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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ:

από τις παραδοσιακές µορφές 
αξιολόγησης στις εναλλακτικές
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• «Αξιολογώ, σηµαίνει δίνω αξία, ανοίγω διάλογο µε 
το παιδί, την οικογένεια, τους συναδέλφους» 

(Gioux,1997)
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Η αξιολόγηση ως σήµερα….

• η αξιολόγηση ποτέ δεν αποτέλεσε µέρος ενός 

συστήµατος ουσιαστικής ανατροφοδότησης 

συνδεδεµένου τόσο µε το εκπαιδευτικό έργο όσο και µε 

τα Αναλυτικά Προγράµµατα. 

• χρησιµοποιήθηκε περισσότερο ως εργαλείο συλλογής 

στοιχείων που σχετίζονται µε την επίδοση των 

µαθητών, και όχι 

• ως ένα µέσο που αποσκοπούσε να αντλήσει 

πληροφορίες και να ανατροφοδοτήσει τη 

διδασκαλία, το πρόγραµµα της τάξης, και γενικά τις 

διδακτικές και παιδαγωγικές επιλογές των 

εκπαιδευτικών 
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Η αξιολόγηση ως σήµερα….

• αποτελεί ένα θεσµό όχι νεοεισαχθέντα, 

• αλλά ένα θεσµό που λειτουργεί περισσότερο ως ένα 

φάντασµα, 

• που ακόµη «καίει», 

γιατί

• ρυθµίζει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, 

αφού στο βάθος όλοι γνωρίζουµε ότι κάθε πράξη µας 

αξιολογείται. 
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Γενικά…..

• Η αξιολόγηση βρίσκεται ανάµεσα σε 
δύο πόλους, ένα αρνητικό και ένα 
θετικό.

• Ο αρνητικός είναι ταυτόσηµος µε τον 
έλεγχο, την  επιλογή, την άρνηση.

• Ο θετικός είναι ταυτόσηµος µε την 
πρόοδο, την αλλαγή και τη βελτίωση

(Meyer, 1995).
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Αρχές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

• Έµφαση στην αυθεντική αξιολόγηση

• Σαφείς στόχοι (∆ιάγνωση προβληµάτων, 
αξιολόγηση της διδασκαλίας)

• Σαφή κριτήρια, 

• Χρήση ποικίλων µορφών και µεθόδων, 
συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδοµένων

• Εφαρµογή διαδικασιών που αυξάνουν την 
αξιοπιστία και εγκυρότητα της αξιολόγησης

• Συλλογή στοιχείων από πολλές πηγές 
(παιδί, γονείς, εκπ/κό)
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Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ικανοποιεί 
τέσσερις βασικούς σκοπούς (Boniol & Vial, 

2007, 141):

• «-βελτίωση των αποφάσεων που σχετίζονται 
µε τη µάθηση που πραγµατοποιεί ο κάθε 
µαθητής

• -πληροφόρηση του παιδιού και των γονιών του 
σχετικά µε την πρόοδο που έχει επιτελέσει το 
παιδί

• -απόδοση των πιστοποιητικών που είναι 
απαραίτητα στο µαθητή και την κοινωνία

• -βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 
γενικά» 



8

Αντικείµενο αξιολόγησης

Αντικείµενο αξιολόγησης µπορεί να αποτελέσει 
οποιαδήποτε παράµετρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας: 

• το ίδιο το παιδί,

• η διαδικασία αυτή καθ’ αυτή, 

• το περιβάλλον µε τις ποικίλες διαστάσεις του: 

• στην έννοια «περιβάλλον» συµπεριλαµβάνονται τόσο το 
υλικό, χώρος, εξοπλισµός, υλικά, συνθήκες, όσο 
και το

• ανθρωπογενές, µαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, 
γονείς, καθώς και η µεταξύ τους σχέση, 

• το πλαίσιο, το αναλυτικό πρόγραµµα (επίσηµο, 
εφαρµοσµένο, κρυφό),

• ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (οι στάσεις και συµπεριφορές του, 
οι διδακτικές πρακτικές του, τα µέσα και υλικά του, οι 
επιλογές που κάνει, το κλίµα που δηµιουργεί, κλπ). 
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Θεσµικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα

• Στο Π.∆. 462/91 δίνεται έµφαση στον έλεγχο των 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού και κατόπιν 
στις γνωστικές του επιδόσεις.

• Από το 1992 την παρακολούθηση και το σχεδιασµό 
της µαθητικής αξιολόγησης αναλαµβάνει το Τµήµα 
Αξιολόγησης που ιδρύεται στο ΠΙ.

• Στο Π.∆. 121/95 η αξιολόγηση εµπλουτίζεται µε 
ποιοτικό περιεχόµενο που αποτιµά 
χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως η 
συνεργατικότητα, η προσπάθεια, το ενδιαφέρον, η 
συνολική παρουσία και η συµπεριφορά στο σχολείο.
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Είδη/ τύποι αξιολόγησης

• Αρχική (diagnostic),
• Ενηµέρωση εκπαιδευτικού για τις γνώσεις των παιδιών

• Καταγραφή ενδιαφερόντων και ιδιαιτεροτήτων των νηπίων

• ∆ιαµορφωτική ή σταδιακή (formative),
• Συλλογή πληροφοριών που αφορούν την µαθησιακή 

διαδικασία

• Ρυθµιστική λειτουργία: Βελτίωση-∆ιαφοροποίηση 
παιδαγωγικής πράξης

• Αποτελεί µόνιµη πηγή ανατροφοδότησης ενός 
προγράµµατος που υλοποιείται

• Τελική ή συνολική αξιολόγηση ή αθροιστική 
(summative)
• συνεκτιµά το τελικό αποτέλεσµα ενός προγράµµατος και  

αποτυπώνονται τα θετικά στοιχεία και οι αδυναµίες του µε 
σκοπό τη βελτίωση του

• Τέλος ηµερήσιου προγράµµατος, µιας θεµατικής, µιας 
οργανωµένης δραστηριότητας ή σχεδίων εργασίας

• Η τελική αξιολόγηση προσφέρεται για ανατροφοδότηση του 
εκπαιδευτικού έργου µε την προοπτική ποιοτικών βελτιώσεων.
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Η Αξιολόγηση στην προ & σχολική εκπαίδευση

• Μας ενδιαφέρουν τα µαθησιακά επιτεύγµατα των παιδιών, δεδοµένης 
της έµφασης που δίνει η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα και το 
γνωσιοκεντρικού εν γένει προσανατολισµού 

• Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν θα επικεντρώσουµε στην 
επίδοση αυτή καθ’ αυτή ως ένα τελικό αποτέλεσµα

• αλλά ως µια  διαδικασία ολιστικής προσέγγισης του παιδιού και 
των συµπεριφορών του, αλλά και ως µια πράξη διαρκής, αυθεντική 
και διαµορφωτική που αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση του 
µαθητή και συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του.  

