

Chisel, Toolbook, Superlink). 

• Λογισµικό δηµιουργίας εφαρµογών πολυµέσων µε τη µεταφορά του 

συγχρονισµού (Timeline metaphor ) (π.χ. Director ή Authorware). 

• Κειµενογράφοι της γλώσσας HTML (π.χ. HTML, Adobe Pagemill, Claris 

home page, Microsoft Frontpage, Netscape Composer ). 

• Έγγραφα PDF (Adobe Acrobat). Τα αρχεία PDF είναι εύκολα για πρόσβαση 

και ανάγνωση, µπορούν να δηµιουργηθούν από πολλαπλές εφαρµογές για να 

συµπεριλάβουν στοιχεία πολυµέσων, να δηµοσιευτούν εύκολα σε CD- ROM). 

• Παρουσιάσεις πολυµέσων (π.χ. Appleworks και PowerPoint). 

• Βίντεο (ψηφιακό και αναλογικό). Το ψηφιακό βίντεο µπορεί να είναι µια 

ισχυρή προσθήκη σε πολλά από τα άλλα εργαλεία ανάπτυξης portfolio. 
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3.2 ∆ηµιουργία  portfolio µε τη βοήθεια του google app 

          Ένας δυναµικός ιστότοπος για τη δηµιουργία portfolio  είναι η εφαρµογή του 

Google app. Η δηµιουργία λογαριασµού είναι µια εύκολη διαδικασία που 

περιλαµβάνει τη δηµιουργία domain name του χρήστη.  

 

3.2.1 Google App – Αρχική οθόνη 1 

 

Στην αρχική οθόνη είναι ξεκάθαρα τα πρώτα βήµατα και περιλαµβάνεται και βίντεο 

µε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει ο χρήστης, µε απλά και εύκολα βήµατα, 

ώστε να δηµιουργήσει το δικό του portfolio.  
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3.2.2 Google App – Αρχική οθόνη 2 

 

Στον πίνακα ελέγχου (dashboard), αριστερά, έχουµε όλες τις επιλογές σε 

δεντροδιάγραµµα και αναδιπλούµενο κείµενο, έτσι ώστε ακολουθώντας µία – µία τις 

επιλογές να οργανώσουµε τον φάκελό µας.  

 

3.2.3 Google App – Dashboard. 
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Με την επιλογή set up your apps µπορούµε να εισάγουµε στοιχεία που αφορούν το 

ηλεκτρονικό µας ταχυδροµείο, να ενηµερώσουµε το ηµερολόγιο σηµειώνοντας τις 

σηµαντικές ηµεροµηνίες, να εισάγουµε έγγραφα που έχουµε αποθηκεύσει στο 

σκληρό µας δίσκο ή ιστοσελίδες που έχουµε αποθηκεύσει στο φάκελο µε τα 

«αγαπηµένα» , αυτές που επισκεπτόµαστε πιο συχνά. 

 

3.2.4 Google App – Dashboard set up 1 
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3.2.5 Google App – Dashboard set up 2 

 

Τα documents που µπορούµε να εισάγουµε είτε είναι αρχεία κειµένου, παρουσιάσεις , 

βάσεις δεδοµένων, στατιστικοί πίνακες, φωτογραφίες, βίντεο και ακόµα έτοιµα 

αρχεία που βρίσκονται εγκατεστηµένα στο Google, όπως διάφορα widgets: αρχεία 

βίντεο από το youtube, σύνδεση µε το google plus, το blogger, το ad sense κ.α.  
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3.2.6 Google App – Dashboard set up documents 1 

 

 

3.2.7 Google App – Dashboard set up documents 2 
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3.2.8 Google App – Dashboard set up contact 

 

 

3.2.9 Google App – Dashboard set up support 
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Σηµαντική είναι η επιλογή της online / email ή /phone βοήθειας και υποστήριξης µε 

την καρτέλα support options. 

 

 

3.2.10 Google App – Dashboard set up mobile access 

 

Η εφαρµογή µας δίνει τη δυνατότητα να συνδεόµαστε ανά πάσα στιγµή και µέσω 

κινητού τηλεφώνου, όπως και οι φίλοι µας. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να 

αλληλεπιδρούµε ανά πάσα στιγµή, να σχολιάζουµε, να προσθέτουµε νέο υλικό από 

την καθηµερινότητά µας.  
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3.2.11 Google App – Dashboard set up users & groups 

Με την επιλογή users & groups µπορούµε να επιλέξουµε ποιοί θα είναι σε σύνδεση 

µε εµάς, αν το προφίλ µας θα είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό, ποιοί µπορούν να σχολιάζουν 

και να αλληλεπιδρούν. Η ασφάλεια των δεδοµένων του portfolio είναι εξαιρετικά 

σηµαντική.  

 

3.2.12 Google App 
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3.3 ∆ηµιουργία portfolio µε τη βοήθεια του google site maker  

             Μια άλλη εύχρηστη εφαρµογή της Google είναι το google site maker. 

Πρόκειται για µια πιο απλή εκδοχή του google app ,που θυµίζει περισσότερο blog. 

Μετά την εγγραφή µας στον ιστότοπο ακολουθεί η επεξεργασία της αρχικής σελίδας. 

Μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουµε τα πρότυπα – ή να δηµιουργήσουµε κάποιο 

δικό µας, όπως επίσης τη διάταξη της σελίδας, και την δοµή και να ξεκινήσουµε να 

εισάγουµε νέες σελίδες και εγγραφές.  

 

3.3.1 Google Sitemaker – Αρχική σελίδα 1 
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3.3.2 Google Sitemaker – Αρχική σελίδα 2 

 

Μεταβαίνοντας στον πίνακα ελέγχου µπορούµε για κάθε µια νέα σελίδα που 

εισάγουµε να την επεξεργαστούµε ξεχωριστά, είτε στη µορφή της, είτε στο 

περιεχόµενό της, να της προσθέσουµε αντικείµενα, να την εκτυπώσουµε, να 
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σχολιάσουµε ακόµα και να τη διαγράψουµε. Για κάθε µας νέα κίνηση υπάρχει η 

προεπισκόπηση, οπότε µπορούµε να ελέγξουµε εάν η αλλαγή που κάναµε είναι 

ικανοποιητική και οι κινήσεις µας καταγράφονται στο ιστορικό των ενεργειών µας, 

ακόµα και αυτές που έχουν διαγραφεί – σαν ένας άτυπος κάδος ανακύκλωσης.  

 

3.3.3 Google Sitemaker – Το βιογραφικό µου σηµείωµα 
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3.3.4 Google Sitemaker – Options  1 

Από το µενού «εισαγωγή» µπορούµε να ενσωµατώσουµε στοιχεία όπως: εικόνες, 

υπερσύνδεσµο, πρόσφατες ενηµερώσεις και αναρτήσεις, ηµερολόγιο, γράφηµα, 

στατιστικό πίνακα, σχέδιο clipart, φωτογραφία, χάρτη, έγγραφο κειµένου, 

παρουσιάσεις,  βάση δεδοµένων, υπολογιστικό φύλλο, βίντεο κ.α.  
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3.3.5 Google Sitemaker – Options 2 
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3.3.6 Google Sitemaker – Insert table 

 

Η επεξεργασία των κειµένων δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση µε τους συνήθεις 

κειµενογράφους. Μπορούµε να εισάγουµε πίνακα, ακόµα και να γράψουµε σε html, 

και µπορούµε ανά πάσα στιγµή να αλλάξουµε τη διάταξη των στοιχείων που έχουµε 

εισάγει σε κάθε σελίδα που επεξεργαζόµαστε.  

3.4 ∆ηµιουργία  portfolio µε το πρόγραµµα Mahara. 

Η εταιρεία Open Source ePortfolios δηµιούργησε µια εφαρµογή που εξειδικεύεται 

στη δηµιουργία portfolio. Για τον χρήστη που το χρησιµοποιεί για πρώτη φορά, η 

αρχική σελίδα  προϊδεάζει για µια εύκολη διαδικασία και θυµίζει παιδικό παιχνίδι 

αλλά µε ιδιαίτερη σοβαρότητα.  
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3.4.1 Mahara portfolio 

 

3.4.2 Mahara portfolio – profile 

Από τον πίνακα ελέγχου µπορούµε να επεξεργαστούµε όλες τις πληροφορίες για το 

προφίλ µας, τα προσωπικά µας στοιχεία, τις φωτογραφίες µας, να εισάγουµε αρχεία, 

σηµειώσεις και παρατηρήσεις.  
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3.4.3 Mahara portfolio – files 

 

3.4.4 Mahara portfolio - CV 

Στην ίδια καρτέλα βρίσκουµε  µία φόρµα, την οποία συµπληρώνοντάς την, έχουµε 

έτοιµο το βιογραφικό µας σηµείωµα. Αρκεί να συµπληρώσουµε σωστά τα στοιχεία 

µας και να επεξεργαστούµε τη συνοδευτική επιστολή.   
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3.4.5 Mahara portfolio – collections 

Στην καρτέλα µε το portfolio βρίσκουµε τις επιλογές: pages, collections, share, 

export. Μπορούµε δηλαδή να ενηµερώσουµε τις σελίδες µας , να συγκεντρώσουµε 

κάποια στοιχεία που θέλουµε οµαδοποιηµένα σε συλλογές , να µοιραστούµε το υλικό 

µας και να εξάγουµε τα στοιχεία που θέλουµε σε κάποια άλλη µορφή.  
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3.4.6 Mahara portfolio – friends & groups 

Τέλος, στην καρτέλα µε τα groups µπορούµε να επεξεργαστούµε τη λίστα των φίλων 

µας, να βρούµε νέους φίλους και διάφορα άλλα group, όπως και να ρυθµίσουµε την 

πρόσβαση στα στοιχεία του portfolio µας.  

 

3.4.7  Mahara portfolio – my profile 
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Η τελική εικόνα του portfolio που έχουµε δηµιουργήσει είναι αντιπροσωπευτική του 

προφίλ µας, µπορεί κάποιος χρήστης να περιηγηθεί εύκολα στο υλικό του, µπορούµε 

να δηµοσιεύσουµε και να σχολιάσουµε ανά πάσα στιγµή, να αλληλεπιδράσουµε µε 

άλλους φίλους και οµάδες.  

3.5 ∆ηµιουργία portfolio µε το Blogger – ένα υπόδειγµα. 

Σκοπός της εργασίας µας είναι να αναδείξουµε τη χρήση του portfolio στη διδακτική 

διαδικασία, στις τάξεις του Γυµνασίου – Λυκείου. Έτσι χρησιµοποιήσαµε το Blogger 

της Google κατασκευάζοντας έναν φάκελο εργασιών, όπως πιστεύουµε ότι θα 

µπορούσε να ενταχθεί στην αξιολόγηση του µαθητή και παρουσιάζοντας όλα εκείνα 

τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει και είναι αντιπροσωπευτικά της εικόνας του 

µαθητή.  

            Το Blogger, µας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουµε έναν δυναµικό 

ιστότοπο, που για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας µπορεί να µετατραπεί 

σε πλήρες portfolio. Το portfolio που δηµιουργήσαµε, αφορά µαθήτρια του 

Γυµνασίου. Με τις κατάλληλες υποδείξεις του καθηγητή της πληροφορικής, η 

δηµιουργία του ιστολογίου είναι εύκολη διαδικασία και απαιτεί µόνο τη δηµιουργία 

λογαριασµού εγγραφής στο Google. Τα υπόλοιπα, από τη σχεδίαση, τα πρότυπα, τα 

χρώµατα και τη δοµή , επαφίενται στο «µεράκι» του κάθε µαθητή.  
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3.5.1 Blogger Dashboard 

Από τον πίνακα ελέγχου µπορούµε να προσθέτουµε, να µετακινούµε και να 

αφαιρούµε widgets και να µεταβαίνουµε στις αναρτήσεις και τις σελίδες µας προς 

επεξεργασία. Μας δίνεται η δυνατότητα να βλέπουµε κάθε αλλαγή που κάνουµε πριν 

δηµοσιευτεί και είναι σηµαντικό ότι ζητείται αποθήκευση κάθε νέας ενέργειας πριν 

πάρει την µορφή την οποία θέλουµε.  
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3.5.2 Blogger – Αρχική σελίδα 1 

 

          

 

3.5.3 Blogger – Αρχική σελίδα 2 
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 Επιλέξαµε διάταξη τριών στηλών, έτσι ώστε αριστερά να φαίνονται τα στοιχεία που 

αφορούν το δηµιουργό του portfolio, όπως το δηµόσιο προφίλ του, τη φωτογραφία 

του προφίλ του, κείµενα που τον αντιπροσωπεύουν, µουσική και φωτογραφίες και 

γενικά τα αγαπηµένα του στοιχεία – που θα ήθελε να παρουσιάσει στον αναγνώστη 

που επισκέπτεται για πρώτη φορά τη σελίδα του. Στη δεξιά στήλη, είναι όλα εκείνα 

τα στοιχεία που αφορούν την αλληλεπίδρασή του µε τους άλλους. Μπορεί να 

περιέχεται λίστα συνδέσµων και άλλων ιστότοπων, ρολόι, ηµερολόγιο, οι πρόσφατες 

δηµοσιεύσεις του, αρχείο σχολιασµών και καλύτερων αναρτήσεών του, πλαίσιο 

µετάφρασης, πλαίσιο παρουσίασης, πλαίσιο αναζήτησης και – γενικά οτιδήποτε έχει 

να κάνει µε την διευκόλυνση του αναγνώστη, ώστε να εξοικειωθεί µε το 

«περιβάλλον». Η µεσαία και κύρια στήλη αφορά το χώρο όπου δηµοσιεύονται οι νέες 

αναρτήσεις του δηµιουργού. Είναι ένας δυναµικός και όχι στατικός χώρος , όπου ο 

αναγνώστης µπορεί να σχολιάσει οποιαδήποτε εγγραφή. Η «εργαλειοθήκη» στο κάτω 

δεξιά µέρος κάθε στοιχείου είναι ορατή µόνο στον δηµιουργό και του επιτρέπει να 

παρέµβει µε οποιαδήποτε αλλαγή , ανά πάσα στιγµή.  

