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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή, αρχικά παρουσιάζονται οι περιορισµοί των παραδοσιακών µεθόδων 

διδασκαλίας. Στη συνέχεια, αναλύεται και περιγράφεται η χρήση του portfolio του/της 

µαθητή/τριας κατά τη διδασκαλία, την αξιολόγηση και τη µάθησή του/της. Επίσης, 

παρουσιάζεται το e–portfolio, το οποίο µπορεί να συνεισφέρει στη χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Τέλος, αναπτύσσεται η δοµή που µπορεί να έχει το 

portfolio µαθητή/τριας του Λυκείου, και δίνονται παραδείγµατα εργασιών για να φανεί ότι 

µπορεί να ενσωµατωθεί και στην ελληνική εκπαιδευτική πρακτική. 

 
1. Εισαγωγή 

Πρόσφατες έρευνες στη γνωσιακή επιστήµη και στη µάθηση έχουν δείξει ότι τέσσερις 

παράγοντες αποτελούν τα συστατικά για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών περιβαλλόντων 

µάθησης. Αυτά είναι η κοινωνία, ο µαθητής, η γνώση και η αξιολόγηση (National Research 

Council [NRC], 2001, Βοσνιάδου Σ., 2001, Black P. & Wiliam D., 2002). Τα τέσσερα αυτά 

συστατικά όπως φαίνεται στο σχήµα, µπορεί να επικαλύπτουν το ένα το άλλο και αµοιβαία να 

δίνουν πληροφορίες το ένα στο άλλο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Αποτελεσµατικό Περιβάλλον Μάθησης (NRC, 2001) 

 

Από την άλλη, η εποχή µας, χαρακτηρίζεται, µεταξύ άλλων, από το µεγάλο όγκο 

πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Οι εκπαιδευτικοί µε τον πλουραλισµό των 

διδακτικών και µαθησιακών πρακτικών δεν µπορούν να κάνουν παρά µόνο εισαγωγή στους 
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µαθητές και µαθήτριες σε επιστηµονικά πεδία γνώσης και εµπειρίας. Τα ηλεκτρονικά µέσα 

(πολυµέσα, τοπικά δίκτυα, συστήµατα επικοινωνίας, διαδίκτυο, βάσεις δεδοµένων, έξυπνα 

συστήµατα εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου) οδηγούν εύλογα στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών 

διδασκαλίας και µάθησης (Birenbaum, 1996, Χιονίδου–Μοσκοφόγλου, 2000). Στην εισήγηση 

αυτή θα δούµε σε αδρές γραµµές τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε παγκόσµιο επίπεδο στο χώρο 

της µαθηµατικής εκπαίδευσης και πως αυτές έχουν επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας. 

Επιπλέον, θα εστιαστούµε στο portfolio των µαθητών/τριών το οποίο µπορεί να συνεισφέρει 

στη διδασκαλία και τη µάθηση. 

 
2. Οι στόχοι της µαθηµατικής εκπαίδευσης 

Πολλοί εκπαιδευτικοί φορείς, όπως το National Council of Teachers of Mathematics 2000 

(Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics) στην Αµερική, Mathematics 

Counts (Cockroft, 1982) στην Αγγλία και A National Statement on Mathematics for Australian 

Schools (Australian Education Council, 1990), αλλά και πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στις 

ικανότητες που πρέπει να αποκτά κάθε µαθητής όχι µόνο κατά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσής του αλλά και κατά την αξιολόγησή του, όπως για παράδειγµα: 

• γνωστικές ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, κριτικής σκέψης, διατύπωσης ερωτήσεων, 

εύρεσης πληροφοριών, κριτικής, παρατήρησης, αποτελεσµατικής χρήσης πληροφοριών, 

έρευνας, κατασκευής, επινόησης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδοµένων, επικοινωνίας, 

προφορικής και γραπτής έκφρασης. 

• µετα-γνωστικές ικανότητες αυτο-αναστοχασµού και αυτο-αξιολόγησης. 

• κοινωνικές ικανότητες καθοδήγησης συζήτησης και διαλόγου, πειθούς, συνεργασίας, 

εργασίας σε οµάδες και 

• συναισθηµατική διάθεση ώστε να εµµένει ο µαθητής στο στόχο που έχει θέσει, να έχει 

κίνητρα, υπευθυνότητα, προσαρµοστικότητα και να µπορεί να χειρίζεται καταστάσεις 

απογοήτευσης (Birenbaum, 1996). 