• Επίσης, µε βάση την παιδαγωγική και διδακτική λειτουργία της 
αξιολόγησης, εκλαµβάνεται ως µια διαρκή  διαδικασία,  οργανικά 
δεµένη µε τη διδασκαλία και  το καθηµερινό σχολικό πρόγραµµα 
παιδιών και εκπαιδευτικού. 



12

Με άλλα λόγια…..

• Η αξιολόγηση στο σχολείο είναι µια συστηµατική και 

διαρκής διαδικασία που αποσκοπεί στην απόκτηση 

πληροφοριών για το παιδί σε αυθεντικά πλαίσια µέσα 

από παρατήρηση, συνεντεύξεις, φακέλους εργασίας, 

διάφορα τεστ και άλλες πηγές που θα βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό να σχηµατίσει κρίσεις αναφορικά µε τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών (Koralek, 2004).

• Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης  συλλέγουµε και 
ερµηνεύουµε πληροφορίες που αφορούν εκτός από τα 
παιδιά, τη διδασκαλία και το κλίµα της τάξης, µε σκοπό να 
πάρουµε αποφάσεις για όσα συµβαίνουν µέσα στην τάξη 
(Epstein, Schweinhart, Debruin-Parecki & Robin, 2004).
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Μορφές αξιολόγησης

• Παραδοσιακές 

• Εναλλακτικές
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Σταθµισµένα και µη σταθµισµένα εργαλεία 
αξιολόγησης –µέτρηση της επίδοσης των µαθητών 

• Σταθµισµένα είναι τα εργαλεία τα οποία 

κατασκευάζονται από  ειδικά εκπαιδευτικά 

κέντρα και ειδικούς επιστήµονες, αναφέρονται 

σε διαδικασίες και εργαλεία που αφορούν 

εξειδικευµένα πεδία, αυστηρά δοµηµένα, 

αποτελέσµατα έγκυρα και αξιόπιστα

• Σηµαντική διαφορά παρουσιάζουν τα µη 
σταθµισµένα εργαλεία, τα τεστ επίδοσης, τα οποία 
συνήθως κατασκευάζονται από τον εκπαιδευτικό, 
για εξυπηρέτηση αναγκών του προγράµµατος. 
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• Ένα σταθµισµένο τεστ φαίνεται άκαµπτο και στατικό. 
Επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσµα και όχι στο πώς ο 
µαθητής κατέληξε στην απάντηση, αγνοώντας ότι οι µαθητές 
µαθαίνουν µε διαφορετικό τρόπο και µε διαφορετικούς ρυθµούς. 

Χαρακτηριστικά παραδοσιακής αξιολόγησης:
• Ερωτήσεις σύντοµης ή πλήρους ανάπτυξης (ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, διάταξης, συµπλήρωσης κενών) 

• η αποµνηµόνευση & η συσσώρευση γνώσεων (κριτική & 
δηµιουργική σκέψη)

• εκτίµηση της απόδοσης του µαθητή σε µια γραπτή δοκιµασία
• Η σκέψη, η λύση προβλήµατος, η κριτική σκέψη δεν µπορούν να 
µετρηθούν µε παραδοσιακές µεθόδους
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• Τέλη 20ου αιώνα, στροφή προς ένα µοντέλο 
αξιολόγησης που δίνει έµφαση στη διαδικασία 
της µάθησης και αξιολογεί τα αποτελέσµατα της, 
µέσα στο πλαίσιο δράσης του µαθητή

• «Αυθεντική», «εναλλακτική», «άµεση», όροι που 
αναφέρονται σε µορφές αξιολόγησης που 
πραγµατοποιούνται µέσα σε αυθεντικά πλαίσια 
µάθησης που έχουν νόηµα και σηµασία για τα 
παιδιά (Neisworth & Bagnato, 2004). 
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Η αυθεντική αξιολόγηση παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
• χρησιµοποιεί πρακτικές που αναδεικνύουν το δηµιουργικό 
τρόπο σκέψης των µαθητών, έτσι ώστε να µπορούν να 
εφαρµόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε  αυθεντικές 
καταστάσεις της καθηµερινότητας, 

• βοηθά τους µαθητές να προβούν σε συσχετισµούς 
δεδοµένων που οδηγούν σε συµπεράσµατα και δράση, 

• προϋποθέτει το στοχασµό και την κριτική ανάλυση της 
παιδαγωγικής διαδικασίας και,

• δίνει ευκαιρίες στους µαθητές να παρακολουθήσουν και να 
συνδιαµορφώσουν τα αποτελέσµατα (Σακελλαρίου, 2007). 
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• Η αυθεντική-εναλλακτική αξιολόγηση έχει διαµορφωτικό 
χαρακτήρα, ξεφεύγει από τις τυποποιηµένες διαδικασίες 
σύγκρισης και δίνει έµφαση σε εξατοµικευµένες 
διαδικασίες (Κωνσταντίνου, 2000).  

• Σκοπός της είναι ο εντοπισµός των ελλείψεων και των 
ατελειών της µάθησης αλλά και της διδασκαλίας, 
επιδιώκοντας τη βελτίωση και των δύο διαδικασιών 
(Κατσαρού & ∆εδούλη, 2008). 

Γενικά, η αξιολόγηση στην πρωτοβάθµια ενδείκνυται 
να υλοποιείται µέσα από εναλλακτικές µορφές 

αξιολόγησης (Κακανά & Καζέλα, 2011)
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Τι συµβαίνει στο ελληνικό 
σχολείο;

• Λεκτικές εκφράσεις- Άτυπη µορφή αξιολόγησης

• Αυθόρµητες κατατάξεις (π.χ πρώτος)

• Χρήση συστήµατος συµβόλων (π.χ αυτοκόλλητα)

• Χρήση παροµοιώσεων (π.χ τσακάλι)

• Χρήση ηθικοπλαστικού λεξιλογίου (π.χ κακός)

• Επίκληση χαρακτηρολογικών στοιχείων (πχ 
πρόθυµος)

• Μη Λεκτικές εκφράσεις

• Βλέµµατα, χειρονοµίες, κινήσεις του σώµατος, 
χρήση της φωνής (Παπακωνσταντίνου, 1993)

• Φύλλα αξιολόγησης γνώσεων
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Αξιολόγηση: µέθοδοι & τεχνικές

Μέθοδοι

1. Συστηµατική Παρατήρηση 
2. ∆ιάλογος- Συζήτηση 
3. Αυτοαξιολόγηση

Τεχνικές

� Portfolio (ατοµικός φάκελος παιδιού)
� Ηµερολόγιο

� Οδηγοί παρατήρησης
� Βιντεοσκόπηση – µαγνητοφώνηση – φωτογράφιση

� Καταιγισµός ιδεών
� Ιστόγραµµα

� ∆ραστηριότητες εφαρµογής



21

1. Η συστηµατική παρατήρηση: ιστορική 
αναδροµή (1)

� Η συστηµατική παρατήρηση των παιδιών είναι µια 

µέθοδος που έχει διαµορφωθεί µετά από µια 

µακροχρόνια διαδικασία ενασχόλησης και 

προβληµατισµού σχετικά µε την πορεία της εξέλιξής 

τους.

