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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με σηµείο αναφοράς τον παιδαγωγικό διάλογο που σχετίζεται µε ζητήµατα 

αξιολόγησης τόσο των µαθησιακών διαδικασιών όσο και των συστηµάτων εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθµίδες, εστιάζουµε στο προκείµενο άρθρο σε ποιοτικές µορφές αξιολόγησης 
όπως το φάκελο εργασιών του µαθητή (portfolio), και πιο συγκεκριµένα στο e-portfolio, ο 
οποίος µε τις πολυµεσικές του διασυνδέσεις και τη µη γραµµική τεκµηρίωση των αρχείων 
εργασίας σ’ ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, προωθεί τη διαφοροποιηµένη αξιολόγηση της 
µαθησιακής πορείας του µαθητή. 

Το προκείµενο άρθρο στηρίζεται σε µια ποιοτική «έρευνα δράσης» (Cohen, Manion 
2004, Lamnek, 1995 & 1993) που πραγµατοποιήθηκε το χειµερινό εξάµηνο 2006/07 σε 
συνεργασία µε το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου 
προγράµµατος e-Προµηθέας (το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην ένταξη των Νέων Μέσων 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και την προώθηση των µιντιακών ικανοτήτων των 
µαθητών) µε στόχο τη διερεύνηση των προϋποθέσεων κατά την εισαγωγή του e-portfolio 
στη διδασκαλία. Στο άρθρο αυτό εστιάζουµε σε ζητήµατα που άπτονται της εκπαιδευτικής 
εφαρµογής του e-portfolio. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ψηφιακός φάκελος εργασιών του µαθητή (e-portfolio), 

αυθεντική αξιολόγηση, εννοιολογικός χάρτης, Νέες Τεχνολογίες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην ευρεία καθηµερινή πραγµατικότητα είναι διάχυτη η αντίληψη, ότι κύριος σκοπός 

του σχολείου είναι να καταστήσει τους µαθητές κατόχους ενός κορµού γνώσεων. Ο 
έλεγχος του βαθµού οικειοποίησης αυτών των γνώσεων γίνεται, όχι σπάνια, µέσω 
υποβολής ερωτήσεων στους µαθητές και µε την επιλογή της σωστής απάντησης. Η 
αξιολόγηση ή η “εξέταση” ακριβέστερα, όπως γίνεται σήµερα στις περισσότερες σχολικές 
αίθουσες, εκτιµά µε “κριτήρια” που είναι όµοια για όλους τους µαθητές και βασίζεται 
προφανώς στον τύπο: Μάθηση είναι ίση µε το έργο που παράγει ένας µαθητής σε 
προκαθορισµένο χρόνο (Μ=έργο/χρόνο) (Kron, 2001). Αυτή η προσέγγιση της 
αξιολόγησης εστιάζει σε ένα πολύ µικρό τµήµα των όσων µαθαίνει ο µαθητής και δύσκολα 
συνεκτιµά τη δηµιουργικότητα, την πρακτική γνώση, τις κοινωνικές δεξιότητες κ.ά., ενώ 
αρκείται στην µέτρηση οτιδήποτε µπορεί να µετρηθεί και παραµελεί αυτό που δεν µπορεί 
εύκολα να µετρηθεί ή του δίνει µια αυθαίρετη ποσοτική αξία και παίρνει ως δεδοµένο ότι 
“ό,τι δεν µπορεί εύκολα να µετρηθεί δεν είναι σπουδαίο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει”. Η 
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ραγδαία αλλαγή της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας στην εποχή της µετανεοτερικότητας 
(Giddens, 1995) απαιτεί διαφοροποιηµένα επίπεδα απόδοσης µεταξύ των µαθητών. Στον 
21ο αιώνα οι άνθρωποι καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους καθιστούν 
ικανούς να χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους για να επιλύουν προβλήµατα, να αναλύουν 
πληροφορίες και να επικοινωνούν µεταξύ τους (Κron/Σοφός 2007, Gabriel, 2004, Weeden, 
Winter, & Broadfoot, 2002). 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σύµφωνα µε τους Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρα (2004), στα τέλη του 20ου αιώνα 