 
2.1. Η ∆ασκαλο-κεντρική προσέγγιση διδασκαλίας 

Στο δασκαλο-κεντρικό µοντέλο η διδασκαλία και η µάθηση αποτελούν ξεχωριστές 

διαδικασίες, µε τον εκπαιδευτικό να θεωρεί τους µαθητές/τριες παθητικούς λήπτες της γνώσης 

(Segers, Dochy, & De Corte, 1999, Dochy & McDowell, 1997). Η αποµνηµόνευση του 

περιεχοµένου του µαθήµατος που διδάσκεται αποτελεί τον κύριο στόχο της διδασκαλίας, ενώ η 

κριτική της γνώσης απουσιάζει σε υψηλό βαθµό. 
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2.2. Σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας και η αντίστοιχη κουλτούρα αξιολόγησης 

Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας είναι η απόκτηση συγκεκριµένων γνωσιακών, µετα-

γνωσιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι, η κατανόηση αποτελεί ένα κύριο στόχο της 

διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Για να επιτευχθεί η κατανόηση απαιτούνται νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι έχουν επηρεάσει τη διαδικασία διδασκαλίας και οι 

εκπαιδευτικοί σήµερα µπορούν να χαρακτηρίζουν, να επιβλέπουν και να βελτιώνουν τη µάθηση 

των µαθητών. Σύµφωνα µε τον De Corte (1990) απαιτείται ο σχεδιασµός αποτελεσµατικών 

περιβαλλόντων µάθησης που να τονίζουν ότι µάθηση σηµαίνει ενεργή "κατασκευαστική" 

γνώση και ικανότητες στη βάση της προηγούµενης γνώσης. Έτσι, απαιτείται ισορροπία µεταξύ 

της ανακαλυπτικής µάθησης και της προσωπικής διερεύνησης από τη µία και της συστηµατικής 

διδασκαλίας και καθοδήγησης από την άλλη. Σηµαντικό είναι επίσης ο µαθητής να είναι 

υπεύθυνος για τη µάθησή του. Ο εκπαιδευτικός µυεί το µαθητή σε αυτή τη διαδικασία. Του 

δίνει δυνατότητες για να χρησιµοποιήσει αυτά που ξέρει, ώστε να κατανοήσει νέα ζητήµατα. 

Παρέχει εργασίες που να προκαλούν το ενδιαφέρον του, να συνδέονται µε καταστάσεις της 

πραγµατικής ζωής και να σχετίζονται µε την εµπειρία του, ώστε να βελτιώνονται οι στρατηγικές 

µάθησης και κατανόησης (Birenbaum, 1996). Συνεπώς, οι δραστηριότητες µάθησης περιέχουν 

ποικίλες πηγές και υλικό, ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

δυνατότητες για χρήση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο µέλλον. Έτσι, σύµφωνα µε τους 

ειδικούς απαιτείται: 

• Ενοποίηση της αξιολόγησης και της διδασκαλίας. Οι ειδικοί της αξιολόγησης, όπως 

Birenbaum (1996), Keeves (1994) τονίζουν ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι εργαλείο 

που εµπλουτίζει τη διαδικασία διδασκαλίας και δεν πρέπει να συµβαίνει µόνο στο τέλος της 

διαδικασίας µάθησης (Dochy & McDowell, 1997). 

• Ο µαθητής να είναι ενεργός συµµέτοχος στη διαδικασία, να αυτοαξιολογείται, να 

συνεργάζεται και να επικοινωνεί συνεχώς µε τον εκπαιδευτικό και να συµµετέχει στην 

ανάπτυξη των κριτηρίων της αξιολόγησής του. 

• Το προϊόν της αξιολόγησης και η διαδικασία να αξιολογούνται. 

• Η αξιολόγηση να έχει ποικίλες µορφές. 

• Να µην υπάρχει πίεση χρόνου και να επιτρέπονται εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην 

πραγµατική ζωή. 

• Οι εργασίες να είναι ενδιαφέρουσες, µε σηµασία, αυθεντικές, ευχάριστες και να 

περιλαµβάνουν έρευνα οποιασδήποτε µορφής. 