� Άρχισε στα µέσα του 18ου αιώνα και συνέβαλε σε 

αυτό αφενός η ανάπτυξη της επιστήµης της 

βιολογίας και αφετέρου το ότι είχε πλέον ξεπεραστεί 

η επικρατούσα κατά το µεσαίωνα άποψη ότι τα 

παιδιά είναι µικρογραφία του κόσµου των ενηλίκων
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Η συστηµατική παρατήρηση: ιστορική 
αναδροµή (2)

• Η συστηµατική παρατήρηση ήταν η πρώτη µέθοδος 
που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη ανάπτυξης του 
παιδιού. Αρχικά οι ερευνητές παρατηρούσαν τα δικά 
τους παιδιά (ή άλλα µεµονωµένα κάθε φορά παιδιά) 
και κατέληγαν σε συµπεράσµατα.

• Σύντοµα άλλαξε αυτό το «σχήµα» και άρχισαν να 
παρατηρούν συστηµατικά µεγάλο αριθµό παιδιών 
ώστε να δηµιουργηθούν «πρότυπα ανάπτυξης» που 
καθορίζουν την «τυπική συµπεριφορά» του παιδιού 
ανάλογα µε το αναπτυξιακό του στάδιο
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Η συστηµατική παρατήρηση στην 
παιδαγωγική πράξη

• Η συγκεκριµένη µέθοδος µας δίνει τη δυνατότητα να 
συλλέξουµε τα επιµέρους στοιχεία που µας είναι 
απαραίτητα για να έχουµε τη συνολική εικόνα του 
παιδιού ώστε να µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε 
το παιδαγωγικό πρόγραµµα που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του παιδιού

• Με τη συστηµατική παρατήρηση καταγράφουµε όχι 
µόνο το τι κάνει το παιδί αλλά και πως το κάνει 
(λεπτοµέρειες για την ποιότητα και την ποσότητα της 
συναναστροφής µε τους ανθρώπους και τα 
αντικείµενα και λεπτοµέρειες για το τι λέει)
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Η συστηµατική παρατήρηση βοηθά να:

• Προβάλει η ατοµικότητα των παιδιών

• Αποφεύγουµε τον κίνδυνο να βάζουµε «ταµπέλες» 
στα παιδιά

• Σχηµατίζουµε µια αντικειµενική εικόνα του παιδιού

• Προσφέρουµε πρόσθετη στήριξη ή βοήθεια σε παιδιά 
που κάπου υστερούν

• Βελτιωθούν οι σχέσεις µας µε τους γονείς

• Εµπλουτίσουµε σηµαντικά τις δικές µας γνώσεις 
σχετικά µε την ανάπτυξη και τις ανάγκες των παιδιών 
αποκτώντας έτσι µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον 
επαγγελµατικό τοµέα
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• ∆υναµική µέθοδος που χρησιµοποιείται από

εκπαιδευτικούς, γονείς, ερευνητές για την κατανόηση

του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνουν και αναπτύσσονται

τα παιδιά

• Άµεση, λεπτοµερειακή καταγραφή της συµπεριφοράς

του παιδιού σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια

της ηµέρας (άφιξη, αναχώρηση, παιχνίδι, στην τάξη,

στην αυλή). Σηµασία στο τι κάνει και πως το κάνει

(Cohen, Stern, Balaban, 1991)

• Καταγράφω πληροφορίες που χαρακτηρίζουν την

ποιότητα της δραστηριότητας (π.χ κοίταξε αφηρηµένα,

σήκωσε το χέρι αποφασιστικά).
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• στην απλή Παρατήρηση
�Επικέντρωση σε ορισµένα παιδιά που κινούν

το ενδιαφέρον

�Σε κυρίαρχα χαρακτηριστικά του παιδιού
(ζωηρός, επιθετικός, ζωγραφίζει ωραία, γράφει
ωραία γράµµατα, κλπ)

• στη Συστηµατική Παρατήρηση

�Σχολαστική καταγραφή όλου του φάσµατος
της συµπεριφοράς του παιδιού που µας δίνει
πλήρη εικόνα
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• Εξατοµίκευση της διδασκαλίας

• ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας

• Εµβάθυνση στην κατανόηση του παιδιού
• Αποφεύγουµε τον κίνδυνο να βάζουµε «ταµπέλες»
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράµµατος

• Αύξηση αποδοτικότητας παιδαγωγού & 
εµπιστοσύνης στον εαυτό του

• ∆ιαµόρφωση αντικειµενικής εικόνας για το παιδί

• ∆ιασφάλιση κινδύνου παρατήρησης παιδιών που 
ξεχωρίζουν ή πλευρών των παιδιών που τραβούν την 
προσοχή

• Πρόληψη καταστάσεων

• Βελτίωση σχέσεων γονέων και παιδαγωγού
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• Πλεονεκτήµατα Συστηµατικής παρατήρησης

�Συστηµατοποιηµένη προσπάθεια εκτίµησης του 
παιδιού. Βελτίωση επιπέδου πληροφοριών. 

Ουσιαστική και αξιόπιστη αξιολόγηση

�Υλοποίηση των επιδιώξεων που σχετίζονται µε τη 
γνώση του παιδιού

�Η συµπεριφορά είναι φυσική, ανυπόκριτη, 
απροσποίητη, αντιπροσωπευτική της τυπικής 
συµπεριφοράς του παιδιού

�Όταν είναι συνεχής έχει πιθανότητες επιτυχίας

� Συµβάλει στη βελτίωση της σχέσης µε γονείς
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• Μειονεκτήµατα Συστηµατικής Παρατήρησης

�Πρόβληµα κύρους και αξιοπιστίας εξαιτίας 
«σφάλµατος παρατηρητή»

�Η συµπεριφορά ποικίλει και επηρεάζεται από 
εξωατοµικές µεταβλητές

�Χρειάζεται χρόνο στην υλοποίηση της

�∆εν είναι δυνατή η παρατήρηση όλων των µορφών 
συµπεριφοράς

�Σφάλµα ερµηνείας: παρερµηνεία όσων καταγράφει 
ο παρατηρητής
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Α. Προγραµµατισµός και σχεδίαση της 
παρατήρησης

�Σκοπός παρατήρησης. Αρχικό ερέθισµα παρατήρησης 
(ποιος, για ποιο λόγο, ποιες επιδιώξεις) 

�Εκδηλώσεις που θα παρατηρηθούν, το περιβάλλον 
υλοποίησης, πόσο χρόνο και σε ποια χρονικά σηµεία