 

3.5.4 Blogger – Αρχική σελίδα 3 
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Στο πάνω µέρος της αρχικής µας σελίδας και κάτω από τον τίτλο έχουµε προσθέσει 

µερικές καρτέλες που είναι πιο «στατικά» στοιχεία από τις αναρτήσεις. Στο portfolio 

χρειάζεται να είναι τακτοποιηµένα και οµαδοποιηµένα τα στοιχεία που ο αναγνώστης 

θα αναζητήσει για να αξιολογήσει τον δηµιουργό. Έτσι, ενδεικτικά προσθέσαµε : 

• «Το βιογραφικό µου σηµείωµα», στο οποίο ο µαθητής γράφει µερικά λόγια 

για εκείνον.  

• «Περιεχόµενα», όπου ο µαθητής κάνει µια λίστα από τα στοιχεία που θα βρει 

κάποιος στο portfolio του. 

• «Οι εργασίες µου», όπου ο µαθητής περιλαµβάνει όλα αυτά που έχει 

δηµιουργήσει κατά τη διάρκεια της µελέτης του. 

• «Λίγα λόγια από τους γονείς µου», όπου ο µαθητής ζητά από τους γονείς να 

γράψουν µερικά πράγµατα για εκείνον. 

• «Λίγα λόγια από τους φίλους µου», όπου ο µαθητής ζητά από τους φίλους του 

να γράψουν µερικά πράγµατα για εκείνον.  

• «Οι συνήθειες και τα ενδιαφέροντά µου», όπου ο µαθητής αναφέρει όλα 

εκείνα που του τραβούν το ενδιαφέρον και µπορεί να περιλαµβάνουν 

αθλήµατα, επιτεύγµατα, βραβεύσεις, εξωσχολικές δραστηριότητες ακόµα και 

αποκόµµατα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.  
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3.5.5 Blogger – Αρχική σελίδα - γονείς 

 

 

3.5.6  Blogger – Αρχική σελίδα - φίλοι 
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Να σηµειώσουµε ότι, όπως και στις αναρτήσεις έτσι και στις σελίδες του blog, µπορεί 

κάποιος να απενεργοποιήσει το σχολιασµό – πράγµα που στη δηµιουργία portfolio 

δεν είναι ζητούµενο, καθώς επιζητάµε την αλληλεπίδραση µε τρίτους και κυρίως τους 

καθηγητές, τους συµµαθητές και τους γονείς µας. 

 

3.5.7 Blogger – Αρχική σελίδα – εργασίες 

 

Στην καρτέλα µε το όνοµα «οι εργασίες µου»  µπορεί ο µαθητής να «ανεβάσει»  όλες 

τις εργασίες και τα project που του έχουν ανατεθεί. Μπορεί να προσθέσει πλαίσια 

κειµένου στα οποία – µε τη µορφή παιχνιδιού να αυτοαξιολογείται, όπως:   

� Γιατί συµµετέχω σε αυτή την εργασία......................................... 

� Έχω γίνει καλύτερος γιατί.......................................................... 

� Χρειάζοµαι βοήθεια................................................................... 

� Αν µπορούσα να αλλάξω κάτι , αυτό θα ήταν.............................. 

Στη συνέχεια τα σχόλια του εκπαιδευτικού, πάνω στην κυρίως δουλειά του µαθητή, 

όσο και στην πρόοδό του, έρχονται να ολοκληρώσουν την διαδικασία της 

αξιολόγησης. Με το portfolio όλη η διαδικασία της µάθησης αποκτά άλλο χρώµα, 
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καθώς τόσο η ίδια η συλλογή των αντικειµένων από τον µαθητή, και σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις του καθηγητή, όσο και η αξιολόγηση της προόδου  µέσω των εργασιών 

που έχουν δηµοσιευτεί, αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των 

εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

          Η συγκεκριµένη φόρµα επιτρέπει µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, στους 

χρήστες, να συλλέγουν και να οργανώνουν τα επιτεύγµατά τους, να χρησιµοποιούν 

υπερσυνδέσµους για να οργανώσουν το υλικό και να συνδέσουν τα επιτεύγµατα µε 

τους αντίστοιχους στόχους και κανόνες. Ο µαθητής καταχωρεί τα προσωπικά του 

στοιχεία και η επικοινωνία µέσω email µε τον καθηγητή, κάνει τη συλλογή και 

ανταλλαγή πληροφοριών πιο εύκολη. Επιλέγει, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

καθηγητή του, τις δραστηριότητες, τις ενότητες και τους στόχους, έτσι ώστε να 

γνωρίζει τι πρέπει να επιδιώκει να πετύχει και να προσανατολιστεί προς αυτή την 

κατεύθυνση. Έτσι, χτίζει µε αυτόν τον τρόπο, εκτός συστήµατος, στο δικό του χώρο, 

µια ψηφιακή αποθήκη, στην οποία οργανώνει και αποθηκεύει τα δείγµατα της 

εργασίας του. Η αξιολόγηση και ανατροφοδότησή του µπορεί να γίνει τόσο µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όσο και µέσα στο ίδιο το blog. Τέλος, µπορεί να 

εµπλουτίζει συνέχεια το βιογραφικό του σηµείωµα, ώστε να το χρησιµοποιήσει σε 

επόµενη σχολική χρονιά είτε µετά το πέρας της φοίτησής του, καθώς και να 

προβάλλει αναφορές και στατιστικές της προόδου του και να τις εκτυπώσει. 

                Είναι σηµαντικό να δούµε πως µέσα από µία εφαρµογή portfolio µπορούν 

να επιτευχθούν οι στόχοι του καθηγητή και παράλληλα να τηρηθούν οι αρχές της 

αυθεντικής αξιολόγησης, στην πράξη. Παρουσιάζουµε δύο εκπαιδευτικά σενάρια για 

τη διδασκαλία Γεωµετρίας και Λογοτεχνίας σε µαθητές Β’ και Γ’ Γυµνασίου, 

αντίστοιχα. Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια θα µπορούσε να εντάξει στα εργαλεία του, 

εκτός από τις νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις δραστηριότητες, και το 

eportfolio, καθώς τόσο η γεωµετρικές απεικονίσεις όσο και οι βιβλιοθήκες 

πληροφοριών που χρησιµοποιούνται –µε καθοδήγηση των καθηγητών  από τους 

µαθητές, µπορούν να αποτελούν στοιχεία του portfolio, που συνθέτοντάς τα ο 

µαθητής έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη εικόνα του, έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της αξιολόγησης και εποµένως , της µάθησης.   

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ‘’Σενάριο Γεωµετρίας’’  
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Σενάριο Γεωµετρίας. (Πυθαγόρειο θεώρηµα- 

Τριγωνοµετρία).  

 

1.2 Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές  

 

Το παρόν σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών της Β’ τάξης 

του Γυµνασίου και ειδικότερα στην ενότητα της Γεωµετρίας της ίδιας τάξης. Εκτός 

από τη γνωστική περιοχή των µαθηµατικών εµπλέκονται και στοιχεία που 

σχετίζονται µε την επιστήµη της Πληροφορικής ( γνωριµία µε τον υπολογιστή και µε 

το εκπαιδευτικό λογισµικό sketchpad). Ειδικότερα, το σενάριο αφορά στη 

διδασκαλία του Πυθαγόρειου θεωρήµατος και της σύνδεσής του µε την 

τριγωνοµετρία , µε τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας 

(Sketchpad) .  

 

1.3 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή . 

 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Το µάθηµα γίνεται τόσο σε αίθουσα µε τη βοήθεια ενός Η/Υ και βιντεοπροβολέα, 

όσο και µέσα στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας. Στην άιθουσα διδασκαλίας 

διδάσκονται τα παιδιά µε τον παραδοσιακό τρόπο τα αντίστοιχα κεφάλαια από το 

σχολικό βιβλίο του µαθητή και το τετράδιο εργασιών, τα οποία θα διδαχθούν και µε 

το λογισµικό sketchpad. Στην αίθουσα µε τον βιντεοπροβολέα οι µαθητές της τάξης 

χωρίζονται σε 4 οµάδες των τεσσάρων. Σε κάθε οµάδα µαθητών δίνεται ένα φύλλο 

εργασίας.  

 

Γνωστικά Προαπαιτούµενα  

Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου , 

τα στοιχεία του ορθογωνίου τριγώνου καθώς και τις έννοιες: της αναλογίας , του 

λόγου και της απόστασης σηµείου από ευθεία). 

 

 Απαιτούµενη Υλικοτεχνική Υποδοµή  
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Το µάθηµα γίνεται στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων µε τη χρήση 

βιντεοπροβολέα και ενός Η/Υ. Γίνεται χρήση λογισµικού διερευνητικής µάθησης 

(λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας - sketchpad).  

 

1.4  ∆ιδακτικοί Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται:  

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο  

• Να µάθουν το Πυθαγόρειο Θεώρηµα. 

• Να µάθουν το αντίστροφο του Πυθαγόρειου θεωρήµατος. 

• Να χρησιµοποιούν τα κύρια στοιχεία του τριγώνου. 

• Να µάθουν τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς γωνίας.  

 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

• Να κατανοήσουν τις έννοιες των τριγωνοµετρικών αριθµών και τις µετρήσεις 

πλευρών και γωνιών σε περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας.  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού και του Η/Υ 

γενικότερα.  

Γ. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες οµαδοσυνεργατικής µάθησης και επικοινωνίας.  

 

1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια  

Έξι (6) διδακτικές ώρες στα πλαίσια του µαθήµατος των Μαθηµατικών (ενότητα 

Γεωµετρίας).  

 

2. ∆ιδακτική προσέγγιση  

Θεωρητική προσέγγιση  

Το σενάριο βασίζεται στις θεωρίες του εποικοδοµισµού του Piaget. Ο µαθητής 

αναπτύσσει την λογική και επιστηµονική σκέψη εξελικτικά δηλ. οικοδοµεί την γνώση 

µε τον δικό του τρόπο. Επίσης ο µαθητής ανακαλύπτει την γνώση (Bruner) µέσω 

υποθέσεων, οι οποίες άλλοτε επαληθεύονται και άλλοτε όχι. Καθοδηγείται από τον 

δάσκαλο, ο οποίος έχει το ρόλο του εµψυχωτή. Με τις αναπαραστάσεις γεωµετρικών 

εννοιών µέσω των Τ.Π.Ε. ο µαθητής θεµελιώνει τη νέα γνώση και ανασκευάζει τις 

προηγούµενες αντιλήψεις του  

Μεθοδολογική προσέγγιση  
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Με την οµαδοσυνεργατική µέθοδο διδασκαλίας οι µαθητές συνεργάζονται και 

συνδιαλέγονται ενώ βρίσκουν νέες παραµέτρους στα µαθηµατικά προβλήµατα και 

κατ’ επέκταση στα καθηµερινά προβλήµατα. Με άλλα λόγια, οι µαθητές 

κατανοώντας πως, ένα µαθηµατικό πρόβληµα επιλύεται µε εναλλακτικό τρόπο (εν 

προκειµένω µέσω του λογισµικού sketchpad), θα µπορούν να εξετάζουν ακόµα και 

θέµατα που αφορούν την καθηµερινότητα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και όχι 

µονόπλευρα. Επιπλέον, ενισχύεται η αίσθηση της ικανοποίησης από την προσωπική 

δηµιουργία  

 

2.1 ∆ιδακτική προσέγγιση µε ΤΠΕ  

Το λογισµικό Geometer’s Sketchpad χρησιµοποιείται ως µέσο διερευνητικής και 

ανακαλυπτικής µάθησης. Το πρόγραµµα επιτρέπει στον µαθητή να κατανοεί 

πληρέστερα τις έννοιες που διδάσκεται, µε τρόπο δυναµικό. Στο συγκεκριµένο 

σενάριο, το λογισµικό παρέχει µια επιπλέον ευκολία στο µαθητή στο να κατανοήσει 

το Πυθαγόρειο θεώρηµα , το αντίστροφό του , τις εφαρµογές του καθώς και τη 

σύνδεσή του µε την τριγωνοµετρία.  

2.2 Το προτεινόµενο σενάριο  

 

2.2.α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Α. 1η διδακτική παρέµβαση. 

 Παρουσίαση από τον καθηγητή της τάξης του λογισµικού Sketchpad µέσω του 

προτζέκτορα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Παρουσιάζονται οι 

βασικές λειτουργίες του λογισµικού, οι οποίες είναι απαραίτητες για τα γνωστικά 

αντικείµενα που θα διδαχθούν τα παιδιά.  

Β. 2
η
 &3

η
  διδακτική παρέµβαση.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων. ∆ίνεται το πρώτο φύλλο 

εργασίας (Φύλλο Εργασίας 1) στο οποίο τα παιδιά µε τον παραδοσιακό τρόπο 

κατασκευάζουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο και υπολογίζουν τα ζητούµενα. Τους 

επισηµαίνoνται τα βήµατα για να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες σε περιβάλλον 

δυναµικής γεωµετρίας Sketchpad. Οι δραστηριότητες της κάθε οµάδας διαιρούνται σε 

4 µέρη. Ο κάθε µαθητής αναλαµβάνει την πραγµατοποίηση ενός από αυτά τα 

τέσσερα µέρη. Έρχονται διαδοχικά οι οµάδες στον υπολογιστή ο οποίος είναι 
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συνδεδεµένος µε τον προτζέκτορα και πραγµατοποιούν την εργασία που τους έχει 

ανατεθεί µε την καθοδήγηση του δασκάλου και τις πιθανές παρατηρήσεις.  

Γ. 4
η
  & 5

η
 διδακτική παρέµβαση.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων. ∆ίνεται το δεύτερο φύλλο 

εργασίας (Φύλλο Εργασίας 2) στο οποίο τα παιδιά υπολογίζουν τριγωνοµετρικούς 

αριθµούς γωνιών και κάνουν επαληθεύσεις. Τους επισηµαίνoνται τα βήµατα για να 

υλοποιήσουν τις δραστηριότητες σε περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας Sketchpad.  

∆. 6η διδακτική παρέµβαση.  