• Η αξιολόγηση για το µαθητή να µην είναι ένας απλός αριθµός (βαθµός), αλλά ένα 

ολοκληρωµένο προφίλ (Kleinasser A., Horsch, E., & Tastad, S. 1993). 
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• Οι µαθητές να παρουσιάζουν την εργασία τους σε µία εφηµερίδα και να έχουν portfolios για 

να παρατηρούν τη σχολική τους ανάπτυξη. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα φανεί ότι µπορούν να καλυφθούν µε τα portfolios, τα οποία 

θα αναλυθούν στην επόµενη παράγραφο. 

 
3. Τα portfolios και η χρήση τους 

Στον εκπαιδευτικό χώρο, η χρήση των portfolios µπορεί να υιοθετείται για τρεις σκοπούς: 

• για την ανάπτυξη του/της µαθητή/τριας 

• για την παρουσίαση του/της µαθητή/τριας 

• για την αξιολόγηση του/της µαθητή/τριας (Χιονίδου–Μοσκοφόγλου Μ. & ∆ουκάκης Σ. 

2004), 

Τα portfolios χρησιµοποιούνται προκειµένου να προσφέρουν: 

α) µια συνολική εικόνα της ανάπτυξης του µαθητή/τριας, όπου περιλαµβάνουν υλικό για να 

αναδείξουν τη µάθησή του/της κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του/της. Οι µαθητές/τριες 

χρησιµοποιώντας το portfolio πραγµατοποιούν συνδέσεις για την καριέρα τους, µε την 

κοινότητα στην οποία εργάζονται, δείχνοντας τους προσωπικούς και εκπαιδευτικούς στόχους 

τους, 

β) ένα δυναµικό βιογραφικό µε υλικό που περιλαµβάνει την προσωπική και επαγγελµατική 

πρόοδο, την οµαδική εργασία και στοιχεία που αναδεικνύουν την επάρκεια και την 

ικανότητά τους και 

γ) ένα αυθεντικό αποτέλεσµα αξιολόγησης του µαθητή/τριας για την εκπαίδευση που έλαβε σε 

κάποια µαθήµατα. 

 
3.1. Η κατασκευή των portfolios 

Το portfolio των µαθητών/τριων είναι καλό να οργανωθεί σε περιοχές που είναι δύσκολο να 

διδαχθούν µε παραδοσιακές µεθόδους. Τέτοιες περιοχές είναι για παράδειγµα, ο χώρος των 

µετρήσεων, οι γραφικές παραστάσεις, η κατασκευή διαγραµµάτων. Ακόµη, είναι καλό να 

δηµιουργούνται από την αρχή του σχολικού έτους, ώστε να αποκτάται µία πλήρης εικόνα των 

ικανοτήτων και της εξέλιξης των µαθητών. Οι συγκρίσεις για την επίδοση του/της µαθητή/τριας 

είναι χρήσιµο να γίνουν, αλλά είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν χωρίς δείγµατα από την 

αρχή του σχολικού έτους. 

Κάθε µαθητής/τρια είναι υποχρεωµένος/νη να εργαστεί σε συγκεκριµένα θέµατα και όχι 

απλώς σε αυτά που προτιµά, ώστε να ελέγχονται συγκεκριµένα κριτήρια που έχουν τεθεί (Kuhs 

1994). 

Η επόµενη εικόνα δείχνει µερικά είδη εργασιών που µπορεί να περιλαµβάνει ένα portfolio: 
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Εικόνα 2. Τι µπορεί να περιλαµβάνει το µαθηµατικό portfolio (Kuhs 1994). 

 
3.2. Γιατί να χρησιµοποιηθούν portfolios; 

Τα portfolios µπορούν να αποτελέσουν µία σηµαντική συνιστώσα στην καταγραφή και την 

αποτίµηση της µάθησης µε τρόπο που να απεικονίζει τις πολλαπλές µορφές εργασίας του 

µαθητή (Lambdin, Walker 1994). 

Τα portfolios µπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει καλύτερα τη µάθηση 

του µαθητή, να καλλιεργήσει την αυτονοµία του µαθητή, να επικοινωνήσει τα επιτεύγµατα της 

διδασκαλίας του µαθητή µε τους γονείς και να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας του. 