�Ο παρατηρητής (νηπιαγωγός, σχολικός σύµβουλος, 
ειδικός).  Η Επιλογή εξαρτάται από την περίπτωση 
παρατήρησης και τους παράγοντες, όπως δεξιότητες 
που απαιτούνται, είδος συµπεριφοράς, λόγος 
παρατήρησης 

�Πως θα καταγράφονται οι πληροφορίες;

�Πως θα γίνει η ανάλυση των παρατηρήσεων
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Β. Υλοποίηση Παρατήρησης – Καταγραφή

Γ. Ανάλυση

� Ποσοτική: Εξαγωγή συµπεράσµατος (αριθµητική 

µορφή). Σύγκριση αποτελεσµάτων άλλων 

περιπτώσεων

� Ποιοτική: ανάλυση, ερµηνεία, εξαγωγή 

συµπερασµάτων και λήψη αποφάσεων
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• Επιλογή των κατάλληλων τεχνικών καταγραφής

• Γίνονται κατά διάρκεια του συµβάντος, λίγο µετά, 

κατά τη διάρκεια του αναστοχασµού (κάρτες, 

σηµειώµατα)

• Προστασία προσωπικών δεδοµένων, φύλαξη σε µη 

προσβάσιµο από άλλους χώρο

• Αποφυγή εκφράσεων (πάντα, ποτέ, κακό, του αρέσει, 

σκέφτηκα ότι, ένοιωσα, αναρωτιέµαι – υποκειµενικές 

κρίσεις)

• Χρήση εκφράσεων (συχνά επιλέγει, τον είδα να, την 

άκουσα  να λέει, ασχολήθηκε µε, είπε, σχεδόν κάθε 

µέρα, µία ή δύο φορές, κάθε φορά)



Documentation
• Recordings shall be accompanied by evidence, 

photographs of childrens’ block constructions, 
representative paintings that can be debated  by child 
and teacher, giving feedback to the child about 
everything he/has done.
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We can 'share' recordings and give 
feedback to the child?

• Questions as: 
• which of these works did you like more,
• Which one was more difficult for you to work?
• what would you change if you had the chance to do it 

again?
• What  have you learned  to draw?
• What else would you like to know more?

help child to realize what he/she has done, what 
he/she needs to do or how to do it better
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Recordings analysis and assessment

If we have in mind some questions, this process can  be 
done very quickly. For example:

• Did he/she showed interest in the activity / game?
• Did he/she used his/her own ideas?
• How did he/she use the materials which were 

available?
• How did he/she team up with the other children?
• During the development of the activity  did he/she 

submitted questions, speculate, developed arguments?, 
• Can he/she express his/her feelings or respond to 

others' emotions? 
• How did he/she use language? Refers to present, past 

or future - Develops a conversation with an adult or 
another child?
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Συστηµατική
παρατήρηση

Βιντεοσκόπηση 
Μαγνητοφώνηση
Φωτογράφιση

Ηµερολόγιο
Οδηγοί παρατήρησης
Κλίµακες ελέγχου
Ανεκδοτική έκθεση

∆ραστηριότητες 
Εφαρµογής

& Παρουσίασης



Techniques for collecting and recording 
observations

• Control scales

• Rating scales

• Anecdotal records

• Interviews

• Records

• Time sample

• Event Sample

• Rubric 

• Participation  chart in a 
small discussion group

• Dairy

• Photos

• Tape recording

• Video 

• Conceptual map
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Rubric example for scoring the 
variable “expresses clearly  

his/her ideas"Α. expresses clearly  his/her ideas 

•4. Communicates clearly and effectively the 
main theme or main idea and supports it with 
rich, vibrant and dynamic details

•3. Communicates clearly the main theme or  
the main idea and supporting it appropriate

•2. Communicates some important information, 
but not a clear theme or overall structure

•1. Communicates individual information to a 
random version University of Thessaly 38
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Example of participation  chart in a 
small discussion group

Check using √ 
for each 
answer

Make 
questions

Answer to 
questions

Gives on 
his/her own 
info/
comments

Fails in 
unrelated 
actions or 
comments

Helen

Debby

Theo

Alex

Mary

George

Teacher: 

Children group: 

Date: 
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• Αυτοσχέδια αναφορά, σύντοµη έκθεση, όπου 
περιγράφεται η παρατηρούµενη συµπεριφορά. 
Περιλαµβάνει προϋποθέσεις εκδήλωσης της, 
ένταση, συχνότητα.

• Σηµειώσεις και σχόλια καταγράφονται σε 
ξεχωριστή στήλη, αποφεύγονται αξιολογικές 
κρίσεις, ερµηνείες

• Λειτουργεί συµπληρωµατικά παρέχοντας στοιχεία 
για την ανάλυση και ερµηνεία 

• Μειονεκτήµατα: Υποκειµενικότητα, χρόνος, 
προσπάθεια



Anecdotal records example

• A teacher writes for a 4 year old girl: 

“Mary was standing next to me in dollhouse. Suddenly
she said: “I’m growing up, I become older ... I’m
growing up all the time, but I can’t feel that I’m growing
up”.

The teacher notes in her records, what should
discuss with their children about this issue.
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One more example
Nick (5 years old, at the beginning of the school year) 
tells me that he wants to make a flag. I replied that I do 
not know how to make flags and if he has an idea how
we can make it.

Nick : I think we need a stick. 
Teacher : We do not have a stick. 
Nick : We can use a straw (takes a straw). We will glue
here the flag
Teacher : How will you stick it? 
Nick : I will put glue on the paper. 

The teacher notes to record that Nick can make 
recommendations and can function autonomously
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Checklists

• Κατάλογος συµπεριφορών, δεξιοτήτων, στάσεων, 

γνώσεων, έργων του παιδιού σε ένα συγκεκριµένο 

τοµέα (γνωστικό, συναισθηµατικό, κοινωνικό, 

αισθητικό)

• Το περιεχόµενο διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία, 

το επίπεδο ανάπτυξης, τις αρχές του αναλυτικού 

προγράµµατος

• Γρήγορες-εύκολες στη χρήση, κατασκευή από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς, στην αρχή χρήση από 

τη βιβλιογραφία
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Κλίµακες ελέγχου- Φύλλο παρατήρησης: Γλώσσα
Όνοµα:

Ηµεροµηνία ∆ραστηριότητα 
Παρατήρηση

Κατανόηση Προφορικού λόγου
∆ιακρίνει διαφορετικά µοντέλα οργάνωσης προφορικού λόγου 

(απαγγελία, αφήγηση, καθηµερινοί διάλογοι, …), 

Αναγνωρίζει διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας

Αναγνωρίζει την ταυτότητα του οµιλητή

Παραγωγή Προφορικού λόγου
∆ιηγείται/Αφηγείται

Περιγράφει/εξηγεί

Συζητά/χρησιµοποιεί επιχειρήµατα

Αναπτύσσει στρατηγικές για να πάρει το λόγο µε ευγενικό τρόπο

Συµµετέχει σε συζητήσεις που αφορούν τη καθηµερινότητα του 

νηπιαγωγείου

Κατανόηση γραπτού λόγου
Ακούει και κατανοεί (διήγηση, κανόνα, απλά κείµενα)

Αντιστοιχεί λέξεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα, λέξη µε εικόνα

Εντοπίζει χρήσιµες πληροφορίες: τον τίτλο, συγγραφέα, στοιχεία 

βιβλίου

Παραγωγή γραπτού λόγου
Επισηµαίνει γραπτά µηνύµατα στο περιβάλλον: σήµατα, 

ταµπέλες καταστηµάτων, λογαριασµούς, …

Παράγει κείµενα µε προκαθορισµένο στόχο, αφίσα

Γράφει το όνοµα του στις εργασίες



Control scale example

Skills Documentation Date

Assembles puzzle with many 
pieces

Snap buttons, raises, lowers zip

Connects and creates structures 
with blocks & building materials

Properly use scissors

Uses comfortably enough tools 
for writting and design

Tie on himself his shoe laces

Name: ……………………………………………………………………...