Οι µαθητές στην κάθε οµάδα φτιάχνουν ένα δικό τους σχέδιο, έναν άξονα συµµετρίας 

σε περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας µε τη βοήθεια φύλλου εργασίας  

 

2.3. Συνοδευτικά φύλλα εργασίας  

2.3.α Φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων (βλ. στο τέλος του σεναρίου)  

 

2.4 Επέκταση - Αξιολόγηση  

2.4.α Επέκταση  

Το παρόν σενάριο θα µπορούσε να επεκταθεί και στη µελέτη άλλων πολυγώνων µε 

ανάλογες δραστηριότητες και τη βοήθεια του λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας.  

2.4.β Αξιολόγηση  

Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και συνεργάστηκαν αρκετά καλά. Προσαρµοστήκαµε 

σε αυτά τα µέσα που παρείχε το σχολείο µας (προτζέκτορας, ένας Η/Υ). 

 

Ο καθηγητής έχει εγκαταστήσει τα αρχεία που θα χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα 

sketchpad, µέσω email αποστέλλει τα φύλλα εργασίας στους µαθητές του και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του, καθοδηγεί τους µαθητές στο να συλλέξουν όλα εκείνα 

τα στοιχεία που χρειάζονται για να επεξεργαστούν τα δεδοµένα, να σκεφτούν, να 

αναλύσουν, να κατανοήσουν, να επιλύσουν. Οι µαθητές τροφοδοτούν τις αντίστοιχες 

καρτέλες του blog, µε τα θέµατα τα οποία επεξεργάστηκαν, τα βιβλία και τις 

σηµειώσεις που µελέτησαν, τα συµπεράσµατά τους, τα σχέδια που δηµιούργησαν, τα 

αποτελέσµατα του έβγαλαν. Μπορούν να αυτοαξιολογηθούν, αναφέροντας µε συχνές 

αναρτήσεις τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τους προβληµατισµούς τους, τις πηγές 

που χρησιµοποίησαν για τη µελέτη των θεµάτων, καθώς και τα αδιέξοδα στα οποία 

βρέθηκαν. Αποστέλλουν τις απαντήσεις τους µέσω email στον καθηγητή τους, ο 
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οποίος αξιολογεί και βαθµολογεί την προσπάθειά τους, κάνοντας τις απαιτούµενες 

παρατηρήσεις και σχόλια. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1  Πυθαγόρειο θεώρηµα. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………… 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

1. Άνοιξε το αρχείο Pythagorean theorem water demo.flv.  

2. Τι παρατηρείτε;   

.................................................................................................................. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

1. Άνοιξε το αρχείο πυθαγορειο θεωρηµα 1.ggb.  

2. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής εµφάνισε τα τετράγωνα των πλευρών του 

τριγώνου.  

3. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής εµφάνισε το εµβαδόν από τα τετράγωνα.  

4. Πόσο είναι το εµβαδόν του τετραγώνου της υποτείνουσας; ………..…………. 

................................................................................. 

5. Άθροισε τα εµβαδά των τετραγώνων των καθέτων 

πλευρών…………………...................................................................... 

 6. Τι σχέση συνδέει τους αριθµούς που βρήκατε στα βήµατα 4 και 5; ………….. 

........................................................................................... 

7. Μετακινήστε τις κορυφές του τριγώνου. Αλλάζει η σχέση που συνδέει το 

τετράγωνο της υποτείνουσας και το άθροισµα των τετραγώνων των καθέτων πλευρών 

του τριγώνου; ………………………………………………………... .......................... 
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8. ∆ιατυπώστε την σχέση που τα συνδέει. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........

..................................................................... 

 9. Αν οι δύο κάθετες πλευρές είχαν µήκη β και γ ενώ η υποτείνουσα είχε µήκος γ. Να 

διατυπώσετε την σχέση που συνδέει τους αριθµούς α, β και 

γ.………………………………………………………………………………………...

....................................................................................... 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

 

1. Άνοιξε το αρχείο Πυθαγόρειο Θεώρηµα (µετατροπή σχηµάτων).ggb.  

2. Μετακινήστε τον δροµέα α στην θέση 1 το παραλληλόγραµµο αλλάζει εµβαδόν; 

∆ικαιολογήστε……………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………….. 

....…………… ................................................. 

3. Μετακινήστε τον δροµέα α στην θέση 2 το παραλληλόγραµµο αλλάζει εµβαδόν; 

∆ικαιολογήστε……………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………......…………

…..................................................  

4. Μετακινήστε τον δροµέα α στην θέση 3 το παραλληλόγραµµο αλλάζει 

εµβαδόν;∆ικαιολογήστε………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………….. 

....……………..................................................  

5. Επανέλαβε την παραπάνω διαδικασία για τον δροµέα β.  

 6. Έχει µεταβληθεί το αρχικό και τελικό εµβαδόν; 

…………………………........................................................................  

7. Ποια σχέση συνδέει το πράσινο και το κόκκινο εµβαδόν µε το µπλέ; 

……………………………………………………………………………………..........

......................................................................................... 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η  
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1. Άνοιξε το αρχείο Πυθαγόρειο Θεώρηµα (ίσα εµβαδά).ggb.  

2. Μετακίνησε τις κορυφές του τριγώνου και παρατήρησε τις µεταβολές στα σχήµατα 

που έχουν δηµιουργηθεί.  

3. Τι σχέση συνδέει το τετράγωνο της υποτείνουσας και το άθροισµα των 

τετραγώνων των καθέτων πλευρών του τριγώνου; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................  

4. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής δείξε τα σηµεία µεταφοράς.  

5. Μετακίνησε τα χρωµατιστά πολύγωνα στην θέση τους στο τετράγωνο της 

υποτείνουσας. 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η  

1. Άνοιξε το αρχείο antistrofo pythagoreiou.ggb.  

2. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής Εµφάνιση των τετραγώνων. 

 3. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής Εµφάνιση των µετρήσεων.  

4. Μετακινήστε το σηµείο Β. 

 5. Αν β2 + γ2 = α2  τι τρίγωνο σχηµατίζεται; ……………………………………….. 

.................................................. 

6. Ποία είναι η υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου;…………………………...........................................................  

7. Αν β
2 +γ2 

≠ α
2 τι τρίγωνο σχηµατίζεται; 

………………………………………..................................................... 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η  

1. Άνοιξε το αρχείο Αντίστροφο πυθαγορείου θεωρήµατος.ggb.  

2. Μετακίνησε τα σηµεία B και D ώστε να δηµιουργηθεί τρίγωνο.  

3. Υπολογίστε AB2=……………….  

4. Υπολογίστε AC2=………………. 

 5. Υπολογίστε CD2=……………….  
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6. Ποια σχέση συνδέει τους παραπάνω αριθµούς; 

………………………………………………..…………………………………............

.......................................................................................... 

7. Τι τρίγωνο δηµιουργήθηκε; ……………………………………………………. 

.................................. 

8. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής αλλαγή µήκους σκοινιού.  

9. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το νέο σκοινί.  

10. Τι συµπέρασµα βγάζετε;  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2  Ηµίτονο και συνηµίτονο οξείας γωνίας  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

……………………………………………………………................ 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

1. Άνοιξε το αρχείο πυροσβεστική.ggb.  

2. Ένα πυροσβεστικό όχηµα σταµατά µπροστά από ένα κτίριο που φλέγεται, για να 

κατεβάσει έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην ταράτσα του κτιρίου. Η σκάλα του 

οχήµατος έχει µήκος ΣΑ = 50m και το κτίριο έχει ύψος ΑΒ = 30m. Ο πυροσβέστης 

που βρίσκεται στην άκρη της σκάλας παίρνει τον άνθρωπο που κινδυνεύει και η 

σκάλα αρχίζει να µαζεύεται.  

Μετακινήστε τον δροµέα Μήκος Σκάλας και καθώς η σκάλα µαζεύεται να 

συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τρείς διαφορετικές τιµές του δροµέα.  

ύψος σκάλας ΚΛ     

Μήκος σκάλας ΣΚ     
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ΚΛ /ΣΚ     

3.Τι παρατηρείτε; 

......................................................................................................................  

 

 4. Μετακινήστε τον δροµέα Μήκος Σκάλας και καθώς η σκάλα µαζεύεται να 

συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τρείς διαφορετικές τιµές του δροµέα.  

Οριζόντια 

απόσταση ΣΛ  

   

Μήκος σκάλας ΣΚ     

ΣΛ /ΣΚ     

1 Τι παρατηρείτε; 

......................................................................................................... 

2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ο λόγος που σχηµατίζεται, αν διαιρέσουµε την απέναντι κάθετη πλευρά µίας οξείας 

γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου δια την υποτείνουσα, είναι πάντοτε σταθερός 

και λέγεται ηµίτονο της γωνίας ω. Ο λόγος που σχηµατίζεται, αν διαιρέσουµε την 

προσκείµενη κάθετη πλευρά µίας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου δια την 

υποτείνουσα, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται συνηµίτονο της γωνίας ω. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

1. Άνοιξε το αρχείο τριγωνοµετρικές σχέσεις.ggb.  

2. Τι τιµές µπορεί να πάρει η γωνία ω του ορθογωνίου τριγώνου;……………… 

...................................................................... 

3. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής τι τιµές µπορούν να πάρουν οι λόγοι που εκφράζουν το 

ηµίτονο και το συνηµίτονο της γωνίας ω.  
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 4. Μετακινήστε τον δροµέα που αλλάζει την γωνία και βρείτε ανάµεσα σε ποιους 

αριθµούς παίρνει τιµές το ηµίτονο της 

γωνίας…………………………..............................................................  

5. Αν θυµηθούµε ότι η µεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου είναι η υποτείνουσα 

µπορείτε να δικαιολογήσετε το παραπάνω αποτέλεσµα; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........

.....................................................................  

6. Μετακινήστε τον δροµέα που αλλάζει την γωνία και βρείτε ανάµεσα σε ποιους 

αριθµούς παίρνει τιµές το ηµίτονο της 

γωνίας…………………………..............................................................  

7. Αν θυµηθούµε ότι η µεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου είναι η υποτείνουσα 

µπορείτε να δικαιολογήσετε το παραπάνω αποτέλεσµα; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..........

..................................................................... 

8. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής που εµφανίζει την εφαπτοµένη της γωνίας.  

9. Μετακινήστε τον δροµέα που αλλάζει την γωνία συµβαίνει στην εφαπτοµένη ότι 

παρατηρήσατε για το ηµίτονο και το συνηµίτονο; ………………………… 

...................................................................... 

10. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής που εµφανίζει τον λόγο ηµω µε συνω.  

11. Μετακινήστε τον δροµέα που αλλάζει την γωνία τι παρατηρείτε για τον λόγο και 

την εφαπτοµένη. …………………………………………………………… 

....................... 

12. Μπορείτε από τον ορισµό των τριγωνοµετρικών αριθµών να δικαιολογήσετε γιατί 

συµβαίνει αυτό; 

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

1. Άνοιξε το αρχείο κατασκευή γωνίας µε γνωστό ηµ.ggb.  

2. Στο αρχείο εµφανίζονται δύο κάθετοι άξονες και οι δύο δροµείς.  

3. Μετακίνησε τον δροµέα α στην τιµή 1 και τον δροµέα β στην τιµή 3.  

 Θα κατασκευάσουµε µια γωνία µε ηµίτονο ίσο µε  1/3  

 4. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής 1 κάθετη πλευρά.  

5. Τι σχηµατίζει; 

.............................................................................................................. 

6. Τι µήκος έχει το κόκκινο ευθύγραµµο τµήµα; ………………………………… 

............................................................ 

7. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής υποτείνουσα.  

8. Τι σχηµατίζει; 

............................................................................................................. 

 9. Τι µήκος έχει το µπλε ευθύγραµµο τµήµα; 

……………………….……………....................................................... 

 10. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής η γωνία.  

11. Τι σχηµατίζει; 

.............................................................................................................. 
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12. Πόσο είναι το ηµίτονο της γωνίας ω; ………………….……………………  

13. Μετακινήστε τους δροµείς α και β και δείτε τις γωνίες που δηµιουργούνται. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η  

1. Άνοιξε το αρχείο kefb2_2_efarmogi_2.ggb.  

2. Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται για την κατασκευή µιας γωνίας  µε 

ηµίτονο ίσο µε  3/5  

3. Ανοίξτε ένα νέο αρχείο geogebra επιλέγοντας το κουµπί Αρχείο και µετά νέο.  

4. Επαναλάβετε την διαδικασία για να κατασκευάσετε µια γωνία µε ηµω = 2/7.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η  

1. Άνοιξε το αρχείο συµπληρωµατικές γωνίες.ggb.  

2. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής δείξε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς της γωνίας 

Β.  

3. Πόσες µοίρες είναι η γωνία Γ  

............................................................................................................. 

4. ∆ικαιολογήστε.  

.............................................................................................................. 

5. Επιλέξτε το κουµπί επιλογής δείξε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς της γωνίας 

Γ.  

6. Μετακινήστε τον δροµέα της γωνίας.  

7. Τι σχέση υπάρχει ανάµεσα στους τριγωνοµετρικούς αριθµούς των γωνιών Β και Γ.  

.............................................................................................................. 
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8.Μπορείτε να το δικαιολογήσετε από τους ορισµούς των τριγωνοµετρικών αριθµών 

για τις οξείες γωνίες του ιδίου ορθογωνίου τριγώνου;  

................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Σενάριο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»  

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1. Τίτλος σεναρίου  

«Μπολιβάρ: Το πορτρέτο ενός διαχρονικού αγωνιστή»  

2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές  

Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυµνασίου, Νίκος Εγγονόπουλος: Μπολιβάρ  

3. Προαπαιτούµενες γνώσεις των µαθητών  

Οι µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου κατέχουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ (word, 

πλοήγηση στο διαδίκτυο) και γενικότερα είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση Η/Υ.  

4. Στόχοι  

Γενικός Σκοπός  

Να βιώσουν οι µαθητές την ανάγνωση και µελέτη των κειµένων ως δυναµική 

εµπειρία που τους καθιστά ικανούς να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε βασικά 

ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής (στην συγκεκριµένη περίπτωση βασικό 

ζήτηµα είναι ο αγώνας για ελευθερία).  

Επιµέρους Στόχοι  



 

 

 

87

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο  

* Να γνωρίσουν οι µαθητές ένα αντιπροσωπευτικό ποίηµα του ποιητή και ζωγράφου 

Νίκου Εγγονόπουλου.  