τρία σηµαντικά κινήµατα επηρέασαν ιδιαίτερα το θεωρητικό προασανατολισµό των 
αναλυτικών προγραµµάτων και τη σχολική πρακτική. Το πρώτο είναι “το κίνηµα του 
κοινωνικού εποικοδοµητισµού” (social constructivism), βασική θέση του οποίου είναι ότι η 
γνώση οικοδοµείται µέσα από συλλογική προσπάθεια και συνεργασία (Vygotsky, 1988). 
To δεύτερο είναι το “κίνηµα της κριτικής σκέψης”, το οποίο δίνει έµφαση στη διδασκαλία 
µε στόχο την κατανόηση (Bruner, 1996). To τρίτο είναι “το κίνηµα για την ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης” (Wineburg & Grossman, 2000), που εκφράζεται και 
αποτυπώνεται σε σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα, όπως είναι το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών της Ελλάδας (Ματσαγγούρας, 2003). Σε αυτά πρέπει να 
ληφθούν επίσης υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια από διάφορα ανά τον κόσµο εκπαιδευτικά 
συστήµατα δόθηκε έµφαση στη διεύρυνση των πρακτικών που χρησιµοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί µέσα στην τάξη, προκειµένου να προωθηθούν εκπαιδευτικές τεχνικές που 
στηρίζουν την ενεργή µάθηση και συνάδουν µε τα θεωρητικά σχήµατα από τα ερευνητικά 
πεδία της γνωστικής ψυχολογίας και των νεότερων ερευνητικών αποτελεσµάτων της 
νευροβιολογίας που εστιάζουν στις βιοχηµικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρο σε 
εγκεφαλικά πεδία (Roth, 1997).  

Τα τρία αυτά κινήµατα οδήγησαν σταδιακά στη δηµιουργία ενός ακόµη κινήµατος, 
που αφορά αποκλειστικά την αξιολόγηση της διδασκαλίας και του µαθητή (MacBeath, 
2001, Seebauer& Hellus, 2002), αυτό της αυθεντικής αξιολόγησης (authentic assessment), 
που υποστηρίζει µεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση αποτελεί συνευθύνη δασκάλου και 
µαθητή και ότι πρέπει να αποβλέπει στην αποτίµηση τόσο των γνώσεων του µαθητή όσο 
και των ικανοτήτων του να αξιοποιεί τις γνώσεις  του σε πραγµατικές καταστάσεις.  

Η αυθεντική αξιολόγηση σηµαίνει πρωτίστως αυθεντική διδασκαλία και αυθεντική 
µάθηση και µετά αξιολόγηση της µάθησης (Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας, ό.π.). 
Συγκεκριµένα, ο αυθεντικός τρόπος εργασίας στη σχολική τάξη επιζητεί από τους µαθητές 
να εφαρµόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, ώστε να παραχθεί ένα ορατό προϊόν ή 
έργο. Αυτά τα έργα και τα προϊόντα στηρίζονται σε ρητά διατυπωµένους µαθησιακούς 
στόχους και απευθύνονται σε συγκεκριµένους αποδέκτες (δάσκαλο, συµµαθητές, γονείς 
κ.τ.λ.). 

Η αξιολόγηση, υπό αυτήν την προσέγγιση και σύµφωνα µε την παιδαγωγική 
βιβλιογραφία διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα µε τους σκοπούς για τους 
οποίους χρησιµοποιείται (Weeden et al, 2002, Kωνσταντίνου,2000): 

• ∆ιαγνωστική ή αρχική (diagnostic), αναγνωρίζει την τωρινή απόδοση 
των µαθητών και το γνωστικό τους επίπεδο 

• ∆ιαµορφωτική ή σταδιακή (formative), αποσκοπεί στον έλεγχο της 
πορείας των µαθητών προς την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων που 
τέθηκαν 

• Αθροιστική ή τελική (summative), χρησιµοποιείται για ανασκόπηση, για 
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µεταβίβαση και πιστοποίηση, για έλεγχο του τι επιτεύχθηκε 
• Αποτιµητική (evaluative), καταδεικνύει το πόσο καλά οι εκπαιδευτικοί 

και γενικά το εκπαιδευτικό σύστηµα αποδίδουν 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι συχνά οι εναλλακτικές µορφές 