Date: ……………………………………………………………….

Note the skills exhibited by the child on a weekly basis
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Control scale exemple-Mathematics
Name:….. Date: …..

Groupings - classifications Date Date Date

Separates items in collections based on 1 feature

Separates items in collections based on 2 features.

Describes similarities

Describes differencies

Explains his/her actions?

Measurements

Can make measurements using an arbitrary unit

Uses the measuring tools consistently

University of Thessaly 48
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• Οι κλίµακες διαβάθµισης (rating scales) αναφέρονται σε 

µεµονωµένα χαρακτηριστικά του µαθητή ή σε οµάδα 

χαρακτηριστικών. 

• Οι πιο συνήθεις µορφές είναι η ψηφιακή ή αριθµητική και η 
φραστική και συνδυασµός των προηγούµενων δύο.

• Η ψηφιακή περιλαµβάνει  για κάθε χαρακτηριστικό που 

παρατηρείται ένα αριθµό σηµείων, συνήθως πεντάβαθµη, τα 

οποία αντικατοπτρίζουν επίπεδα εκδήλωσης της συµπεριφοράς 

που παρατηρείται (π.χ 5 4 3 2 1). 

• Η φραστική διαφέρει από τη ψηφιακή  στις θέσεις των 

αριθµών, όπου στα αντίστοιχα σηµεία υπάρχουν λέξεις ή 

φράσεις (π.χ. πολύ συχνά-συχνά-ενίοτε-σπάνια-ποτέ). 



Rating scale example
Literacy for children aged 3 to 6 

Name:……………. Period: from ……… to ……..

Always often Some times Rare Never

Selects books for his personal 
pleasure

Ask from the teacher to read
again the book

Can narrate well Known stories

Recognizes names in literature

Know s which part of the page is 
read

Knows which is the writer

knows what the illustrator is

Writes in order to communicate 
well University of Thessaly 50
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• Αναλυτικό σηµειωµατάριο που έχει στόχο την αποτύπωση 
των παρατηρήσεων της εξέλιξης του παιδιού και των αλλαγών 
στη συµπεριφορά και τα ενδιαφέροντα του. Ο παρατηρητής-
νηπιαγωγός καταχωρεί σηµειώσεις από το ηµερήσιο 
πρόγραµµα, για τις δραστηριότητες και την πρόοδο των 
παιδιών

• Σηµειώνει σηµαντικά περιστατικά της ηµέρας, ιδιαιτερότητες 
της ηµερήσιας εργασίας, θετικά και αρνητικά σηµεία της 
διδασκαλίας, αντιδράσεις των παιδιών στις δραστηριότητες ή 
σχόλια που αφορούν κάποια νήπια

• Αδυναµίες: γενικότητες, διάθεση- κόπωση εκπαιδευτικού

• Παιδαγωγική αξία, οργάνωση µεµονωµένων γεγονότων και 
πληροφοριών, σφαιρική άποψη για συµπεριφορές και 
στάσεις νηπίων

• Συµβάλλει στην ανατροφοδότηση



Diary

One way in which teachers can reflect upon in relation to
different situations is to use diary in which can record
their thoughts and feelings in relation to their practice in
the classroom.
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Diary example

On the arrival of a child at school: 
"Helen came into the classroom with 
hands in pockets, walking next to her 
mother. She undid her coat. Helen didn’t
seem willing to help.. Her body seemed 
lifeless as her mother unbutton the 
buttons. Helen's eyes were floating all 
around the classroom. When she took off 
her coat, walked around the class. Did
she forget or ignored completely the 
presence of her mother, who left hurriedly 
without telling her goodbye?
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• Μαγνητοφωνήσεις: Καταγραφή συζητήσεων που 
αναπτύσσουν τα παιδιά µεταξύ τους, συνεντεύξεων, 
αφηγήσεων παραµυθιών και ιστοριών, τραγούδια, 
κλπ. Παρακολούθηση των γλωσσικών ικανοτήτων των 
παιδιών (έκφραση, επικοινωνία, λεξιλόγιο, άρθρωση, 
κλπ). 

• Βιντεοσκοπήσεις: Γίνονται στο πλαίσιο της 
διαµορφωτικής αξιολόγησης, µέσο αυτοαξιολόγησης 
αλλά και ετεροαξιολόγησης  από τον εκπαιδευτικό 
και από τα παιδιά.  Συµβάλει στην πληροφόρηση 
των γονέων και στη διάχυση και κοινοποίηση της 
γνώσης σε άλλα πρόσωπα 
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2. Συζήτηση
∆ιάλογος

Συνέντευξη-
συζήτηση

Ιστόγραµµα
Καταιγισµός ιδεών Ηµερολόγιο 
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Ο διάλογος
(Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011, τ.Α΄, σ. 44) :

• λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τη συστηµατική παρατήρηση 
& αυτοαξιολόγηση και πραγµατοποιείται µεταξύ εκπαιδευτικού-
παιδιού ή µεταξύ παιδιών, µε σκοπό:
• να διαπιστωθεί η δική τους οπτική & ο τρόπος που σκέφτονται

• να δοθεί ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό          
(αλλά και τους συµµαθητές) για την πορεία ή την πρόοδο του
παιδιού σε κάποιο τοµέα ή εργασία.

• Το διάλογο διευκολύνουν οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
χωρίς όµως να αποκλείονται & οι κλειστού, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του παιδιού και το σκοπό του διαλόγου.
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Είναι ένας τρόπος καταγραφής των γνώσεων, ιδεών, εµπειριών 

του παιδιού, αφορούν γενικά & ειδικά θέµατα, 

• Γίνονται συνήθως αυθόρµητα & προγραµµατισµένα

• Οι αυθόρµητες αναδύονται στο καθηµερινό πρόγραµµα,  στο 
ελεύθερο πρόγραµµα, στο παιχνίδι στην αυλή, κλπ., όπου ο 
εκπαιδευτικός θεωρεί ότι µέσα από τη συγκεκριµένη 
κατάσταση µπορεί να αντλήσει πληροφορίες από το 
παιδί για τον τρόπο που σκέφτεται, το βαθµό 
κατανόησης, τα συναισθήµατα του, κλπ. ∆ιατυπώνει 

ερωτήµατα και καταγράφει απαντήσεις υπό µορφή σύντοµων 

σηµειώσεων. 