* Να κατανοήσουν τον οικουµενικό και συγχρόνως ελληνικό χαρακτήρα του 

ποιήµατος.  

* Να συλλάβουν το πορτρέτο του διαχρονικού αγωνιστή µέσα από την ποίηση και τη 

ζωγραφική του Εγγονόπουλου.  

Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία : 

* Να εξασκήσουν την κριτική τους ικανότητα µέσα από τη µελέτη του κειµένου, 

πηγών και οπτικοακουστικού υλικού.  

* Να εκφραστούν µέσα από δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου.  

* Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους.  

* Να εξοικειωθούν µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο.  

* Να εξοικειωθούν µε την πολυτροπικότητα (µίξη σηµειωτικών συστηµάτων: 

εικόνας, ήχου, πολυµέσων).  

ως προς τη χρήση ΤΠΕ στη διαδικασία µάθησης  

* Να εξοικειωθούν µε τη χρήση του maps.google  

* Να εξοικειωθούν µε τη χρήση του εργαλείου Cmaptools  

* Να εξοικειωθούν µε τη χρήση Ψηφιακών βιβλιοθηκών (Σπουδαστήριο Νέου 

Ελληνισµού: http://www.snhell.gr).  

* Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  
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Ως προς τη στάση των µαθητών απέναντι στις ΤΠΕ κατά τη διαδικασία 

µάθησης:  

* Να αξιοποιούν το διαδίκτυο (ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες συγγραφέων) για 

να συγκεντρώνουν ποικίλο υλικό, π.χ. έργα ζωγραφικής, ποιήµατα, µελοποιηµένα 

ποιήµατα κ.λ.π., το οποίο θα εντάσσουν δηµιουργικά στη διαδικασία µάθησης κάθε 

φορά.  

* Να αξιοποιούν το Cmaptools στην «κατασκευή» δοµών και συσχετίσεων.  

5. Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή  

* ∆ίκτυο υπολογιστών  

* Σύνδεση µε διαδίκτυο  

* Λογισµικό Cmaptools  

* Βιντεοπροβολέας  

* Επεξεργαστής κειµένου  

* Προβολή παρουσίασης  

6. ∆ιάρκεια  

∆ύο συνεχόµενες διδακτικές ώρες.  

7. Ανάλυση του περιεχόµενου  

Μέσα από τη συγκεκριµένη διδασκαλία θα επιχειρηθεί να γνωρίσουν οι µαθητές ένα 

αντιπροσωπευτικό ποίηµα του Εγγονόπουλου (κατανόηση, ανάλυση, ερµηνεία) και 

να σταθούν κριτικά απέναντι στο ζήτηµα του ανθρώπου που αγωνίζεται για την 

ελευθερία του σε διαχρονικό και παγκόσµιο επίπεδο. Η χρήση λογισµικών 

(Cmaptools, διαδίκτυο κ.α.) οδηγεί τους µαθητές σε ενεργητική συµµετοχή στη 

διαδικασία µάθησης. Παράλληλα, η επαφή µε τον ζωγράφο Εγγονόπουλο και η 

εικαστική προσέγγιση του αγωνιστή της ελευθερίας δίνουν στους µαθητές την 
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ευκαιρία να συνδέσουν το λόγο µε την εικόνα και να καλλιεργήσουν την αισθητική 

τους.  

8. Εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών  

Προηγήθηκε παρατήρηση των µαθητών κατά τη διάρκεια διδασκαλίας λογοτεχνίας 

και συζήτηση µε την καθηγήτριά τους. Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι οι 

µαθητές απολαµβάνουν την εργασία σε οµάδες και το διερευνητικό µοντέλο µάθησης 

και είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση Η/Υ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Όσον 

αφορά το γνωστικό τους επίπεδο, πρόκειται για ένα τµήµα µε καλή επίδοση κατά 

µέσο όρο.  

9. Συσχετισµός µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα  

Το προτεινόµενο σενάριο διδασκαλίας αντλείται από τα Κείµενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου και σχετίζεται µε τη διδασκαλία της νεότερης λογοτεχνίας 

από το 1922 έως το 1945.  

Ακολουθεί τις αρχές των ΑΠΣ και ∆ΕΠΠΣ, καθώς και τα Νέα Προγράµµατα 

Σπουδών (ΝΠΣ) για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο.  

Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη τον βασικό σκοπό του µαθήµατος της Λογοτεχνίας 

που είναι η «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό», η συγκεκριµένη ενότητα 

κρίνεται κατάλληλη για α) ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος των µαθητών για τη 

λογοτεχνία µέσα από τη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο το οποίο 

έχει σηµαντική θέση στη ζωή µας, γιατί µας δίνει εργαλεία να κατανοήσουµε τον 

κόσµο και να συγκροτήσουµε την υποκειµενικότητά µας β) διεύρυνση των ορίων της 

προσωπικής εµπειρίας και ευαισθησίας των µαθητών µέσα από την µελέτη και την 

κατανόηση του κειµένου, πηγών και οπτικοακουστικού υλικού γ) ανάπτυξη της 

ικανότητας των µαθητών να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση και να παίρνουν 

κριτική θέση απέναντι σε βασικά ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής δ) 

ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των µαθητών µέσα από την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου ε) αξιοποίηση σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας 

(οµαδοσυνεργατική) στ) αξιοποίηση των ΤΠΕ στο µάθηµα ζ) σύνδεση της τέχνης του 

λόγου µε τον εικαστικό χώρο (ζωγραφική, φωτογραφία) και τη µουσική. Παράλληλα, 
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επιχειρείται οι µαθητές να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές και να 

πραγµατώνουν την έννοια της κοινωνικοπολιτικής συνείδησης.  

10. Οργάνωση τάξης  

Χωρίζουµε τους µαθητές σε 5 οµάδες των 4-5 ατόµων µε την παρότρυνση να 

σχηµατίσουν οµάδες και µε συµµαθητές µε τους οποίους έχουν συνεργασθεί 

λιγότερο. Η διδασκαλία πραγµατοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο 

διαθέτει 12 υπολογιστές. Κάθε οµάδα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ένα ή 

δύο υπολογιστές, ανάλογα µε τον καταµερισµό εργασιών των µελών της οµάδας. Οι 

µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση Η/Υ και κυρίως µε τον επεξεργαστή 

κειµένου και την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Θα χρησιµοποιήσουν µε τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού τα Cmaptools και maps.google.  

11. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές  

Το σενάριο στηρίζεται στον κοινωνικό εποικοδοµητισµό και τη διερευνητική 

µάθηση.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο  

Η αφόρµηση µε καταιγισµό ιδεών/brainstorming.  

Η πρώτη προσέγγιση του κειµένου επιχειρείται µε την ερµηνευτική µέθοδο.  

Στη συνέχεια εφαρµόζεται η οµαδοσυνεργατική τεχνική: οι µαθητές κινούνται 

διερευνητικά προς την ερµηνεία µε φύλλα εργασίας.  

12. Περιγραφή σεναρίου  

Αφόρµηση: Προβάλλουµε µε Ρowerpoint διαφάνειες µε φωτογραφίες από την 

κατοχή στην Ελλάδα, εικόνες ηρώων διαφορετικών εποχών όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο 

Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Τσε Γκεβάρα και πίνακες του Ν. Εγγονόπουλου. Ρωτάµε 

τους µαθητές τι συνειρµούς κάνουν (brainstorming) βλέποντας τις εικόνες αυτές 

(«Θέλω από τον καθένα σας µία µόνο λέξη που να αποτυπώνει τι σας έρχεται στο 
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µυαλό βλέποντας αυτές τις εικόνες») και ταυτόχρονα καταγράφουµε στον πίνακα τις 

λέξεις.  

Ανάγνωση του κειµένου και ερωτήσεις γενικής κατανόησης:  

Έχοντας συγκεντρώσει τις λέξεις-κλειδιά (αγώνας, ελευθερία, επανάσταση, 

αγωνιστής, ήρωας, ολοκληρωτισµός, καταπίεση …) διαβάζουµε το ποίηµα του 

Εγγονόπουλου.  

Ακολουθεί συζήτηση µε άξονα ερωτήσεις γενικής κατανόησης: Ποια ιστορική στιγµή 

γράφτηκε το ποίηµα; Ποιο το κεντρικό πρόσωπο- ήρωας; Ποια η αποστολή του; Ποια 

πρόσωπα άλλης εθνικότητας και εποχής υπάρχουν στο ποίηµα; Τι είδους 

συναισθήµατα (θετικά-αρνητικά) σας δηµιουργεί το ποίηµα; Αυτή η πρώτη φάση 

ερµηνείας του ποιήµατος κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου οι µαθητές να 

κατανοήσουν το βασικό νόηµα, ώστε να µπορέσουν στη συνέχεια να κινηθούν 

διερευνητικά, σύµφωνα µε όσα ζητά το φύλλο εργασίας.  

Χωρισµός σε οµάδες:  

Χωρίζουµε τους µαθητές σε 4 οµάδες των 4-5 ατόµων («Θέλω να χωριστούµε σε 4 

οµάδες 4-5 ατόµων. Επιλέξτε συµµαθητές µε τους οποίους έχετε συνεργαστεί 

λιγότερο»). Οι οµάδες έχουν στη διάθεση τους ένα ή δύο (αν το ζητήσουν) Η/Υ. 

Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα δύο αντίτυπα του φύλλου εργασίας και επισηµαίνουµε 

ότι στο τέλος θα παραδώσουν το φύλλο και τα ηλεκτρονικά αρχεία ως οµάδα και θα 

υπογράψουν το κείµενο τους «το οποίο οφείλει να αποτελεί προϊόν συνεργασίας, 

διαλόγου και συµφωνίας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας».  

Επίσης, ενηµερώνουµε τους µαθητές ότι το φύλλο εργασίας θεωρείται παραδοτέο για 

τελική αξιολόγηση.  

Επεξεργασία Φύλλου Εργασίας – Α΄ Φάση:  

Ζητάµε από τους µαθητές να επεξεργαστούν το ερώτηµα 1 του φύλλου εργασίας. 

Συγκεκριµένα, θα εντοπίσουν στο ποίηµα και θα καταγράψουν τόπους της Ελλάδας 

και της Νότιας Αµερικής. Στη συνέχεια θα προσπελάσουν την ιστοσελίδα 
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maps.google.com , στο πεδίο Αναζήτηση θα πληκτρολογήσουν «Νότιος Αµερική» 

και στη συνέχεια θα επιλέξουν «δορυφόρος». Τους δίνουµε την οδηγία να 

περιηγηθούν στο χάρτη και να εντοπίσουν τους τόπους που ήδη έχουν καταγράψει. 

Ζητάµε να κάνουν τις αντίστοιχες ενέργειες και να περιηγηθούν και στο χάρτη της 

Ελλάδας εντοπίζοντας τις περιοχές που κατέγραψαν. Στη συνέχεια απαντούν στις 

ερωτήσεις: «Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής µετακινείται στους τόπους αυτούς; 

Τι χαρακτήρα θέλει να δώσει στο ποίηµα;»  

Κάθε οµάδα καλείται να παρουσιάσει το έργο της στην υπόλοιπη τάξη. Ζητάµε από 

τις οµάδες να σχολιάσουν µετά την ολοκλήρωση κάθε παρουσίασης. Με τη 

δραστηριότητα αυτή οι µαθητές µέσα από συνεργατική διερευνητική εργασία 

αντιλαµβάνονται τη γεωγραφική µετατόπιση που υπάρχει στο ποίηµα και τον 

οικουµενικό χαρακτήρα που αυτή προσδίδει στον αγώνα για την ελευθερία. 

Παράλληλα εξοικειώνονται µε το maps.google.com, το οποίο θα θελήσουν 

ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσουν σε άλλες δραστηριότητες διαφόρων γνωστικών 

αντικειµένων, όπως για παράδειγµα στην ιστορία.  

Ακολουθεί η επεξεργασία της δεύτερης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας. Οι 

µαθητές εντοπίζουν τον βασικό ήρωα του ποιήµατος και τα χαρακτηριστικά που του 

αποδίδονται µέσω των εικόνων. Χρησιµοποιούν µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού το 

Cmaptools, για να αποτυπώσουν τα χαρακτηριστικά του Μπολιβάρ µέσα από τις 

αντίστοιχες εικόνες του ποιήµατος. Η αναπαράσταση της µορφής του ήρωα µε το 

συγκεκριµένο λογισµικό συντελεί στο να συλλάβουν το πορτρέτο του διαχρονικού 

αγωνιστή της ελευθερίας, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ποίηση του Εγγονόπουλου. 

Η χρήση του Cmaptools για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών µπορεί να φέρει 

θετικά αποτελέσµατα στην οικοδόµηση γνώσης και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα 

(για παράδειγµα εννοιολογικοί χάρτες στην ιστορία και στα αρχαία ελληνικά).  

Κάθε οµάδα καλείται να παρουσιάσει το έργο της στην υπόλοιπη τάξη. Ζητάµε από 

τις οµάδες να σχολιάσουν µετά την ολοκλήρωση κάθε παρουσίασης και καταλήγουµε 

σε κοινό συµπέρασµα.  

Στη συνέχεια (δραστηριότητα 3) ζητάµε από τους µαθητές να προσπελάσουν την 

ιστοσελίδα http://www.snhell.gr, να επιλέξουν από το µενού Βιβλιοθήκη το 
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Ανθολόγιο Λογοτεχνίας, στη συνέχεια το γράµµα Ε και τέλος, Ελύτης. Από τα 

διαθέσιµα έργα της βιβλιοθήκης ζητάµε να επιλέξουν το «Άσµα ηρωικό και πένθιµο 

για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας». Αφού µελετήσουν το ΣΤ΄ απόσπασµα, 

καλούνται να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του ήρωα του ποιήµατος και να τα 

αποτυπώσουν σε χάρτη µε το Cmaptools. Στη συνέχεια µε βάση τον χάρτη που 

δηµιούργησαν και τον χάρτη της 2ης δραστηριότητας να εντοπίσουν οµοιότητες 

ανάµεσα στα χαρακτηριστικά και τα ιδανικά των δύο ηρώων.  