αξιολόγησης προσαρµόζονται στη «λογική της παραδοσιακής» διδασκαλίας µε 
αποτέλεσµα να στηρίζουν λειτουργικά τον κλασσικό τρόπο αξιολόγησης των µαθητών, ο 
οποίος εστιάζει στην «εξέταση» ακαδηµαϊκών γνώσεων (αδρανή γνώση) αγνοώντας την 
ύπαρξη άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. ∆ηλαδή χρησιµοποιούνται διευρυµένες µέθοδοι 
αξιολόγησης, πέρα από τις κλασικές, αλλά στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών που θα 
αναδείξουν την επίτευξη ή µη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων 
(Kωνσταντίνου,2000) αλλά και την προώθηση, σύµφωνα µε τους Gardner  (1999) και 
Golemam (1997), των πολλαπλών διαστάσεων της νοηµοσύνης: τη γλωσσική, τη 
λογικοµαθηµατική, τη µουσική, τη χωρική, τη σωµατική-κινητική, τη διαπροσωπική, την 
ενδοπροσωπική. 

Στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο (Εθνικό Συµβούλιο της Παιδείας, 2006) µέχρι το 
1997 το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την αξιολόγηση του µαθητή ήταν ασαφές και 
αποσπασµατικό. Αντίθετα, από το 1997 και µετά θεσµοθετήθηκε µια σαφής αξιολογική 
διαδικασία, που αποτυπώθηκε στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (1998) και 
στα Προγράµµατα Σπουδών κατά γνωστικό αντικείµενο.  

Σύµφωνα µε την επίσηµη κρατική πλευρά (Π.∆.86/2001/ΦΕΚ 73, τ.Α΄), η αξιολόγηση 
των µαθητών είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας και 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. Tέτοιου 
είδους µορφές (Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004, Χατζηγεωργίου, 1998, 
Γιαλλουρίδης, 2002) είναι κυρίως: 

• Εργασίες που πραγµατοποιεί στο σχολείο του (συνεργατικές 
δραστηριότητες ) 

•  Εργασίες, τις οποίες πραγµατοποιεί ο µαθητής, πέραν αυτών που 
γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών (αναφορές σε βιβλία, 
έρευνες, προγράµµατα από υπολογιστή)  

•  Αναφορές σχετικές µε σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει, 
(διαγωνισµοί) 

•  Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του  
•  Ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης του µαθητή,  
•  Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές µε τα µαθήµατα  

Στον «φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων» κάθε µαθητή είναι δυνατό να 
εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του µαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε 
χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και µόνο σχέση µε τη δραστηριότητα του µαθητή 
στο πλαίσιο του σχολείου και τις µαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην 
πληρέστερη ενηµέρωση του µαθητή και των γονέων του σε ζητήµατα σχετικά µε τα 
παραπάνω θέµατα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο 
(Π.∆.86/2001/ΦΕΚ 73, τ.Α΄). 
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O ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (e-portfolio): ΜΙΑ 
ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Ο ψηφιακός φάκελος του µαθητή (e-portfolio), -που είναι επίσης γνωστός στην 
βιβλιογραφία (Barrett ,2001,Woodward & Nanlohy, 2004, Wall et al., 2006) και ως 
eportfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio- είναι κατά βάση µια ηλεκτρονική 
έκδοση του φακέλου εργασιών του µαθητή, που είναι βασισµένος στο χαρτί, 
δηµιουργηµένος σ’ ένα υπολογιστικό περιβάλλον και µε ενσωµάτωση όχι µόνο κειµένου, 
αλλά και γραφικών, ήχου και βίντεο. 