• Στις επίσηµες ο εκπαιδευτικός προετοιµάζει τις ερωτήσεις 

που θα διατυπώσει και στη συνέχεια τις θέτει στα παιδιά. 

• Αλλά και συνεντεύξεις στους γονείς για πληροφορίες 
που αφορούν το παιδί



Interview with the child

• It’s  connected to the concept of individualization of
learning process. 

• What the interview aims is to understand the given 
behavior towards difficulties which already had been
identified by observation and should be modified
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∆ιερευνητικές ερωτήσεις
1. Πες µου για την εργασία που κάνεις τώρα.

2. Τι σκέφτεσαι;

3. Πες µου κι άλλα γι’ αυτό.

4. Τι έκανες για να ξεκινήσεις αυτή την εργασία.

5. Τι σχεδιάζεις να κάνεις µετά;

6. Πώς το βρήκες αυτό;

7. Γιατί πιστεύεις πως είναι έτσι;

8. Τι θα γινόταν αν όλα αυτά συνέβαιναν µε διαφορετική σειρά;

9. Αν δεν πετύχαινε αυτό, τι θα έκανες;

10. Πως θα το εξηγούσες αυτό σε ένα άλλο παιδί;

11. Τι αλλαγές θα µπορούσες να κάνεις;

12. Αν χρειαζόταν, τι θα έκανες για να βρεις περισσότερες πληροφορίες;

Συνέντευξη



60

• Μία τεχνική που έγινε πιο γνωστή µε την εισαγωγή 

της ∆ιαθεµατικής προσέγγισης

• Καταγραφή των γνώσεων, ιδεών, εµπειριών  του 

παιδιού στην αρχή ή και στο τέλος µιας θεµατικής, 

µιας δραστηριότητας ή ενός σχεδίου εργασίας.

• Οι καταγραφές αυτές αποτελούν µέρος της 

αρχικής και τελικής αξιολόγησης και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και ως µέσο σύγκρισης των 

αρχικών και τελικών γνώσεων των παιδιών. 
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Ηµερολόγιο -Καταγραφές

Πρόκειται για την αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού µέσα από το 

σχολιασµό περιστατικών.

Σχετικά µε τα παιδιά Ποιες δυσκολίες συνάντησαν κατά την εφαρµογή; 

ενεργοποίηση-συµµετοχή- επικοινωνία – συνεργασία οµάδας 

εποπτικό υλικό- επεξεργασία – κατανόηση εννοιών- χρονική διάρκεια

Σχετικά µε την υλοποίηση Ποιες δυσκολίες συνάντησα κατά την εφαρµογή;

ακολούθησα τον αρχικό µου σχεδιασµό;

έδειξα ευελιξία ώστε να διευκολύνω την εξέλιξη της δραστηριότητας;

έδωσα τη δυνατότητα στα παιδιά να πάρουν ενεργό ρόλο;

αντιµετώπισα απρόβλεπτες συµπεριφορές των παιδιών;

χρειάστηκε η συνδροµή µου;

Σχετικά µε τη συνεργασία Ποιο ήταν το κλίµα στη συνεργασία; κλπ
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3. Εµπλέκοντας τα παιδιά στη µάθηση 
τους: η σηµασία της Αυτοαξιολόγησης

Έρευνες µας λένε ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν καλύτερα: 

• όταν αισθάνονται ότι έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο της 
µάθησης τους

• όταν γνωρίζουν και κατανοούν τους στόχους της 
µάθησης τους

• όταν «κινητοποιούνται» συναισθηµατικά και 
γνωστικά

Εξάλλου, ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης είναι 
να βοηθήσει τα άτοµα να γίνουν υπεύθυνα 

(ανεξάρτητα) για τη µάθηση τους - γιατί κανένας 
δεν µπορεί να το κάνει γι’ αυτά
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Η σηµασία της αυτοαξιολόγησης 

Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και σήµερα:

• ∆εν συνηθίζουµε να συζητάµε τους µαθησιακούς 
στόχους µας µε τα παιδιά 

• ∆εν συνηθίζουµε να συµπεριλαµβάνουµε τους 
στόχους των µαθητών στους στόχους µας, 

• ∆εν συνηθίζουµε να συζητάµε µε τους µαθητές την 
«εξέλιξη-πρόοδο» τους (όταν αυτή συµβαίνει)

και

• Όταν αξιολογούµε στοχεύουµε περισσότερο, στη 
«µέτρηση» της επίδοσης/µάθησης παρά στη βελτίωση 
της
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Η σηµασία της αυτοαξιολόγησης 

Με τον τρόπο αυτό φτιάχνουµε άτοµα τα οποία…

• εξαρτώνται από τους άλλους για να καταλάβουν την 
αξία τους και να πάρουν ανατροφοδότηση για την 
επίδοση τους

• δεν µπορούν να ελέγξουν/ οργανώσουν/ βελτιώσουν, 
αυτά τα ίδια, τη µάθηση τους – χρειάζονται πάντα τη 
βοήθεια κάποιου άλλου

Σήµερα, οι συζητήσεις για την αξιολόγηση στρέφονται 
από:

• την «αξιολόγηση της µάθησης» 

στην 
• «αξιολόγηση για τη µάθηση»
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Πρόκειται για µια διαδικασία

• που διδάσκεται, δεν «συµβαίνει» από µόνη της.
• Μέσα από αυτή, τα παιδιά εξασκούν δεξιότητες όπως
η ικανότητα να θυµούνται και να στοχάζονται τη δράση
τους,

• να επεξεργάζονται προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις
και να τις χρησιµοποιούν σε νέα πλαίσια,

• να διαφοροποιούν το εύκολο από το δύσκολο και να
παρακολουθούν την εξέλιξη και την πρόοδο τους.
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Αυτοαξιολόγηση του µαθητή/ 1

Η διαδικασία κατά την οποία οι µαθητές

• αξιολογούν την πρόοδο και την επίδοση 
τους, βασισµένοι σε συγκεκριµένα κριτήρια 
και αποδείξεις

• εντοπίζουν τα δυνατά και αδύνατα «σηµεία» 
τους 

Στόχος:

• Να βελτιώσουν την προσπάθειά τους στο 
µέλλον
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Αυτοαξιολόγηση του µαθητή/2

∆ίνει στον εκπαιδευτικό πολύτιµες πληροφορίες 
για τα παιδιά αναφορικά µε:

• τον τρόπο σκέψης τους

• τις ικανότητες 

• τα ενδιαφέροντα 

• το στάδιο ανάπτυξης 

• το βαθµό προσπάθειας τους

• την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους

• τους στόχους τους 
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Αυτοαξιολόγηση του µαθητή/3