Κάθε οµάδα καλείται να παρουσιάσει το έργο της στην υπόλοιπη τάξη. Ζητάµε από 

τις οµάδες να σχολιάσουν µετά την ολοκλήρωση κάθε παρουσίασης και καταλήγουµε 

σε κοινό συµπέρασµα.  

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει α)στην αξιοποίηση του διαδικτύου (ψηφιακές 

βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες συγγραφέων) από τους µαθητές για να συγκεντρώνουν 

ποικίλο υλικό, π.χ. έργα ζωγραφικής, ποιήµατα, µελοποιηµένα ποιήµατα κ.λ.π., το 

οποίο θα εντάσσουν δηµιουργικά στη διαδικασία µάθησης κάθε φορά, β) στη 

εξοικείωση µε τον εννοιολογικό χάρτη, γ) στην εξάσκηση κριτικής ικανότητας µέσα 

από τη µελέτη και τη σύγκριση κειµένων.  

Επεξεργασία Φύλλου Εργασίας – Β΄ Φάση:  

4η ∆ραστηριότητα: Ζητάµε από τους µαθητές να προσπελάσουν τις ιστοσελίδες 

http://www.engonopoulos.gr  

http://www.scribd.com/doc/9164745/ http://estamou.blogspot.com/p/blog-page.html ,  

να παρατηρήσουν τους πίνακες του Εγγονόπουλου και να µεταφέρουν σε αρχείο 

powerpoint εκείνους που πιστεύουν ότι απεικονίζουν τον ήρωα, τον αγωνιστή της 

ελευθερίας. Στη συνέχεια καλούνται να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά του 

αγωνιστή και τα σύµβολα (χρώµατα, ενδυµασία, σκόρπια αντικείµενα, πρόσωπα κλπ) 

µε τα οποία ο ζωγράφος τα προβάλλει και να εντοπίσουν τις αντιστοιχήσεις µε τον 

ήρωα του ποιήµατος. Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει α)στην αξιοποίηση του 

διαδικτύου (ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες συγγραφέων) από τους µαθητές για 

να συγκεντρώνουν ποικίλο υλικό, π.χ. έργα ζωγραφικής, ποιήµατα, µελοποιηµένα 

ποιήµατα κ.λ.π., το οποίο θα εντάσσουν δηµιουργικά στη διαδικασία µάθησης κάθε 
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φορά, β) στην εξάσκηση κριτικής ικανότητας µέσα από τη µελέτη και τη σύγκριση 

κειµένων και εικόνας, γ) στην εξοικείωσή τους µε την πολυτροπικότητα (µίξη 

σηµειωτικών συστηµάτων: εικόνας, πολυµέσων), δ)στο να καλλιεργήσουν την 

αισθητική τους, ε)στο να συλλάβουν το πορτρέτο του διαχρονικού αγωνιστή µέσα 

από την ποίηση και τη ζωγραφική του Εγγονόπουλου.  

Κάθε οµάδα καλείται να παρουσιάσει το έργο της στην υπόλοιπη τάξη. Ακολουθούµε 

την αντίστοιχη προηγούµενη διαδικασία.  

Αναστοχασµός στην ολοµέλεια – Γ΄ Φάση:  

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ζητάµε από τις οµάδες να παρουσιάσουν σκέψεις 

και συναισθήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο και τη διαδικασία του µαθήµατος.  

Σηµείωση: Η παρουσίαση του έργου κάθε οµάδας µετά το πέρας κάθε 

δραστηριότητας και ο σχολιασµός έχουν ως στόχο, αφενός την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας και της εξαγωγής συµπεράσµατος, αφετέρου την συνειδητοποίηση 

από πλευράς µαθητών ότι η ακρόαση δεν είναι παθητική διαδικασία, καθώς και ότι 

πρωταρχικός στόχος της αξιολόγησης µέσω της παρουσίασης είναι η βελτίωση των 

συµµετεχόντων στην διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίσει να 

δηµιουργηθεί θετικό κλίµα µεταξύ των οµάδων και να υπάρξει γόνιµος διάλογος.  

 

13. Φύλλα εργασίας  

Χρησιµοποιείται το παρακάτω φύλλο εργασίας:  

Φύλλο Εργασίας 

1. Εντοπίστε στο ποίηµα και καταγράψτε τόπους της Ελλάδας και της Νότιας 

Αµερικής. Στη συνέχεια µπείτε στην ιστοσελίδα maps.google.com , στο πεδίο 

Αναζήτηση , πληκτρολογήστε: Νότιος Αµερική και στη συνέχεια επιλέξτε 

δορυφόρος. Περιηγηθείτε στο χάρτη και εντοπίστε τους τόπους που καταγράψατε. 

Κάντε τις αντίστοιχες ενέργειες και περιηγηθείτε και στο χάρτη της Ελλάδας 
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εντοπίζοντας τις περιοχές που καταγράψατε Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής 

µετακινείται στους τόπους αυτούς; Τι χαρακτήρα θέλει να δώσει στο ποίηµα;  

2. Ποια µορφή κυριαρχεί στο ποίηµα; Χρησιµοποιώντας το Cmaptools να δώσετε τα 

χαρακτηριστικά της µέσα από τις αντίστοιχες εικόνες του ποιήµατος.  

3. Μπείτε στη ιστοσελίδα http://www.snhell.gr , επιλέξτε από το µενού Βιβλιοθήκη 

το Ανθολόγιο Λογοτεχνίας, στη συνέχεια το γράµµα Ε και τέλος, Ελύτης. Από τα 

διαθέσιµα έργα της βιβλιοθήκης επιλέξτε το «Άσµα ηρωικό και πένθιµο για τον 

χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας». Αφού µελετήσετε το ΣΤ΄ απόσπασµα,  

* εντοπίστε τα χαρακτηριστικά του ήρωα του ποιήµατος και αποτυπώστε τα σε χάρτη 

µε το Cmaptools,  

* συγκρίνετε το χάρτη που δηµιουργήσατε µε τον χάρτη της 2ης δραστηριότητας και 

εντοπίστε οµοιότητες ανάµεσα στα χαρακτηριστικά και τα ιδανικά των δύο ηρώων.  

4. Μπείτε στις ιστοσελίδες http://www.engonopoulos.gr, 

http://www.scribd.com/doc/9164745/, http://estamou.blogspot.com/p/blog-page.html  

και παρατηρείστε τους πίνακες του Εγγονόπουλου. Μεταφέρετε σε αρχείο 

powerpoint εκείνους που πιστεύετε ότι απεικονίζουν τον ήρωα, τον αγωνιστή της 

ελευθερίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αγωνιστή και µε ποια σύµβολα 

(χρώµατα, ενδυµασία, σκόρπια αντικείµενα, πρόσωπα κλπ) τα προβάλλει; Υπάρχουν 

αντιστοιχήσεις µε τον ήρωα του ποιήµατος;  

14. Αξιολόγηση των µαθητών  

Η αξιολόγηση θα είναι διαµορφωτική κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Μετά την 

παρουσίαση και του τελευταίου ερωτήµατος θα υπάρξει αναστοχαστική συζήτηση 

στην ολοµέλεια. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει µε βάση τα φύλλα εργασίας των 

οµάδων. Θα αξιολογηθούν : 

* σε επίπεδο περιεχοµένου η πληρότητα και η ορθότητα των απαντήσεων και η 

χρήση όλων των πηγών,  
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* σε γραµµατοσυντακτικό επίπεδο η ορθή χρήση της γλώσσας.  

15. Προβλέπεται εργασία στο σπίτι;  

∆εν προβλέπεται εργασία για το σπίτι, ωστόσο προτείνεται η φιλοτέχνηση του 

πορτρέτου του αγωνιστή της ελευθερίας, έτσι όπως τον φαντάζονται οι µαθητές, στο 

µάθηµα των εικαστικών.  

 

             Με την παρουσίαση και του δεύτερου σεναρίου, κλείνουµε την παρουσίαση 

των συστηµάτων portfolio αυτής της εργασίας. Το δεύτερο σενάριο αφορά 

προσέγγιση θεωρητικού θέµατος. Ο µαθητής, στην δεξιά στήλη του blog, µε τη 

µορφή που το κατασκευάσαµε, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει όλους τους 

χρήσιµους συνδέσµους. Σε µια εργασία, όπως αυτή του σεναρίου, ζητούµενο είναι η 

εξοικείωση µε τους ψηφιακούς χάρτες (maps.Google), όπως και µε τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες(http://shell.go). Έτσι, στα πλαίσια του σεναρίου, ο καθηγητής 

υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές του θα αντλήσουν περαιτέρω 

πληροφορίες, οι δε µαθητές µαθαίνουν να χρησιµοποιούν εκτός από τα ζητούµενα, 

και την εφαρµογή PowerPoint. Στην καρτέλα µε τίτλο «οι εργασίες µου», µπορούν να 

αποθηκεύσουν τις παρουσιάσεις τους, όπως αυτές ζητήθηκαν και µε τον κατάλληλο 

υπερσύνδεση, ο καθηγητής να µπορέσει να αξιολογήσει την προσπάθειά τους, ενώ µε 

τις αναρτήσεις τους σε δηµόσια προς σχολιασµό έγγραφα κειµένου, µπορούν να 

προβάλλουν τα συµπεράσµατα από τη µελέτη τους.  
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4
ο
 Κεφάλαιο 

 

Η χρήση των portfolios στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Συµπεράσµατα 

4.1 Η Ελληνική πραγµατικότητα 

         Στη χώρα µας , η χρήση του portfolio είναι ακόµα σε εµβρυϊκό στάδιο και ίσως 

µόνο στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, ενώ γίνεται σε κάποια δηµόσια σχολεία της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πιλοτικά, όπως και σε αρκετά Ιδιωτικά. Και ενώ στο 

Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό σχολείο, φαίνεται ότι – υπό προϋποθέσεις, µπορεί να 

αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση των µαθητών, το έδαφος στο 

Λύκειο  δεν είναι ακόµα έτοιµο να δεχθεί το portfolio σαν µέσο αξιολόγησης. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως διότι το αξιολογικό σύστηµα στα σχολεία της χώρας µας  είναι 

άµεσα και άρρηκτα συνδεδεµένο µε την τελική εξέταση, όπου µε την απονοµή της 

βαθµολογίας κρίνεται και η µετέπειτα πορεία του µαθητή και το κατά πόσο έχει µάθει 

τη διδαχθείσα ύλη που παρουσιάστηκε στην σχολική αίθουσα. ∆ηλαδή, «καλός 

µαθητής» κρίνεται εκείνος που έχει συγκεντρώσει υψηλή βαθµολογία, ενώ η 

σύγκριση µε τους συµµαθητές του είναι αναπόφευκτη. Τα παραπάνω συνάδουν µε 

την άµεση εξάρτηση των περαιτέρω σπουδών του µαθητή στις ανώτατες σχολές, 

αφού το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι τέτοιο που συνδέει την βασική εκπαίδευση 

µε την εξειδικευµένη. Αυτό σηµαίνει πως η χρήση του portfolio µάλλον θα 

δυσκόλευε – µε την παρούσα δοµή των εξετάσεων – τη διαδικασία της αξιολόγησης, 

ειδικά των µαθητών της τρίτης τάξης του Λυκείου. Παρόλα αυτά θα µπορούσε να 

λειτουργήσει υποβοηθητικά µε τις παραδοσιακές µεθόδους αξιολόγησης και 

υποστηρικτικά για τους µελλοντικούς σπουδαστές των ανωτάτων σχολών.  

4.1.2.  Νοµοθετικό Πλαίσιο  

       Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το Γυµνάσιο (Π.∆. 409/Α΄226/1994) 

«Αξιολόγηση του µαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, µε βάση την οποία 

παρακολουθείται η πορεία µάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσµατα 

της και εκτιµώνται, παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

µαθητή που σχετίζονται µε το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό 
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στοιχείο της διδακτικής - µαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει µε τον καθορισµό 

των στόχων και ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος 

της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του 

σχολείου, καθώς και η συνεχής ενηµέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων για τα 

αποτελέσµατα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά 

µαθησιακά αποτελέσµατα». Το αντίστοιχο προεδρικό διάταγµα για το Λύκειο ορίζει 

ότι «Η αξιολόγηση των µαθητών είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας. 

Έχει σκοπό να προσδιορίσει το βαθµό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως 

αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα των αντίστοιχων 

µαθηµάτων».  

              Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες µορφές και τεχνικές για να 

επιτύχει αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και αδιάβλητη αποτίµηση των 

γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των µαθητών και αφετέρου να 

συµβάλει στην αυτογνωσία και στην αντικειµενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο 

µάθησης και τις ικανότητές τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον 

εκπαιδευτικό για τα αποτελέσµατα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική 

πράξη, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της. 

Tέλος, υπηρετεί και την ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των µαθητών. Στο 

πλαίσιο αυτό ο µαθητής αξιολογείται από:  

1. Τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία της τάξης και τη συνολική 

δραστηριότητά του µέσα στο σχολείο.  

2. Τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις ενδιάµεσες γραπτές δοκιµασίες κατά τα 

δύο τετράµηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του 

διδακτικού έτους.  

3. Τις συνθετικές − δηµιουργικές εργασίες και  

4. Από τον ατοµικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται» (Π.∆. 60/2006/ΦΕΚ 65τ.Α΄).  

            Η διαδικασία αξιολόγησης στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε το 

ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (Π.∆.409/Α΄226/1994; Π.∆.60/2006/ΦΕΚ 65τ.Α΄) 

περιλαµβάνει µεθόδους όπως η καθηµερινή προφορική εξέταση και η όλη συµµετοχή 
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του µαθητή στη διδακτική - µαθησιακή διαδικασία, ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες 

(τεστ), υποχρεωτικές γραπτές δοκιµασίες τριµήνου για το Γυµνάσιο και τετραµήνου 

για το Ενιαίο Λύκειο, εργασίες που εκτελούν οι µαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα 

πλαίσια της καθηµερινής διδακτικής εργασίας, συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, 

φάκελος εργασιών µαθητή και γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο τέλος του 

έτους. Οι παραπάνω µέθοδοι στην πλειοψηφία τους αποτελούν παραδοσιακές 

µεθόδους αξιολόγησης (ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες (τεστ), υποχρεωτικές 

γραπτές δοκιµασίες, καθηµερινή προφορική εξέταση) που στηρίζονται σε γραπτές και 

προφορικές ερωτήσεις κλειστού τύπου και εξετάζουν συγκεκριµένες γνώσεις των 

µαθητών σε ενότητες και κεφάλαια της διδαχθείσας ύλης του αναλυτικού 

προγράµµατος. Τα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν χρησιµεύουν για να 

κατατάσσουν τους µαθητές σε κατηγορίες (µέτρια, καλά, πολύ καλά, άριστα), 

ωστόσο δεν αποτιµώνται οι µεταγνωστικές ικανότητες, η κριτική σκέψη, οι 

ικανότητες επίλυσης προβλήµατος και οι κοινωνικές δεξιότητες.  