Oι Wall et al.(2006). περιγράφουν τον ψηφιακό φάκελο του µαθητή ως: 1. επιλεγµένες 
και δοµηµένες συλλογές πληροφοριών, 2. που συγκεντρώθηκαν για ειδικούς σκοπούς και 
για να παρουσιάσουν/αποδείξουν κάποιου τις επιτεύξεις και την ανάπτυξη, 3. που 
αποθηκεύτηκαν ψηφιακά και που οργανώθηκαν µε το κατάλληλο λογισµικό, 4. που 
αναπτύχθηκαν µε τη χρήση κατάλληλων πολυµέσων και συνήθως µέσα σ’ ένα δικτυακό 
περιβάλλον και 5. που ανακτήθηκαν από µια ιστοσελίδα, ή που επιδόθηκαν µε CD-ROM ή 
µε DVD. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα στη χρήση ενός ψηφιακού φακέλου εργασιών του 
µαθητή, όπως:  

1. µε τους παραδοσιακούς φακέλους, χαρτοφάκελοι, κουτιά µε κασέτες, εικόνες, 
ζωγραφιές µπορεί να καταλάβουν πολύ φυσικό χώρο. Με έναν όµως ψηφιακό φάκελο, οι 
πληροφορίες µπορεί να αποθηκευτούν εύκολα είτε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, είτε 
σ’ έναν οπτικό δίσκο (CD-ROM) είτε οπουδήποτε αλλού (π.χ.DVD, memory stick),  

2. οι ψηφιακοί φάκελοι εκτός από το ελάχιστο φυσικό χώρο που καταλαµβάνουν, 
µπορεί να συγκρατήσουν µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Εικόνες, έργα τέχνης και 
γραπτά δείγµατα εργασιών µπορεί να υποστούν σάρωση και να αποθηκευτούν, 

3. µε τη δηµιουργία ψηφιακού φακέλου εργασιών, µια συνεργατική εργασία µαθητών 
µπορεί να συµπεριληφθεί στο φάκελο όλων των συµµετεχόντων,  

4. οι ψηφιακοί φάκελοι µπορεί να εµπλουτιστούν µε ήχο, µουσική, εικόνες, γραφικά 
ακόµα και βίντεο. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αν ληφθούν υπ’ όψη, κάνουν το ψηφιακό φάκελο πιο 
εύκολο και ελκυστικό τόσο στο µαθητή, όσο στο γονιό και στον εκπαιδευτικό που θα τον 
αξιολογήσουν. Οι µαθητές, µε τη δηµιουργία, συλλογή, οργάνωση και αποτίµηση του 
ψηφιακού φακέλου εργασιών, αποκτούν συναίσθηση και ενδυνάµωση της συµµετοχής 
τους στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης (Barrett, 2001).  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
Η µελέτη µας στηρίζεται σε µια έρευνα δράσης που πραγµατοποιήθηκε προκειµένου 

να διερευνηθεί η διαδικασία εφαρµογής του e-portfolio. Σ’ αυτό το σηµείο περιοριζόµαστε 
στην περιγραφή της διαδικασίας εφαρµογής και δεν αναφερόµαστε σε ζητήµατα 
µεθοδολογίας θέλοντας να στηρίξουµε µε αυτήν την επιλογή τους νέους εκπαιδευτικούς να 
εισαγάγουν την ποιοτική αξιολόγηση στο ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών τους τεχνικών. Η 
µελέτη πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο 2006/2007 και σε αυτήν 
συµµετείχαν 13 µαθητές της Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. Σ’επίπεδο διδακτικής 
εφαρµογής ακολουθήθηκαν τα τρία παρακάτω βήµατα, τα οποία περιελάµβαναν: 

α. την εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνικής της εννοιολογικής χαρτογράφησης µε 
χαρτί και µολύβι, µε αφορµή έννοιες από διάφορα µαθήµατα του αναλυτικού 
προγράµµατος, β. την εξοικείωση των µαθητών µε το λογισµικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης Cmaptools®, γ. τη δηµιουργία ψηφιακού φακέλου εργασιών µε το 
λογισµικό Cmaptools µε σχολικές εργασίες-δραστηριότητες που είχαν δηµιουργηθεί στη 
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διάρκεια της σχολικής χρονιάς µε διάφορα προγράµµατα (Windows, Excel, PowerPoint, 
Inspiration®, HotPotatoes®, πρόγραµµα Ηχογράφησης, κ.α.) 