Η αυτό-αξιολόγηση που συµβάλει στη µάθηση

• ∆ιδάσκεται - δε «συµβαίνει» από µόνη της 

• Για να µάθουν οι µαθητές να αυτό-αξιολογούνται 

πρέπει να γνωρίζουν στόχους & κριτήρια

• Οι εκπαιδευτικοί κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις

• ∆ίνουµε θετική και σαφή ανατροφοδότηση

• ∆ηµιουργούµε ένα κλίµα/ περιβάλλον που ενθαρρύνει 

την αυτό-αξιολόγηση 

• Η αυτοαξιολόγηση συµβάλει στην ανάπτυξη της 
µεταγνωστικής ικανότητας του παιδιού
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Ερωτήµατα που βοηθούν στην 
αυτοαξιολόγηση

• Κατά τον προγραµµατισµό (Τι σκέφτεσαι να κάνεις; 
Πως σκέφτεσαι να ξεκινήσεις; Τι υλικά θα 
χρειαστείς;)

• Στη διάρκεια ανάπτυξης της διαδικασίας (Πως το 
έφτιαξες; Τι έκανες πρώτα; Τι έκανες µετά; Τι 
δυσκολίες συνάντησες;)

• Αναφορικά µε τη συνεργασία (Σε βοήθησε κάποιος; 
Ποιος; Πως;)

• Να διαπιστώσουµε νέες γνώσεις/ δεξιότητες (Τι 
καινούργιο έµαθες µε αυτό που έκανες;)

• Να ανιχνεύσουµε τις προτιµήσεις, ενδιαφέροντα, 
συναισθήµατα (Σου άρεσε αυτό που έκανες; Τι σου 
άρεσε περισσότερο; Λιγότερο; Γιατί;)
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Ατοµικός Φάκελος Αξιολόγησης παιδιού
(Portfolio Assessment)/1

• Ο ατοµικός φάκελος του παιδιού αποτελεί ένα εργαλείο συλλο

γής, καταγραφής και ερµηνείας δεδοµένων που αφορούν την

ανά-πτυξη και την πρόοδο του.

• Ταυτόχρονα είναι ένα µέσο παρουσίασης των προσπαθειών, τ

ης εξέλιξης και των επιτευγµάτων του τόσο στο ίδιο όσο και σ

τους ενήλικες που εµπλέκονται στη µάθηση του (εκπαιδευ

τικός και γονείς).

• Τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν και ο τρόπος µε τον οπο

ίο 

θα οργανωθούν και θα παρουσιαστούν θα πρέπει να εξυπηρετ

ούν το σκοπό της αξιολόγησης για τη µάθηση, δηλαδή δ

ιευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µάθη

ση και τη διδασκαλία.

• ∆ιαφορετικά, ο φάκελος αποκτά ρόλο αναµνηστικού.
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Ατοµικός Φάκελος Αξιολόγησης 
παιδιού/2
• ή Portfolio είναι «µια συστηµατική συλλογή των εργασιών του 

µαθητή, η οποία διηγείται την ιστορία των προσπαθειών, της 
προόδου και των επιτυχιών του σε ένα ή περισσότερους τοµείς»
(Arter & Spandel, 1992, 36).

• Είναι αποτύπωση της µαθησιακής διαδικασίας του παιδιού
(Gronlund, 1998· Grace and Shores, 1991):

• Τι έµαθε και πώς;

• Πώς σκέφτεται, ρωτά, αναλύει, συνθέτει, παράγει και 
δηµιουργεί;

• Πώς αλληλεπιδρά διανοητικά, συναισθηµατικά και 
κοινωνικά µε τους άλλους;

• Επικεντρώνεται στην αλλαγή, στην ατοµική εξέλιξη, στο 
αναλυτικό πρόγραµµα, στον αναστοχασµό και στην 
πληροφόρηση

• Είναι µέθοδος αυθεντικής αξιολόγησης
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Βασικές Αρχές Οργάνωσης του Φακέλου 
Αξιολόγησης

• Συστηµατική µε κάποιο σκοπό και νόηµα 
συλλογή εργασιών σε µια ή περισσότερες 
µαθησιακές περιοχές

• Επιλογή των έργων από τα παιδιά µε 
συγκεκριµένα κριτήρια

• Καταχώρηση έργων επιλεγµένων από 
εκπαιδευτικούς, γονείς, φίλους

• Αντανάκλαση καθηµερινών µαθησιακών 
δραστηριοτήτων

• Εξελικτικός χαρακτήρας
• Αποτελείται από υποφακέλους
• Ποικιλία εργασιών
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Πλεονεκτήµατα Portfolio (1)

• Αναγνώριση αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των 
παιδιών

�∆ε δηµιουργεί άγχος

�Αξιολογεί την επίδοση και την ανάπτυξη για 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα

�Επιτρέπει τη συλλογή και παρουσίαση των 
πληροφοριών µε διαφορετικούς τρόπους 
(ζωγραφική, φωτο, κατασκευές, αφηγήσεις), 
αναγνώριση ποικιλότροπης έκφρασης γνώσεων 
και δεξιοτήτων

� Εφικτός τρόπος αξιολόγησης
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Πλεονεκτήµατα Portfolio (2)

• Αποτελεί Σηµείο εκκίνησης
• Ποσοτικό & ποιοτικό αρχείο προόδου µε µεγάλη 

διάρκεια
• ∆ηµιουργεί αισθήµατα περηφάνιας
• Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από την 

καθηµερινή ζωή των παιδιών
• Σέβεται τη διαφορετικότητα & ταιριάζει σε όλα τα 

πολιτιστικά περιβάλλοντα
• ∆ε δηµιουργεί ανταγωνισµό
• Συµπληρώνει και επιβεβαιώνει την προφορική 

ενηµέρωση των γονέων
• Μέσο επικοινωνία κατανοητό  από γονείς διαφορετικής 

κουλτούρας και γλώσσας
• Κατάλληλο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες
• Συνοδεύει το παιδί στην επόµενη τάξη
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Πρόταση για ∆ηµιουργία Φακέλου 
Αξιολόγησης

Ερωτήµατα που µπορεί να µας απασχολούν

• Τι θα καταχωρήσω; 

• Πως θα το καταχωρήσω;

• Πως θα επεξεργαστώ το φάκελο;
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Portfolio: Τι περιλαµβάνει/ 1

• όλους τους τοµείς ανάπτυξης του, 
• όπως  έννοιες που έχει κατακτήσει π.χ µαθηµατικών,
• δεξιότητες, γλωσσικές ικανότητες, συναισθηµατικές και 

κοινωνικές ικανότητες, κλπ. 
• Πρέπει να καταχωρηθούν αυθεντικές εργασίες των 

παιδιών, όπως ζωγραφιές, γραπτά δείγµατα, κατασκευές, 
κολάζ, 
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Portfolio: Τι περιλαµβάνει/ 2

• καθώς επίσης και καταγραφές που προέκυψαν από τη 
συστηµατική παρατήρηση του παιδιού για παράδειγµα 
σύντοµες εκθέσεις, φύλλα παρατήρησης, φωτογραφικό 
υλικό, µαγνητοφωνήσεις, βιντεοσκοπήσεις, σηµειώσεις, 
κ.ά. 