          Από την άλλη πλευρά, οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες και ο φάκελος 

εργασιών µαθητή αποτελούν εναλλακτικές µεθόδους αξιολόγησης. Οι µέθοδοι αυτές 

αφενός αποτιµούν τη συνολική δραστηριότητα του µαθητή και την ενεργή συµµετοχή 

του στη µάθηση, αφετέρου τον καθιστούν υπεύθυνο για τη µάθησή του µέσα από τις 

διαδικασίες του αναστοχασµού και της ανατροφοδότησης.  

          Συνεπώς, η ελληνική πραγµατικότητα όσον αφορά την αξιολόγηση στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα µπορούσε να αποδοθεί µε το παρακάτω σχήµα:  
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4.2.1 Η αξιολόγηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 

4.2 Ερωτηµατολόγιο και πίνακες σχετικά µε την αξιολόγηση και τη  

χρήση portfolios στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.   

             Παρακάτω παραθέτουµε συνοπτικά τα στοιχεία που προέκυψαν από µελέτη 

του ΟΕΠΕΚ (2007, «Τήρηση φακέλου εργασιών – Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

υλικού»), σχετικά µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση του portfolio. Το 

δείγµα αποτέλεσαν 260 εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης από 8 περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριµένα: 

171 γυναίκες (65,8%), και 89 άνδρες (34,2%), εκ των οποίων οι 16 είναι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, 126 πρωτοβάθµιας, 111 δευτεροβάθµιας και 7 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης.      

Μερικές από τις ερωτήσεις που περιελάµβανε το ερωτηµατολόγιο που ετέθη είναι: 
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1.Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιείτε την αξιολόγηση της επίδοσης των 

µαθητών/τριών µε σκοπό; (Πιθανές απαντήσεις Μεγάλο, Ελάχιστο, Μικρό, 

Καθόλου) 

• τη βαθµολόγηση τους 

• την ενηµέρωση των κηδεµόνων 

• την ενηµέρωση των προϊσταµένων αρχών 

• την προαγωγή τους στην επόµενη τάξη 

• την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• τον εντοπισµό των µαθησιακών ελλείψεων 

• τη βελτίωση της προσφερόµενης σχολικής εκπαίδευσης 

• την πρόοδο τους 

• Άλλο 

 

 

2.Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιείτε τις παρακάτω τεχνικές αξιολόγησης; 

(Πιθανές απαντήσεις Μεγάλο, Ελάχιστο, Μικρό, Καθόλου) 

• Γραπτές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

• Γραπτές εξετάσεις µε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

• Προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

• Προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

• Ηµιδοµηµένο δυναµικό διάλογο µεταξύ των συµµετεχόντων στη 

  µαθησιακή διαδικασία 

• Συνθετικές δηµιουργικές - διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας) 

• Συστηµατική παρατήρηση 

• Φάκελος εργασιών µαθητή/τριας (portfolios) 

• Αυτοαξιολόγηση µαθητή/τριας 

• Αξιολόγηση µαθητή/τριας από τους συµµαθητές του 

• Άλλο 

 

 

3.Χρησιµοποιείτε το portfolio; 

 (Πιθανές απαντήσεις ΝΑΙ –ΟΧΙ) 
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4.Για ποιον ή ποιους λόγους δεν χρησιµοποιείτε το portfolio; 

 (Πιθανές απαντήσεις µία από τις προτεινόµενες ή άλλη) 

• ∆εν το γνωρίζω 

• ∆εν ξέρω πώς να το χρησιµοποιήσω 

• Θεωρώ ότι δεν είναι εφαρµόσιµο 

• Άλλο (παρακαλούµε διευκρινίστε): 

 

5.Για ποιον ή ποιους λόγους χρησιµοποιείτε το portfolio; 

(Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις προτεινόµενες) 

• Για να αποτυπώσω τη σχέση του µαθητή/τριας µε το γνωστικό 

αντικείµενο 

• Για να συγκεντρώσω τα έργα του µαθητή/τριας, ως αναµνηστικό της 

σχολικής χρονιάς 

• Για να αποτυπώσω την εξελικτική πορεία του προγραµµατισµού της 

διδασκαλίας 

• Για να αποτυπώσω την ετήσια σχολική δουλειά µας στην τάξη 

• Για να αποτυπώσω την πορεία του µαθητή/τριας 

• Για να αποτυπώσω τη σχέση του µαθητή/τριας µε τους συµµαθητές 

του, τους εκπαιδευτικούς και τους κηδεµόνες 

 

6. Ποια από τα παρακάτω περιέχει το portfolio που 

χρησιµοποιείτε; (Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις 

προτεινόµενες) 

• Τη βιογραφία του µαθητή/τριας 

• Τις εργασίες που προτιµά να κάνει ο µαθητής/τρια 

• ∆είγµατα καθηµερινών και εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων 
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• Όλες τις εργασίες, τις δραστηριότητες και τις γραπτές εξετάσεις που 

παράγουν οι µαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

• Άλλο 

 

7. Ποιοι εµπλέκονται στην απόφαση υλοποίησης του portfolio; 

(Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις προτεινόµενες) 

• Ο/η εκπαιδευτικός 

• Ο/η µαθητής/τρια 

• Οι κηδεµόνες 

• Ο σύλλογος διδασκόντων 

• Ο/η Σχολικός σύµβουλος 

 

 

8.Ποιοι εµπλέκονται στον προσδιορισµού των περιεχοµένων του portfolio; 

 (Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις 

προτεινόµενες) 

• Ο/η εκπαιδευτικός 

• Ο/η µαθητής/τρια 

• Οι κηδεµόνες 

• Ο σύλλογος διδασκόντων 

• Ο/η Σχολικός σύµβουλος 

• Άλλος 

 

9.Αξιολογείτε το portfolio; 

(Πιθανές απαντήσεις ΝΑΙ – ΟΧΙ) 

 

 

10.Τι αξιολογείτε µε το portfolio;  

(Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις προτεινόµενες) 

• Την προσπάθεια του µαθητή/τριας 

• Τις στρατηγικές αντιµετώπισης προβληµάτων 

• Τη λύση του προβλήµατος 
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• Την ποιότητα του παραγόµενου υλικού 

• Την επάρκεια µε την οποία προετοιµάστηκε ο φάκελος 

• Άλλο 

 

11. Πώς αξιολογείτε το portfolio;  

(Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις προτεινόµενες) 

• Σε συνεργασία µε άλλους διδάσκοντες ή ειδικούς 

• Περιγραφικά 

• Χρησιµοποιώντας βαθµολογική κλίµακα 

• Άλλο 

 

12.Για ποιον ή ποιους λόγους δεν αξιολογείτε το portfolio; 

(Πιθανές απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις προτεινόµενες) 

• ∆εν το θεωρώ χρήσιµο 

• ∆εν είναι στους στόχους µου 

• ∆εν είναι υποχρεωτικό 

• ∆εν γνωρίζω πώς να τον αξιολογήσω 

• ∆εν έχω χρόνο 

• Άλλο 

 

 

13.Σε ποιους τοµείς σχετικά µε το portfolio θεωρείτε ότι 

έχετε ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση-επιµόρφωση; (Πιθανές 

απαντήσεις µία ή περισσότερες από τις προτεινόµενες) 

• Σε θέµατα θεωριών µάθησης που σχετίζονται µε το portfolio  

 

• Σε θέµατα αξιολόγησης µαθητή/τριας που σχετίζονται µε το portfolio 

 

• Στην έννοια και στα βασικά χαρακτηριστικά του portfolio 
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• Στα στάδια οργάνωσης του portfolio 

• Στα περιεχόµενα του portfolio 

• ∆εν έχω καµία ανάγκη 

• Άλλο 

 

           Μερικές από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα θέµατα της αξιολόγησης ήταν: 

Καθηγητής 1: «…για το µάθηµα των Θρησκευτικών, …κατ΄ αρχήν ξεκινάς 

µε πέντε δέκα λεπτά εξέταση, πολύ γρήγορη, έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρεται για 

περισσότερες ερωτήσεις, µια δυο ερωτήσεις, …και µετά γίνεται η παρουσίαση του 

µαθήµατος, η οποία µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, πρώτον µέσα από το βιβλίο για να 

καταλάβουν οι µαθητές τι τους 

εξηγείς και τους λες ή ο δεύτερος τρόπος µπορεί να είναι σχεδιάγραµµα 

στον πίνακα το οποίο στη συνέχεια παίρνει συζήτηση…» 

Καθηγητής 2: «…για το µάθηµα των Αγγλικών, …ξεκινώ την εξέταση η οποία συνήθως 

διαρκεί ένα δεκάλεπτο µε ερωτήσεις συνήθως ελεύθερες και µετά η παράδοση ξεκινά µε 

ένα ερώτηµα, µε κάποια λέξη αν ξέρουν τη σηµασία της ή µε κάποιες εργασίες για να 

δούµε τις απόψεις τους και να πάµε παρακάτω ανάλογα µε τι είναι το θέµα… 

χρησιµοποιώ τον πίνακα για να γράφω κάποιες απαντήσεις που δίνονται… και στο 

τέλος ανοίγουµε το βιβλίο για να δούµε…». 

Καθηγητής 3: «…στη χηµεία να ξεκινήσω από ένα καθηµερινό αντικείµενο 

και έτσι να αναπτύξω εκπαιδευτική ενότητα που έχω να διδάξω… δίνω φύλλο εργασίας 

και έτσι κλείνει µια ενότητα που στο τέλος µπορεί να αξιολογηθεί µε ένα κουίζ ή µε 

κάποιο άλλο τρόπο (εργασία)». 

Καθηγητής 2: «Υπάρχουν δύο ειδών αξιολόγησης η αξιολόγηση της µάθησης και η 

αξιολόγηση για τη µάθηση… όταν δίνεις ένα τεστ… το τεστ µπορεί να έχει δύο σκοπούς, 

αφενός να εξετάσει αν ο µαθητής έµαθε τι του δίδαξες, αλλά µπορεί να είναι για να δεις 

τι πρέπει ακόµα να µάθει… αλλά συνήθως αυτό που παθαίνουµε όλοι να πέφτουµε σε 

αυτά που ήδη γνωρίζουµε και είναι τα πιο εύκολα να κάνουµε, αυτά που µας κάνανε 

επίσης… η τάξη είναι καθρέφτης πρώτα δικός µας… πρώτα βλέπω τι κάνω εγώ και 

µετά οι µαθητές µου…» 
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Καθηγητής 8: «αξιολόγηση για µένα είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα επανασχεδιάσουµε 

την εκπαιδευτική µας πολιτική, να δούµε τι δεν έγινε καλά και τι πρέπει να γίνει και τα 

παιδιά να ξανασχεδιάζουµε την πολιτική τους µέσα στο µάθηµα, δηλαδή που φτάσαµε 

µε αυτό τον τρόπο, που θέλαµε να φτάσουµε … δηλαδή να γίνεται µια ανατροφοδότηση 

συνέχεια ώστε στο τέλος να φτάσουµε κάπου…» 

Καθηγητής 3: «…Αξιολόγηση είναι ένα σύνολο παρουσία από την ώρα που 

ξεκινάει το µάθηµα από την πρώτη µέρα της χρονιάς µέχρι το τέλος… αναγκαζόµαστε 

να βάλουµε κάποια τεστ, διαγωνίσµατα, τα οποία είναι ρευστά γιατί τα φτιάχνουµε 

σύµφωνα µε το επίπεδο των µαθητών που έχουµε, δεν είναι σταθµισµένα… για να 

πάρουµε ικανοποιητική καµπύλη του Gauss… άλλωστε η διαφοροποίηση φαίνεται από 

τις εξετάσεις των πανελληνίων, µε τη βαθµολογία που παίρνουν στις εξετάσεις µε τη 

βαθµολογία που έχουν στα λύκεια… η αξιολόγηση είναι τι κάνει τι παρουσιάζει …µέσα 

στην τάξη και έρχεται αυτό να το επισφραγίσει µία γραπτή εξέταση που γίνεται ανά 

τακτά διαστήµατα…» 

              Μερικές από τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά µε τις τεχνικές 

αξιολόγησης ήταν:  

Καθηγητής 9: «δεν γράφουµε διαγωνίσµατα, µπορούµε να κάνουµε δύο τρεις ερωτήσεις 

στα παιδιά, αλλά τυπικά δεν µπορείς να βάλεις γραπτή εξέταση… το πιο σηµαντικό 

είναι η ουσιαστική παρουσία τους στην τάξη, η συνεργατικότητά τους και κάπου κάπου 

δραστηριότητες… και βάζω κάποιες ασκήσεις για να έχω βαθµό και για τους γονείς…». 

Καθηγητής 10: «Η αξιολόγηση είναι σχετικά εύκολη, γιατί έχω τα δεδοµένα των 

γραπτών… φροντίζω να έχω αρκετά στοιχεία από γραπτές εξετάσεις για να µπορώ να 

έχω ένα µέσο όρο γραπτών, που είναι η βάση µου…, αλλά από εκεί και πέρα παίζει 

πολύ µεγάλο ρόλο η εικόνα που έχω για το µαθητή, η συµµετοχή του στο µάθηµα, 

γενικά εκτιµώ την παρουσία… µ’αρέσουν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου… γιατί είναι 

εύκολη η βαθµολόγηση και µειώνει τα προβλήµατα των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες, αλλά στη µεγαλύτερης διάρκειας γραπτή εξέταση, σαφώς υπάρχουν και 

ερωτήσεις ανοικτές για να αναπτύξουν κάποιες σκέψεις…». 