Από τη στιγµή που τα portfolios περιλαµβάνουν δείγµατα της δουλειάς του µαθητή 

αποτελούν τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης σε σχέση µε το βαθµό. Πολλά προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα που είναι δύσκολο να αξιολογηθούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους, όπως 

προσαρµοστικότητα, επικοινωνία, επεξήγηση, επίλυση προβληµάτων και αυτο-εκτίµηση 

µπορούν να αξιολογηθούν µε τη χρήση των portfolios. Επίσης, µπορούν να ενθαρρύνουν τους 

µαθητές να αξιολογήσουν τη µάθησή τους. Οι µαθητές γίνονται πιο αυτόνοµοι και αποκτούν 

περισσότερα κίνητρα εξετάζοντας και κοιτώντας τις εργασίες τους και τις εργασίες των 

συµµαθητών τους. 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται σε ένα portfolio αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα από 

αυτά που µπορούν να επεξηγηθούν µε τους βαθµούς ή τα σχόλια για ένα µαθητή. Οι κηδεµόνες, 

αλλά και άλλα πρόσωπα µπορούν να δουν την πρόοδο και τις επιτυχίες των µαθητών. Επιπλέον, 

οι εργασίες των µαθητών που περιλαµβάνονται σε ένα portfolio αντικατοπτρίζουν το 

περιεχόµενο και τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος µε ένα τέτοιο τρόπο ώστε να 

συµπληρώνεται η φιλοσοφία, ο σκοπός και η σειρά των κεφαλαίων του αναλυτικού 

προγράµµατος. Στοχεύουν στη δουλειά που κάνουν οι µαθητές και όχι σε στόχους που θα 

επιθυµούσε κάποιος να επιτευχθούν. Επίσης, αναπτύσσεται η επικοινωνία µεταξύ κηδεµόνων 
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και µαθητών, εκπαιδευτικών και οµάδας εργασίας. Μπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία 

κοινών κανόνων για τους στόχους των µαθηµατικών. Όταν η αξιολόγηση εστιάζεται στα 

διαγωνίσµατα και τους βαθµούς, αναπτύσσεται µία πιο στενή θεώρηση του τι είναι χρήσιµο στα 

µαθηµατικά. Με τα portfolios η αξιολόγηση είναι πιο πλατειά και έτσι αναπτύσσεται µια πιο 

ευρεία θεώρηση του τι είναι χρήσιµο. 

Τα portfolios των µαθητών µπορεί να είναι χρήσιµα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την 

αξιολόγηση. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι µαθητές σκέπτονται και αισθάνονται 

µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να λάβουν αποφάσεις για το πώς να συνεχίσουν τη 

διδασκαλία. Μπορούν να διευκολύνουν τις συζητήσεις µε ειδικούς για τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις σε ένα θέµα και µπορούν να καταδείξουν τη χρήση έξυπνης διαχείρισης, την 

οµαδική εργασία και την τεχνολογία σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα. 

Τα portfolios των µαθητών µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν στο portfolio του 

εκπαιδευτικού για να αυτοαξιολογηθεί. Ο τρόπος διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, µπορεί να 

βελτιωθεί µε τη συγκέντρωση, την εξέταση και τη µελέτη portfolios µαθητών για αρκετά 

χρόνια. 

Τα portfolios δεν µπορούν να λειτουργήσουν από µόνα τους. Χωρίς την κατάλληλη 

υποστήριξη της καθηµερινής αξιολόγησης στην τάξη τα portfolios µετατρέπονται σε ένα απλό 

χώρο αποθήκευσης της δουλειάς των µαθητών. Όµως, ο στόχος είναι να συµπεριλαµβάνουν την 

καθηµερινή αξιολόγηση, τη συµµετοχή των µαθητών σε εκθέσεις, σε διαγωνισµούς και να 

αποτελούν τεκµηρίωση για τη µάθηση του µαθητή. Τέλος, τα portfolios δε πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για σύγκριση των εργασιών των µαθητών, αφού παρουσιάζουν τη σκληρή 

εργασία που κάνουν οι µαθητές χωριστά και αποτελούνται από ένα σύνολο κριτηρίων που 

σχεδιάστηκαν από τους καθηγητές ή/και τους µαθητές. 

 
3.3. Η περίπτωση των e–portfolios 

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) θεωρείται ως ένας 

σύγχρονος τρόπος προσέγγισης για τη διδασκαλία, τη µάθηση και την αξιολόγηση, αλλά δεν 

έχει ακόµη αξιοποιηθεί ευρέως. Σήµερα, η χρήση των τεχνολογιών στα µαθηµατικά 

επιµερίζεται στα ακόλουθα: 

• Υπολογιστές χειρός για γραφήµατα (Graphing Calculators), 

• Λογισµικά συστήµατα Άλγεβρας και εκπαιδευτικά λογισµικά όπως: The Geometers' 

Sketchpad, Fathom Dynamic Statistics, Graph, Αβάκιο κ.α. 