 
 1. Γενικός Σκοπός 
Η έρευνα στόχευε στην αναγνώριση των συνθηκών κατά την εφαρµογή του e-

portfolio, π.χ. οι ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι µαθητές σε σχέση µε τη δηµιουργία 
ενός ψηφιακού φακέλου εργασιών µε το λογισµικό CmapΤοοls®(σχ. 1), οι διαδράσεις που 
αναπτύχθηκαν µεταξύ τους, ο βαθµός συµµετοχής τους, η δυνατότητα αξιολόγησης 
σύµφωνα µε κλίµακες διαβαθµισµένων κριτηρίων (Rubric) (Pickford & Brown, 2006). 
(πίνακας. 1) από τους ίδιους τους µαθητές (αυτοαξιολόγση), αλλά και απ’ άλλους 
(συµµαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) (ετεροαξιολόγηση). 

 
2. ∆ιαδικασία 
Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2006-07, οι µαθητές αφού πέρασαν από τις φάσεις 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, εξοικειώθηκαν µε τη δηµιουργία εργασιών, που τους είχαν 
ανατεθεί από τον εκπαιδευτικό µε σαφείς στόχους, που επί το πλείστον ήταν συνεργατικές 
και έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν προγράµµατα του Η/Υ, λογισµικά (π.χ. 
“Inspiration”), ακόµα και του ∆ιαδικτύου (αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων σε 
ιστοσελίδες). Παράλληλα, µε τις ανατεθείσες εργασίες, έγινε προσπάθεια δηµιουργίας από 
κοινού (εκπαιδευτικού-µαθητών) κριτηρίων για την αξιολόγησή τους, τα οποία τις 
περισσότερες φορές είχε ως αποδέκτες τους µαθητές µε σκοπό την αυτοξιολόγησή τους, 
ακόµα και την ετεροαξιολόγησή τους (από συµµαθητές τους).  
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Πίνακας 1: Ο παραπάνω πίνακας δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µαθητών και εκπαιδευτικού και 

εντάχτηκε στον ψηφιακό φάκελο των µαθητών 
Στη συνέχεια, οι µαθητές εξοικειώθηκαν µε το λογισµικό CmapΤοοls®, (ΙΗΜC) που 

επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάζουν  γνωστικά µοντέλα ως εννοιολογικούς, χάρτες, 
καθώς επίσης τη δικτύωση, τη δυνατότητα κράτησης σηµειώσεων και τη δηµιουργία 
συνδέσεων µε άλλα αρχεία (Word, excel, Power Point, φωτογραφίες) ή ιστοσελίδες. Η 
συµβολή του εννοιολογικού χάρτη έκανε  τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων 
αλλά και των εργασιών που αναφέρονται σ’ αυτά στον ηλεκτρονικό φάκελο εργασιών του 
µαθητή, µια εύκολη, διαπραγµατεύσιµη εκπαιδευτική διαδικασία µε “νόηµα”. 
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Σχήµα 1: Ο ψηφιακός φάκελος του µαθητή ως εννοιολογικός χάρτης µε τις υπερσυνδέσεις του 

(παρουσίαση “Έρευνα για τα Ατυχήµατα στο Σχολείο”–αρχείο PowerPoint, “Λίγα Λόγια για µένα..” - 
αρχείο Word, παρουσίαση “EΥΡΩΠΗ”- αρχείο Power Point, “Γραφήµατα” - αρχείο Excel, “Οι λαοί 
στις θερµές περιοχές”- αρχείο “Inspiration”) 

Οι µαθητές της τάξης, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, 1-2 φορές την εβδοµάδα, 
ενηµέρωναν το ψηφιακό τους φάκελο µε τις εργασίες που είχαν αποπερατώσει σε διάφορα 
γνωστικά αντικείµενα (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Ιστορία), αλλά και από άλλες 
σχολικές τους δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές γιορτές) 
χρησιµοποιώντας πηγές από το ∆ιαδίκτυο και προγράµµατα του Η/Υ (Word, Excel, Power 
Point, Media Player). Αυτές οι εργασίες περιλάµβαναν παρουσιάσεις, αναφορές, 
ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, εννοιολογικούς χάρτες, άρθρα προς δηµοσίευση κ. ά. Οι 
εργασίες αυτές γίνονται στα πλαίσια οµάδων που είχαν δηµιουργηθεί από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς αλλά και κάποιες φορές σε ατοµικό επίπεδο. 