Καθηγητής 12: «…η αξιολόγηση είναι µέσα στο πλαίσιο του µαθήµατός µου… να 

σχηµατίσεις µια εικόνα για το µαθητή, η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο σφαιρική, 

να µην µένεις στο διαγώνισµα και στο κουίζ, πρέπει να έχεις προφορική εικόνα του 

µαθητή µέσα στην τάξη, πρέπει να έχεις εικόνα των ενδιαφερόντων του γενικότερα, 
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…στα ολιγόωρα µαθήµατα δεν έχουµε τη δυνατότητα να τους γνωρίζω όλους πολύ 

έγκαιρα, έτσι αναγκάζοµαι να χρησιµοποιώ κατάλογο κατά την εξέταση, κάτι που δεν 

µου αρέσει, αλλά στο τέλος του πρώτου τριµήνου καταργώ τον κατάλογο και την 

εξέταση την κάνω πιο πολύ µε τη µορφή διαλόγου και αισθάνονται τα παιδιά πιο 

άνετα… σε περιορισµένο αριθµό τµηµάτων υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αξιολόγηση 

και µέσω εργασιών… είναι πάντως πίσω 

αυτός ο τοµέας». 

Καθηγητής 5: «…τους δίνω εργασίες… κάθε µέρα υπάρχει µία εξέταση πάνω σε αυτό, 

τα φύλλα εργασίας τους, …το µάθηµα δεν είναι γραπτώς 

εξεταζόµενο και δεν επιτρέπεται να µπει κάποιο κουίζ, υπάρχει ένα κουιζάκι που µε 

βοηθά στην όποια αξιολόγηση και από εκεί στην εργασία είναι τα στάδια να υπάρχουν 

και επίσης η προφορική υποστήριξη της εργασίας και δεν αξιολογώ την κατασκευή αυτή 

καθ’ αυτή, αλλά αν έχουν κάποια βασική γνώση πάνω στα υλικά που χρησιµοποίησαν 

και αφήνω τις δεξιότητες εντελώς απέξω…» 

        Οι απόψεις των καθηγητών σχετικά µε την αξιολόγηση λίγο ή πολύ στρέφονται 

γύρω από τον ίδιο άξονα: βασίζονται στις αρχές της παραδοσιακής αξιολόγησης. Οι 

περισσότεροι φροντίζουν να ενσωµατώνουν την αξιολόγηση στη διδασκαλία τους , 

αλλά άλλοτε η φύση των µαθηµάτων , άλλοτε ο περιορισµένος χρόνος , δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια (σύµφωνα πάντα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας) για 

περαιτέρω προβληµατισµό. Τα φύλλα εργασίας και οι εναλλακτικές µέθοδοι 

αξιολόγησης , εκτός των διαγωνισµάτων και των προφορικών εξετάσεων , φαίνεται 

να µπορούν να ενσωµατωθούν σε µερικά µόνο µαθήµατα.  

           Μερικές από τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά µε τη χρήση του  portfolio 

ως µέσο αξιολόγησης: 

Καθηγήτρια 2: «Το ‘χω ακούσει σαν όρο… και το πρότεινε ο Καθηγητής 5 

να έχουµε portfolio… και είπαµε να το χρησιµοποιήσουµε στα αλφάκια µας, 

πιλοτικά,… δεν µπορώ να πω ότι έχω µελετήσει το θέµα …εγώ δεν το χρησιµοποιώ… 

αν εφαρµοστεί ο νόµος προφανώς εγώ θα το κάνω…» 

Καθηγητής 10: «…έχω ακούσει, δεν θυµάµαι, µάλλον σε διάβασµα…» 

Καθηγητής 14: «…όχι δεν έχω ακούσει αλλά αν κρίνω από αυτά που λέτε…θεωρώ ότι 

θα ήταν καλό όταν κανείς αναλαµβάνει ένα τµήµα να έχει 

ένα σηµείο αναφοράς να κρατάει τις συµπεριφορές από παιδιά τις οποίες 
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στη διάρκεια της χρονιάς δεν τις αξιολογούµε…» 

Καθηγητής 11: «… εγώ δεν το έχω ακούσει καθόλου, πρώτη φορά το ακούω…αλλά 

επειδή άκουσα φάκελος εργασιών µαθητή κατάλαβα και εγώ πως κάτι τέτοιο πρέπει να 

είναι, εργασίες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολείου, τις οποίες µαζεύουµε σ΄ 

ένα φάκελο» 

Καθηγητής 12: «γνωρίζω πολύ λίγα… µπορεί να είναι και λάθος, φαντάζοµαι λοιπόν 

αυτό που λέµε φάκελος µαθητή είναι ένα αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλες οι 

δραστηριότητες τις οποίες έχει ένας µαθητής είτε αυτές είναι διαγωνίσµατα είτε αυτές 

είναι εργασίες είτε είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα, εκείνο το οποίο δεν ξέρω είναι 

πως αυτό στη 

συνέχεια περνάει και γίνεται αξιολόγηση, πιθανώς αυτό να συνδέεται µε αυτό που λέµε 

περιγραφική αξιολόγηση στην οποία είµαστε πίσω ή µάλλον 

καλύτερα εκτός…» 

Καθηγητής 4: «δεν ξέρω πολλά πράγµατα εικάζω θα είναι προφανώς ένας 

τρόπος αξιολόγησης µαθητή, δεν ξέρω µε βεβαιότητα αν αυτός ο φάκελος 

είναι γενικός ή υπάρχει ένας φάκελος για κάθε µάθηµα και κάθε καθηγητή και επίσης 

δεν ξέρω πόσο εύκολο για έναν καθηγητή, ο οποίος, για παράδειγµα εγώ έχω εννέα 

τµήµατα, ένας άλλος συνάδελφος έντεκα, πόσο 

εύκολο είναι να ενηµερώσεις σωστά έντεκα επί είκοσι πέντε φακέλους» 

Καθηγητής 3: «…αντιλαµβάνοµαι πως είναι µια παρακολούθηση της επίδοσης του 

µαθητή µέσα στο χρόνο, νοµίζω ότι είναι πολύ µακριά από το δικό µας σύστηµα, 

φαντάζοµαι πως είναι η παρακολούθηση του παιδιού µε 

πολύ διαφορετικά µέτρα και όχι µε µία κωδικοποιηµένη µορφή βαθµού». 

Καθηγητής 5: «Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αλλά το πρόβληµα στο portfolio είναι 

ποιος θα το αξιολογήσει… ποιος έχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να αξιολογήσει το 

portfolio και τι ζητάµε τελικά από το portfolio ζητάµε µόνο γνώσεις, κάποιες εργασίες, 

οι οποίες έχουν να κάνουν µε κάποιες ικανότητες» 

4.2.1 Τα ποιοτικά αποτελέσµατα της µελέτης  

      Παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον οι ενδεικτικές απαντήσεις των 

καθηγητών σχετικά µε τη χρήση του portfolio, ως µέσο αξιολόγησης. Στην 

πραγµατικότητα, οι απαντήσεις αυτές αναδεικνύουν τα µειονεκτήµατα χρήσης του 

στα σχολεία µας. Ποιος θα αξιολογήσει; Που θα βρεθεί χρόνος για να αξιολογηθούν 
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τα portfolios µαθητών, όταν ένας καθηγητής έχει υπό την επίβλεψή του πολλά 

τµήµατα; Πώς φτιάχνεται; Ποιός συλλέγει; Ποιούς ακριβώς σκοπούς και στόχους 

εξυπηρετούν; Είναι µερικά από τα ερωτήµατα τους. Πέρα από τους εκπαιδευτικούς 

που δεν γνωρίζουν τι είναι το portfolio, αυτοί που έχουν κάποια ιδέα δεν γνωρίζουν 

πως µπορούν να ενσωµατώσουν το συγκεκριµένο εργαλείο στη διδασκαλία τους. Ας 

δούµε ποιοτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν.  

Στην ερώτηση :  

1.Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιείτε την αξιολόγηση της επίδοσης των 

µαθητών/τριών µε σκοπό; (Πιθανές απαντήσεις Μεγάλο, Ελάχιστο, Μικρό, 

Καθόλου) 

  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας ΜΕΓΑΛΟ ΜΙΚΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 

τη βαθµολόγηση τους 73,3 6,9 19,0 0,9 

την ενηµέρωση των 

κηδεµόνων 

58,3 7,0 29,6 5,2 

την ενηµέρωση των 

προϊσταµένων αρχών 

12,8 35,0 32,5 19,7 

την προαγωγή τους στην 

επόµενη τάξη 

28,4 36,2 28,4 6,9 

την ανατροφοδότηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

52,6 11,2 34,5 1,7 

τον εντοπισµό των 

µαθησιακών ελλείψεων 

55,9 7,6 36,4 0,0 

τη βελτίωση της 

προσφερόµενης σχολικής 

εκπαίδευσης 

72,6 7,7 18,8 0,9 

την πρόοδο τους 94,7 0,9 4,4 0,0 

 

               Από τον παραπάνω πίνακα µπορούµε να παρατηρήσουµε πως η αξιολόγηση  

για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εξυπηρετεί κυρίως 

σκοπούς που αφορούν την βαθµολόγηση των µαθητών τους – η οποία κατά κύριο 
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λόγο συνδέεται µε την πρόοδό τους. Αυτό µε τη σειρά του έρχεται να συνδεθεί σε 

σύνολο µε την βελτίωση ή όχι της προσφερόµενης σχολικής εκπαίδευσης. Με άλλα 

λόγια, βαρύτητα δίνεται στο τρίπτυχο: καλός βαθµός – πρόοδος – το σχολείο 

λειτουργεί σωστά, και όχι τόσο στον εντοπισµό των µαθησιακών ελλείψεων και 

ταυτόχρονα της ανάδειξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µαθητών.  

            Στην ερώτηση που αφορούσε τις τεχνικές αξιολόγησης οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από τους εκπαιδευτκούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας ΜΕΓΑΛΟ ΜΙΚΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 

Γραπτές εξετάσεις µε 

ερωτήσεις 

κλειστού τύπου 

61,7 19,1 7,8 11,3 

Γραπτές εξετάσεις µε 

ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου 

60,3 19,8 9,5 10,3 

Γραπτές εξετάσεις µε 

κλειστού και 

ανοιχτού τύπου 

71,3 13,9 5,2 9,6 

Προφορικές εξετάσεις µε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου 

36,2 22,4 31,9 9,5 

Προφορικές εξετάσεις µε 

ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου 

56,1 28,9 14,0 0,9 

Ηµιδοµηµένο δυναµικό 

διάλογο µεταξύ 

των συµµετεχόντων στη 

µαθησιακή 

διαδικασία 

47,8 27,4 20,4 4,4 

Συνθετικές δηµιουργικές - 

διερευνητικές εργασίες 

(σχέδια 

εργασίας) 

25,8 30,8 20,8 22,5 
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Συστηµατική παρατήρηση 37,4 14,8 20,0 27,8 

 portfolios 13,9 18,3 10,4 57,4 

Αυτοαξιολόγηση 

µαθητή/τριας 

10,5 12,3 12,3 64,9 

Αξιολόγηση µαθητή/τριας από 

τους 

συµµαθητές του 

3,6 9,9 2,7 83,8 

 

                Τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο ο καθηγητής αξιολογεί 

τους µαθητές του δείχνουν πως οι γραπτές εξετάσεις όλων των ειδών κρατάνε τα 

σκήπτρα της αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό είναι πως η αυτοαξιολόγηση των 

µαθητών είναι κάτι σχεδόν άγνωστο, όπως επίσης πως το portfolio χρησιµοποιείται 

ελάχιστα από τον εκπαιδευτικό στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

             Στην ερώτηση για το αν χρησιµοποιείται το portfolio, οι απαντήσεις ήταν:  

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Εκπ. Προσχολικής 75,0 25,0 

Εκπ. Πρωτοβάθµιας 72,2 27,8 

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας 33,9 66,1 

 

Στον παραπάνω πίνακα  βλέπουµε πως η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων και 

των νηπιαγωγών έχουν ενσωµατώσει το portfolio στη διδασκαλία τους, σε αντίθεση 

µε τους καθηγητές όπου µόνο το 33, 9 % απάντησε πως το χρησιµοποιεί ως εργαλείο 

αξιολόγησης. 

Για τους λόγους που δεν χρησιµοποιείται το portfolio:  

 

 ∆εν το ∆εν ξέρω πώς Θεωρώ ότι δεν Άλλο 
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γνωρίζω να το 

χρησιµοποιήσω 

είναι 

εφαρµόσιµο 

Εκπ. Προσχολικής 25,0 25,0 25,0 25,0 

Εκπ. Πρωτοβάθµιας 17,1 37,1 31,4 14,3 

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας 25,6 30,8 25,6 17,9 

 

Εδώ οι ερωτηθέντες – εκτός των νηπιαγωγών όπου είναι µοιρασµένοι στις 

απαντήσεις τους, για τους λόγους που δεν χρησιµοποιούν το portfolio, απαντούν πως 

δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης του.  

Για τους λόγους που χρησιµοποιούν το portfolio:  

Εκπ. δευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Για να αποτυπώσω τη σχέση του µαθητή/τριας µε το γνωστικό 

αντικείµενο 

50,0 

Για να συγκεντρώσω τα έργα του µαθητή/τριας, ως αναµνηστικό της 

σχολικής χρονιάς 

25,0 

Για να αποτυπώσω την εξελικτική πορεία του προγραµµατισµού της 

διδασκαλίας 

32,5 

Για να αποτυπώσω την ετήσια σχολική δουλειά µας στην τάξη 40,0 

Για να αποτυπώσω την πορεία του µαθητή/τριας 72,5 

Για να αποτυπώσω τη σχέση του µαθητή/τριας µε τους συµµαθητές 

του, τους εκπαιδευτικούς και τους κηδεµόνες 

12,5 

 

Αυτοί που τελικά χρησιµοποιούν το portfolio γνωρίζουν πως είναι ένα εξαιρετικό 

εργαλείο αξιολόγησης καθώς καταγράφεται η συνολική πορεία της µάθησης του 

µαθητή  και όχι µόνο η πρόοδός του µε βάση τα διαγωνίσµατα ή τις άλλες µορφές 
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εξέτασης. Βοηθάει ακόµα στην ετήσια σχολική δουλειά της τάξης, εποµένως προάγει 

την οµαδική συνεργασία και αξιολογείται η σχέση του µαθητή µε το γνωστικό 

αντικείµενο. 