• Επεξεργαστής κειµένου, υπολογιστικό φύλλο, λογισµικό παρουσίασης, ∆ιαδίκτυο και  

• Αξιολόγηση µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και της µορφής σωστού–

λάθους. 
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Οι παραπάνω σύγχρονες τεχνολογίες ενσωµατώνονται σε ένα e–portfolio µε δύο θετικά 

αποτελέσµατα: να εκπαιδεύονται οι µαθητές στις σύγχρονες τεχνολογίες και να αξιοποιούνται οι 

Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη. 

Ακόµη, οι Τ.Π.Ε. και κατ’ επέκταση η ύπαρξη e–portfolio επιβάλλεται να υποστηρίζει 

εκπαιδευτικούς στόχους που οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν πολύ να δοκιµάσουν, αλλά είναι 

δύσκολο να πραγµατοποιήσουν µέσω παραδοσιακών διδακτικών µεθόδων. Έτσι, για 

παράδειγµα µέσα σε ένα e–portfolio, µπορεί να υπάρχουν εργασίες για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αναλυτικής σκέψης, όπως κριτικής, αναστοχασµού σε γνωσιακές διαδικασίες και 

δραστηριότητες "µάθησης για τη µάθηση", όπως επίσης οµαδικής εργασίας και επέκτασης 

παλαιοτέρων projects. Το NCTM (2000) υποστηρίζει ότι: "µε τη χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων, οι µαθητές θα µπορούν να αιτιολογούν πιο γενικά θέµατα και θα µπορούν να 

µοντελοποιούν και να λύνουν πολύπλοκα προβλήµατα, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να 

επιλύσουν στο παρελθόν". 

 
3.4. Παραδείγµατα portfolios 

Οι εργασίες που µπορούν να συµπεριληφθούν στο portfolio ενός/µια µαθητή/τριας του 

Λυκείου ποικίλουν. Οι τύποι εργασιών που µπορεί να συµπεριλαµβάνει το portfolio του/της 

µαθητή/µαθήτριας είναι τρεις: 

1. Μαθηµατική Έρευνα (Mathematical Investigation) 

Θέµα: Νόµος Ηµιτόνων. Προσέγγιση: οµοιότητα, ηµίτονα. 

Θέµα: Λογάριθµοι. Προσέγγιση: λογάριθµοι, γραφικές παραστάσεις. 

Θέµα: Περιοχές κάτω από καµπύλες. Προσέγγιση: εµβαδά, ολοκληρώµατα, αθροίσµατα, 

όρια, χρήση τεχνολογίας. 

2. Εκτεταµένη επίλυση κλειστού προβλήµατος (Extended closed–problem solving) 

Θέµα: Η κλίµακα των decibel. Προσέγγιση: λογάριθµοι, εκθετική συνάρτηση, γραφικές 

παραστάσεις. Προεκτάσεις: Τεχνολογία, Φυσική. 

Θέµα: Οι απορροφητές κραδασµών και οι σούστες στα αυτοκίνητα σχεδιάστηκαν για να 

προσφέρουν άνεση στους επιβάτες και σταθερότητα του αυτοκινήτου στο δρόµο. Οι 

µηχανικοί έχουν σχεδιάσει ένα νέο τύπο απορροφητή κραδασµών και σκοπός µας 

είναι να τον αξιολογήσουµε. Προσέγγιση: παράγωγοι, συναρτήσεις, γραφική 

σχεδίαση, χρήση τεχνολογίας. Προεκτάσεις: Τεχνολογία, Φυσική, Κυκλοφοριακή 

Αγωγή. 

3. Μαθηµατική µοντελοποίηση (mathematical modeling) 
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Θέµα: Σχεδίαση της άκρης της προπέλας του πλοίου. Προσέγγιση: εµβαδά, ολοκληρώµατα, 

συναρτήσεις, γραφική σχεδίαση, πολυωνυµικές συναρτήσεις, πίνακες, χρήση 

τεχνολογίας. Προεκτάσεις: Τεχνολογία, Φυσική, Αισθητική Αγωγή, Ιστορία. 

Θέµα: Αύξηση Πληθυσµού. Προσέγγιση: πιθανότητες, παράγωγοι, εκθετική συνάρτηση, 

χρήση τεχνολογίας. Προεκτάσεις: Φυσικές Επιστήµες, Γεωγραφία, Ιστορία. 