• Είναι σηµαντικό το υλικό αυτό να καταχωρείται στο 
φάκελο κατά χρονολογική σειρά και σε κατηγορίες για 
να δίνεται ευκαιρία στον εκπαιδευτικό, στα παιδιά, 
καθώς και  στους γονείς τους να συγκρίνουν τις 
εργασίες και να παρατηρούν τις αλλαγές που 
συµβαίνουν.
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Κριτήρια Επιλογής Υλικού

• Πληροφορίες για την εξέλιξη του παιδιού

• Αξιοποίηση των πληροφοριών για την ανάπτυξη 
προγράµµατος και την εξατοµικευµένη διδασκαλία

• ∆ιαδικασία επιλογής έργων και υποβοήθηση στην 
κατανόηση από τα ίδια τα παιδιά της ανάπτυξης τους

• Πληροφορίες για το µαθησιακό στυλ του παιδιού
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∆οµή και Οργάνωση Φακέλου Αξιολόγησης 
Περιεχόµενο Φακέλου Αξιολόγησης/1

• Αυθεντικές εργασίες από το φάκελο εργασιών 
που έχουν κάποιο νόηµα

• Παρατηρήσεις-καταγραφές του εκπαιδευτικού, 
περιστασιακές σηµειώσεις

• Φύλλα παρατήρησης

• Φύλλα αυτοαξιολόγησης  

• Μαγνητοσκοπήσεις αφηγήσεων, 
Βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, εκτυπώσεις, κλπ

• Πληροφορίες από γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς

• Ανοιχτά φύλλα αξιολόγησης
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Περιεχόµενο Φακέλου Αξιολόγησης (2)

1. Συνοδευτικά στοιχεία φακέλου
• Ονοµατεπώνυµο, ηλικία, διεύθυνση ,τάξη, σχολική 

χρονιά

• Ηµεροµηνία εκτέλεσης εργασίας

• Τίτλος ή περιληπτική περιγραφή της εργασίας

• Λόγοι σηµαντικότητας της εργασίας

• Παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού, του παιδιού, των 
γονέων

• Τακτοποίηση των στοιχείων στο φάκελο ανά 
κατηγορία και σε χρονολογική σειρά



81

2. ∆εδοµένα συνεντεύξεων

• Τι σου αρέσει να κάνεις στο σπίτι;

• Ποιο παιχνίδι σου αρέσει;

• Τι νοµίζεις ότι κάνεις πολύ καλά;

• Τι δεν σου αρέσει να κάνεις στο 

νηπιαγωγείο;

• Σε τι θα ήθελες να γίνεις καλύτερος/η;

• Με ποιον θα ηθελες να κάνεις παρέα στο 

νηπιαγωγείο;
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3. Επιλογές των παιδιών

• Τι επιλέγουν: Εργασίες, κατασκευές, γραπτές 

παραγωγές που θεωρούν σηµαντικές

• Πως – πότε επιλέγουν: Μία σταθερή µέρα της 

εβδοµάδας, µία φορά το µήνα όλα τα παιδιά 

• Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση
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4. Παιδικά Ιχνογραφήµατα

• Το ανθρωπάκι του µήνα (ο εαυτός µου)

�Μετά τα Χριστούγεννα: Το ανθρωπάκι και το 

όνοµα του

• Η οικογένεια µου

• Η τάξη µου

• Η σκηνή από την αγαπηµένη µου ιστορία

�Τιτλοδότηση και αφήγηση της σκηνής 
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5. Παρατηρήσεις 

εκπαιδευτικού

• Σηµειώσεις από Συστηµατική Παρατήρηση

• Περιστασιακές σηµειώσεις
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Εξοικείωση των παιδιών µε το Φάκελο 

Αξιολόγησης

• Συζήτηση για το περιεχόµενο και το 
σκοπό του φακέλου

• Εξοικείωση µε το λεξιλόγιο που συνοδεύει 
την τήρηση του φακέλου (συλλογή, 
επιλογή, φάκελος, υποφάκελος)

• Συζήτηση για τον τρόπο εµπλουτισµού του 
φακέλου και τα κριτήρια επιλογής των 
εργασιών

• Συζήτηση για εξεύρεση χώρου 
τοποθέτησης του φακέλου (δηµιουργία 
γωνιά αυτοπαρατήρησης και επιστήµης 
του εαυτού
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Πρακτικές οδηγίες

• ∆ηµιουργία φακέλων και υποφακέλων 

(διαφορετικό χρώµα ανά κατηγορία)

• Καταγραφή προσωπικών παρατηρήσεων 

εκπαιδευτικού  σε ειδικό υποφάκελο µε 

φωτογραφία του παιδιού (τήρηση στο 

προσωπικό αρχείο του/της εκπαιδευτικού )
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Συγκέντρωση και Ανάλυση Πληροφοριών

• Συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών
• Ανάδειξη προόδου του παιδιού µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
• Ανάλυση πληροφοριών λαµβάνοντας υπόψη την 

κοινωνική δοµή του παιδιού
• Σύγκριση εργασιών του παιδιού µε τις προηγούµενες 

δικές του
• Τα συµπεράσµατα σχετικά µε τα επιτεύγµατα,  

ικανότητες, δυνατότητες, αδυναµίες, ανάγκες πρέπει να 
βασίζονται στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού

• Αντικειµενική ανάλυση
• Έµφαση στη θετική πλευρά του παιδιού
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∆ραστηριότητες εφαρµογής

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων

• Συζήτηση ανακεφαλαίωσης (τι µάθαµε για …)

• Ιχνογράφηµα 

• Κατασκευές 

• ∆ραµατοποίηση (ταξίδι στο διάστηµα)

• Παιχνίδι ρόλων (επίσκεψη στον οδοντίατρο)

• Αφηγήσεις (δηµιουργία µιας ιστορίας)

• Παιχνίδι (µε ζάρι, µε εντολές, κατασκευών, κα.)
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Πρακτικές Συµβουλές

• Ενηµερωθείτε! Συνεργαστείτε! 

• Ξεκινήστε συντηρητικά!

• Περιοριστείτε σε παρατηρήσεις και καταγραφές 
απόλυτα απαραίτητες!

• Αναγνώριση του εξελισσόµενου χαρακτήρα της 
αυθεντικής αξιολόγησης!



Observe/
Document

ReflectAct

A Process  for Reflection and Action
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….Because

The more things the teacher 
knows about  the child,  the more 
able she/he will be in order to 
support child’s learning and 
development by organizing 
appropriate activities
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