 
Τα κριτήρια επιλογής για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών σεναρίων και των 

δραστηριοτήτων αποτέλεσαν: 
• Η ένταξη τους στο Πρόγραµµα Σπουδών 
• Η διαθεµατικότητα που τα διέκρινε και η αξιοποίηση τους στην Ευέλικτη 

Ζώνη 
• Η σύνδεση τους µε τις Νέες Τεχνολογίες 
• Η υποστήριξη διαδικασιών ενεργητικής δόµησης της γνώσης 
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• Η αξιοποίηση των προηγούµενων γνώσεων, εµπειριών και βιωµάτων των 
µαθητών (σύνδεση µε αυθεντικές καταστάσεις της καθηµερινής τους σχολικής ή 
µη ζωής). 

Οι δεξιότητες που έγινε να προσπάθεια να καλλιεργηθούν στη διάρκεια αυτής της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν οι εξής: 

•  Χρήσης του υλικού των Νέων Τεχνολογιών (βιντεοκάµερας, ψηφιακής 
µηχανής, κ.ά.) 

•  Χρήσης Προγραµµάτων-Βασικές λειτουργίες και έννοιες 
•  Συνεργασίας και επικοινωνίας µε άλλους 
•  Πρόσληψης και Οργάνωσης της σωστής πληροφόρησης 
•  Οργάνωσης του χρόνου 
•  Επίλυσης Προβληµάτων  
•  Έρευνας  
•  Αυτοαξιολόγησης και Ετεροαξιολόγησης 

Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε, στην διάρκεια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας 
για τη δηµιουργία ψηφιακού φακέλου εργασιών του µαθητή, ήταν πέρα από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψηφιακή βιντεοκάµερα, ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, 
µικρόφωνα, σαρωτής, εκτυπωτής, ψηφιακός προβολέας, CD, DVD. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εφαρµογή των παραπάνω διαδικασιών συνοδεύτηκε από δυσκολίες που 

εµφανίστηκαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά η αποδοχή από µέρους 
των παιδιών της δηµιουργίας ψηφιακού φακέλου έγινε µε µεγάλο ενθουσιασµό και 
συναίνεση από τη πλειοψηφία της τάξης. Η ίδια ανταπόκριση υπήρχε και από το κοινό των 
αξιολογητών που ανάµεσά τους συγκαταλέγονταν και οι γονείς των µαθητών, οι οποίοι σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα, παρευρίσκονταν στην παρουσίαση των περιεχοµένων των 
ψηφιακών φακέλων των παιδιών τους. Η δυνατότητα επισκόπησης και αναθεώρησης των 
εργασιών από µέρους των παιδιών καθώς και η προσέγγιση των µαθηµάτων του σχολικού 
προγράµµατος µε εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές τους, βοήθησαν στην ανάπτυξη πέραν 
της γλωσσικής και της λογικοµαθηµατικής νοηµοσύνης και άλλων, όπως της 
οπτικής/χωρικής (µε τη χρήση οπτικοποιηµένων πληροφοριών, βιντεοσκοπήσεις ), της 
µουσικής (µε ηχογραφήσεις ), της διαπροσωπικής (εκτέλεση οµαδικών projects) κ.ά. 

Η διαµεσολάβηση της εννοιολογικής χαρτογράφησης (concept mapping), η 
βασισµένη σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, παρέχει τη δυνατότητα µιας οπτικής 
χαρτογραφικής προσέγγισης στη διαδικασία της δηµιουργίας, συλλογής, της οργάνωσης, 
της διανοµής, του διαµοιρασµού, και της αρχειοθέτησης των µαθησιακών σκοπών και των  
µαθητικών εργασιών του ψηφιακού φακέλου εργασιών του µαθητή. 

Με αυτή τη εκπαιδευτική τεχνική, όλα τα αντικείµενα του φακέλου του µαθητή 
αποθηκεύονται σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων και αναπαρίστανται µε οπτικούς χάρτες 
(π.χ. µε κόµβους, συνδετικές λέξεις, κ.ά.) Αυτές οι γραφικές αναπαραστάσεις, 
συνοδευµένες µε υποστηρικτικό υλικό (π.χ. ήχο και βιντεοσκοπήσεις, ιστοσελίδες, 
έγγραφα, εικόνες, συνδέσεις µε άλλες οπτικούς χάρτες, κλπ), φαίνεται να παρέχουν µια 
ξεκάθαρη “µεγάλη εικόνα” ή µια περιληπτική σύνοψη της συλλογής των ιδεών του και 
βασικών αρχών που προσπαθεί να εκφράσει µε το φάκελό (Novak & Cañas, 2006). 