Στις διαφάνειες που θα προβληθούν θα φανεί η επεξεργασία των παραπάνω θεµάτων, αλλά 

λόγω έλλειψης χώρου δεν µπορεί να φανεί στην παρουσίαση αυτή. Η αξιολόγηση των εργασιών 

µπορεί να γίνει από το διδάσκοντα καθηγητή και η αξιολόγησή του µπορεί να αξιολογηθεί από 

εξωτερικό αξιολογητή. Από τον µαθητή/τρια αναµένεται: 

• να οργανώσει και να παρουσιάσει πληροφορίες/δεδοµένα σε µορφή πίνακα, µε γραφικό 

και/ή διαγραµµατικό τρόπο, 

• να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τη µαθηµατική ορολογία και τον µαθηµατικό συµβολισµό, 

• να αναγνωρίζει µοντέλα και δοµές σε ποικίλες καταστάσεις και να σχεδιάζει επαγωγικές 

γενικεύσεις, 

• να καταδεικνύει την κατανόηση και την επάρκεια που έχει σε πρακτικές εφαρµογές των 

µαθηµατικών, 

• να χρησιµοποιεί τεχνολογικές συσκευές ως µαθηµατικά εργαλεία. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

1) η χρήση της ορολογίας και του συµβολισµού, 

2) η επικοινωνία, 

3) το µαθηµατικό περιεχόµενο, 

4) τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα, 

5) το αν προκύπτουν συµπεράσµατα µε βάση υποθέσεις και 

6) η χρήση της τεχνολογίας (I.B. 1998). 

Κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια αξιολογείται µε συγκεκριµένα "Στάδια επίτευξης". Εδώ, θα 

αναλύσουµε το 3ο κριτήριο -του µαθηµατικού περιεχοµένου- ως παράδειγµα. Ο µαθητής, 

λοιπόν, βαθµολογείται µε: 

0 αν αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει καθόλου µαθηµατικό περιεχόµενο που να σχετίζεται µε τη 

δραστηριότητα. 

1 αν αναγνωρίζει µαθηµατικό περιεχόµενο ή επιλέγει µία µαθηµατική στρατηγική που να 

σχετίζεται µε τη δραστηριότητα. 

2 αν αναγνωρίζει µαθηµατικό περιεχόµενο και προσπαθεί να χρησιµοποιήσει µία µαθηµατική 

στρατηγική που να σχετίζεται µε τη δραστηριότητα και είναι σύµφωνη µε το επίπεδο του 

προγράµµατος. 
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3 αν αναγνωρίζει µαθηµατικό περιεχόµενο και χρησιµοποιεί µία µαθηµατική στρατηγική που 

να σχετίζεται µε τη δραστηριότητα και είναι σύµφωνη µε το επίπεδο του προγράµµατος και 

κάνει µερικά λάθη στην εφαρµογή µαθηµατικών τεχνικών. 

4 αν αναγνωρίζει µαθηµατικό περιεχόµενο και επιτυχώς χρησιµοποιεί µία µαθηµατική 

στρατηγική που να σχετίζεται µε τη δραστηριότητα και είναι σύµφωνη µε το επίπεδο του 

προγράµµατος και εφαρµόζει µαθηµατικές τεχνικές σωστά σε κάθε σηµείο της 

δραστηριότητας. 

5 αν επιδεικνύει εργασία που να διακρίνεται για την ακρίβεια, τη βαθιά γνώση και το 

πνευµατικά καλό επίπεδο µαθηµατικής κατανόησης. 

 
4. Συµπεράσµατα 

Από τα παραπάνω µπορεί να φανεί ότι η χρήση των portfolios και των e–portfolios κατά τη 

διδασκαλία αποτελεί µία σύγχρονη παιδαγωγική µέθοδο, που συνεισφέρει σε µεγάλο βαθµό και 

στην αξιολόγηση των µαθητών/τριών στα Μαθηµατικά. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της φιλοσοφίας ενός σύγχρονου αναλυτικού προγράµµατος, αφού η 

σχολική πρακτική θα πρέπει να αναπτύσσει τρόπους διδασκαλίας σε πραγµατικές συνθήκες, 

ώστε να υλοποιεί τους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος, να αξιολογεί τη µάθηση και 

κατά συνέπεια, την καταλληλότητα του σχεδιασµού. 
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