Σχετικά µε το περιεχόµενο του portfolio:  

Εκπ. δευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Τη βιογραφία του µαθητή/τριας 5,0 

Τις εργασίες που προτιµά να κάνει ο µαθητής/τρια 42,5 

∆είγµατα καθηµερινών και εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων 65,0 

Όλες τις εργασίες, τις δραστηριότητες και τις γραπτές εξετάσεις που 

παράγουν οι µαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 

42,5 

 

Όσον αφορά το περιεχόµενο του portfolio, εδώ υπάρχει  εικόνα που πλησιάζει στον 

ορισµό του portfolio από τους καθηγητές, καθώς το 65% απαντά πως αυτό 

περιλαµβάνει δείγµατα καθηµερινών και εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων.  

Ποιοί εµπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης µέσω portfolio: 

Εκπ. δευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Ο/η εκπαιδευτικός 100,0 

Ο/η µαθητής/τρια 90,0 

Οι κηδεµόνες 7,5 

Ο σύλλογος διδασκόντων 2,5 

Ο/η Σχολικός σύµβουλος 2,5 

 

Και ποιοί εµπλέκονται στις αποφάσεις για το περιεχόµενο του portfolio:  
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Εκπ. δευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Ο/η εκπαιδευτικός 100,0 

Ο/η µαθητής/τρια 55,0 

Οι κηδεµόνες 0,0 

Ο σύλλογος διδασκόντων 5,0 

Ο/η Σχολικός σύµβουλος 5,0 

ΆΛΛΟ 0,0 

 

Από τους δύο παραπάνω πίνακες γίνεται σαφές πως τόσο για τη δηµιουργία όσο και 

για το περιεχόµενο του portfolio, οι κύριοι εµπλεκόµενοι σε αυτή τη διαδικασία είναι 

οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές τους.  

Στην ερώτηση για το τι αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

µε το portfolio, έχουµε:  

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Την προσπάθεια του µαθητή/τριας 72,5 

Τις στρατηγικές αντιµετώπισης προβληµάτων 37,5 

Τη λύση του προβλήµατος 25,0 

Την ποιότητα του παραγόµενου υλικού 52,5 

Την επάρκεια µε την οποία προετοιµάστηκε το portfolio  45,0 

 

Το 72, 5 % των ερωτηθέντων καθηγητών θεωρεί ότι µέσω του portfolio αξιολογεί την 

προσπάθεια του µαθητή. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε πως σηµαντικά ποσοστά 

πιστεύουν πως αξιολογείται και η ποιότητα του υλικού που παράχθηκε όπως και η 

επάρκειά του, πράγµα που σηµαίνει πως υπάρχει µια συγκεχυµένη – ακόµα – εικόνα 
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σχετικά µε το εύρος των σκοπών που εξυπηρετεί, όπως και το ότι το portfolio 

αποτελεί κατά κάποιο τρόπο µέσο αξιολόγησης της στοχοθεσίας των ίδιων των 

εκπαιδευτικών.  

Στην ερώτηση για το πως αξιολογούν ένα portfolio :  

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Σε συνεργασία µε άλλους διδάσκοντες ή 

ειδικούς 

5,0 

Περιγραφικά 52,5 

Χρησιµοποιώντας βαθµολογική κλίµακα 47,5 

 

Εδώ παρατηρούµε πως σχεδόν οι µισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν πως ένα portfolio 

αξιολογείται περιγραφικά: µε χαρακτηρισµούς, παρατηρήσεις ή σχόλια, ενώ οι 

υπόλοιποι θεωρούν πως θα πρέπει να υπόκειται σε µια βαθµολογική κλίµακα. Η 

βαθµολόγηση είναι σχετικά δύσκολο να απεµπλακεί από µια αξιολογητική 

διαδικασία καθώς είναι δεδοµένο πως έχει ενσωµατωθεί στο εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα. 

Για τους λόγους που δεν αξιολογούν το portfolio :  

 

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας Ποσοστά 

∆εν το θεωρώ χρήσιµο 30,0 

∆εν είναι στους στόχους µου 70,0 

∆εν είναι υποχρεωτικό 10,0 

∆εν γνωρίζω πώς να τον 

αξιολογήσω 

10,0 

∆εν έχω χρόνο 10,0 
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται να υπάρχει άγνοια των καθηγητών σχετικά µε την 

αξιολόγηση του portfolio. Το 70% απαντά πως δεν είναι στους στόχους του. Ποσοστό 

που δείχνει πως δεν γνωρίζει τι είναι το portfolio και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί.  

Στην ερώτηση: «Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ανάγκες που έχετε για εκπαίδευση - 

επιµόρφωση σχετικά µε το portfolio;», οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 

Εκπ. ∆ευτεροβάθµιας Ποσοστά 

Σε θέµατα θεωριών µάθησης που σχετίζονται µε το portfolio  42,4 

Σε θέµατα αξιολόγησης 

µαθητή/τριας που 

σχετίζονται µε το portfolio  

60,2 

Στην έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του 

portfolio 

52,5 

Στα στάδια οργάνωσης του portfolio 

 

73,7 

Στα περιεχόµενα του portfolio 66,1 

∆εν έχω καµία ανάγκη 5,9 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανής η ανάγκη των καθηγητών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για επιµόρφωση στον τοµέα της αξιολόγησης των 

µαθητών τους µέσω του portfolio. Το 73,7% δεν γνωρίζει πως παράγεται ένα 

portfolio, ενώ το 52,5% δεν γνωρίζει τι είναι και ποια είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά του. Το 60, 2% και το 42,4% ενδιαφέρεται και για τη θεωρητική 

σκοπιά του φακέλου, καθώς και για το πως συνδέεται µε τη διδασκαλία και την 

αξιολόγηση.  
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4.3 Συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση των portfolios 

            

            Συµπερασµατικά λοιπόν σχετικά µε την χρήση του eportfolio στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι σε αρκετά πρώιµο 

στάδιο στην χώρα µας. Ενώ η πολιτεία έχει φροντίσει να ξεκινήσει µια προσπάθεια – 

µέσω του Νέου Σχολείου – προς τη δια βίου µάθηση και επιµόρφωση όλων των 

εµπλεκοµένων, µαθητών και εκπαιδευτικών, φαίνεται πως υπάρχουν ακόµα 

σηµαντικά εµπόδια.  

              Είναι απαραίτητη η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα θέµατα της 

νέας ∆ιδακτικής. Για τις νέες θεωρίες µάθησης και το πως αυτές ενσωµατώνουν την 

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Τα portfolio απαιτούν πολύ χρόνο για 

τον αξιολογητή και αυτό γίνεται ακόµα πιο δύσκολο όταν πολλοί εκπαιδευτικοί 

αναλαµβάνουν αρκετά τµήµατα και εφόσον ποικίλουν από µαθητή σε µαθητή. Άλλη 

µια δυσκολία εµφανίζεται όταν το portfolio δεν περιέχει συγκρίσιµο υλικό. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητάς του, που κάνει τη 

συγκρισιµότητα των επιδόσεων των µαθητών χαµηλή. 

               Αλλά και από την πλευρά των µαθητών, φαίνεται να υπάρχουν δυσκολίες 

στην εφαρµογή τους. Οι µαθητές θεωρούν ότι σε ορισµένα µαθήµατα – ειδικά τα 

ολιγόωρα  η µέθοδος αυτή δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, σε αντίθεση µε  κάποια άλλα 

που µπορούν να πειραµατιστούν και να παρατηρήσουν διάφορα φαινόµενα, να 

ρισκάρουν, να εκφράσουν νέες ιδέες και να τις καταγράψουν. Πολλές φορές οι 

µαθητές που δεν έχουν στο σπίτι τους βοήθεια από τους γονείς ή από το απαραίτητο 

υλικό – ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύγχρονη τεχνολογία, βλέπουν σκεπτικά τη 

µέθοδο του portfolio ως µέσο αξιολόγησής τους.  Η χρήση της µεθόδου αυτής στα 

σχολεία µας συχνά αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό και καχυποψία από τους 

καθηγητές που έχουν πολυετή πείρα, καθώς κρίνουν πως κατά κάποιο τρόπο 

αποµυθοποιούνται και χάνουν το χαρακτηριστικό της αυθεντίας που τους προσδίδει η 

απονοµή βαθµών.  

               Όσο το εκπαιδευτικό σύστηµα στη χώρα µας στηρίζει την αξιολόγηση των 

µαθητών στην παραδοσιακή αξιολόγηση, όσο οι εκπαιδευτικοί δεν επιµορφώνονται 

κατάλληλα για το πως θα ενσωµατώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους 



 

 

 

118

και όσο η µετάβαση από τη βασική εκπαίδευση στην ανώτερη εξαρτάται από γραπτές 

εξετάσεις, που καθόλου δεν απεικονίζουν τον βαθµό µάθησης του µαθητή  σε σχέση 

µε την προηγούµενη γνώση, σε σχέση µε τα προηγούµενα επιτεύγµατά του, πολύ 

δύσκολα εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης όπως το portfolio, θα µπορέσουν να 

αξιοποιηθούν σωστά στα χέρια µαθητών και εκπαιδευτικών ώστε να πετύχουµε τον 

απώτερο σκοπό: τη µάθηση, αυτοµόρφωση, ανάπτυξη και δηµιουργία νέων 

καινοτοµιών και ιδεών.  

           Παρόλα αυτά, και µε βάση τη µελέτη και παρουσίαση των συστηµάτων 

portfolio στο προηγούµενο κεφάλαιο, θα µπορούσαµε να πούµε πως –τουλάχιστον σε 

µερικά µαθήµατα που δεν είναι ολιγόωρα, όπως τα Μαθηµατικά, η Φυσική, καθώς 

και η Ιστορία, τα Νέα Ελληνικά, µπορούν να γίνουν πιο ευχάριστα µε τη χρήση 

portfolio. Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο αποτελεσµατική και η αξιολόγηση 

αποκτά πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Οι µαθητές µαθαίνουν πως να µαθαίνουν, οι δε 

εκπαιδευτικοί αποκτούν µια καλύτερη εικόνα για την πρόοδο των µαθητών τους, και 

για το επίπεδο της µάθησής τους η οποία είναι απεγκλωβισµένη από τα σχολικά 

βιβλία. Είναι σηµαντικό ότι µε αυτόν τον τρόπο, η όλη διαδικασία της µάθησης 

µοιάζει σαν παιγνίδι, καθώς µέσα από την εξερεύνηση, τον προβληµατισµό και την 

αναζήτηση επιτυγχάνεται η αυτοµόρφωση και η συνεχής βελτίωσή τους, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί µπαίνουν σε διαδικασίες συνεχούς ενηµέρωσης, και αναθεώρησης 

στόχων, έχουν τη δυνατότητα να µην αξιολογήσουν στείρα, την απόδοση των 

µαθητών τους και έχουν µια πληρέστερη εικόνα γι’αυτούς. 

              Στα υποδείγµατα τα οποία παρουσιάσαµε, όσον αφορά τους µαθητές: 

� Μαθαίνουν πως να χρησιµοποιούν τη νέα τεχνολογία, να ανταλλάσουν email, 

να τροφοδοτούν τον φάκελό τους µε το κατάλληλο υλικό, να συνεργάζονται 

µε τους καθηγητές και τους συµµαθητές τους. 

� Μαθαίνουν να αξιολογούν το υλικό το οποίο συλλέγουν, να δηµιουργούν, να 

αποθηκεύουν. 

� Συντάσσουν οι ίδιοι το βιογραφικό τους σηµείωµα και το εµπλουτίζουν µε τα 

επιτεύγµατά τους. 

� Αυτοαξιολογούνται και βαθµολογούνται µε βάση τη γενικότερη εικόνα τους. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς: 
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� Ενηµερώνονται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες, επικοινωνούν χωρίς χάσιµο 

χρόνου και χωρίς κόστος µε όλους τους µαθητές τους, καθώς και µε τους 

γονείς των µαθητών. 

� Έχουν τη δυνατότητα να στοχοθετήσουν σύµφωνα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα και να επαναστοχοθετήσουν στην περίπτωση που δεν µπορούν να 

φτάσουν κάποιον από τους στόχους που έχουν θέσει. 

� Αλληλεπιδρούν, σχολιάζουν και κάνουν παρατηρήσεις ανά πάσα στιγµή, και 

από οπουδήποτε έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και όχι µόνο στη σχολική 

αίθουσα. 

� Αξιολογούν τους µαθητές τους, έχοντας υπόψη τους το σύνολο της δουλειάς 

και της προσπάθειάς τους και όχι µόνο µέσω διαγωνισµών και τεστ.  

           Θα προτείναµε λοιπόν τη χρήση των συστηµάτων eportfolio- σε κάποια από 

τις µορφές που παρουσιάσαµε παραπάνω ως σηµαντικό βοηθητικό εργαλείο τόσο 

στην αξιολόγηση, όσο και στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο των Νέων 

Αναλυτικών Προγραµµάτων. 

 

4.4 Περιορισµοί 

Η εργασία στερείται στοιχείων τεκµηρίωσης που θα προέκυπταν από εµπειρική 

έρευνα γιατί 

• δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης σε σχολική τάξη, 

• δεν προέκυψαν από την αναζήτηση επαρκή βιβλιογραφικά δεδοµένα 

ερευνητικής προέλευσης, 

• η έλλειψη προηγούµενης εµπειρίας χρήσης του φακέλου µαθητή από τους  

εκπαιδευτικούς και εξοικείωσης µε χρήση των ΤΠΕ. 

4.5  Προτάσεις 

1. Ερευνητική τεκµηρίωση της δυνατότητας χρήσης eportfolio ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου στη βάση του θεωρητικού πλαισίου που παρουσιάστηκε. 

2. ∆ιερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη χρήση 

εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης όπως το eportfolio. 
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