Σε αντίθεση, µε την ιεραρχική κατεύθυνση των συστηµάτων δοµηµένων φακέλων, ο 
οπτικός χαρτογραφικός χώρος προσφέρει στους µαθητές την ελευθερία να αλλάξουν ή να 
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προσθέσουν συστατικά στο φάκελό τους ενώ κάνουν καταιγισµό ιδεών, συνεργάζονται, ή 
παρουσιάζουν τις ιδέες τους (Φορτούνη κ.α.,2006). Επιπλέον, οι οπτικοί εννοιολογικοί 
χάρτες φαίνεται να λειτουργούν ως κίνητρα για συνεχιζόµενες αλληλεπιδράσεις ενώ 
συµµετέχουν σε µια “φακελοποιηµένη” δραστηριότητα. 

Επιπρόσθετα, η στρατηγική διαχείρισης του αποθέµατος τέτοιων φακέλων-
εννοιολογικών χαρτών ή αλληλοσυνδεόµενων οπτικών σχηµάτων προτείνει ένα νέο τρόπο 
συστηµατοποιηµένης αρχειοθέτησης και αναζήτησης οπτικών ψηφιακών φακέλων  ειδικά 
µε πολυάριθµα πολυµεσικά συστατικά. 

Τα νέα και διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα µάθησης που δηµιουργούνται µε τις 
Νέες Τεχνολογίες, η ποικιλοµορφία των µαθητών και ο διευρυµένος όρος “επίδοση” που 
χαρακτηρίζεται από την ποιότητα της επίδοσης, τη δυναµική της επίδοσης και την επίδοση 
της οµάδας απαιτούν εναλλακτικά µοντέλα αξιολόγησης, µε προσανατολισµό όχι µόνο στα 
µαθησιακά αποτελέσµατα αλλά και στη διαδικασία (Seebauer & Hellus,2002). 

Μέσα από την εναλλακτική και αυθεντική αξιολόγηση που πρεσβεύει ο ψηφιακός 
φάκελος εργασιών του µαθητή, η δηµοκρατία και η δικαιοσύνη στην εκπαίδευση είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένες µε την αποδοχή της διαφορετικότητας, της σηµαντικότητας της 
προσωπικότητας και της πολλαπλής νοηµοσύνης (Γιαλλουρίδης, 2002). 

O εκπαιδευτικός δεν αξιολογεί όλη την ύλη µόνο µέσα από ένα σχολικό εγχειρίδιο. 
Όπως κάθε γνωστικό αντικείµενο του αναλυτικού προγράµµατος είναι διαφορετικό έτσι 
και οι µαθητές είναι διαφορετικοί. Η διαφοροποίηση ή ακόµα και η τροποποίηση κάποιων 
δραστηριοτήτων της σχολικής ύλης είναι αναγκαία έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι µαθητές 
µια και βρίσκονται σε µεγάλη ποικιλία γνωστικών επιπέδων και ωριµότητας. Η 
διαφοροποίηση στη µάθηση είναι ένα καινούριο, απαραίτητο στοιχείο στη µαθησιακή 
διαδικασία (Tomlinson, 1999). 

Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση της αξιολόγησης προσφέρει αυτενέργεια στους 
µαθητές, αφού ο εκπαιδευτικός διαπραγµατεύεται κάθε φορά τους διδακτικούς στόχους 
µαζί τους, ευχέρεια στη διαδικασία ανάδειξης των προσωπικών αντιλήψεων τους, ευρύτητα 
πνεύµατος, δηµοκρατικές αντιλήψεις και οργανωτικές ικανότητες αφού εκχωρούνται 
ευθύνες στους µαθητές, ευνοείται η εργασία σε οµάδες και ο εκπαιδευτικός οριοθετεί από 
κοινού µε αυτούς τον τρόπο εκτέλεσης σχεδίων εργασίας. Τέλος, ο ψηφιακός φάκελος 
εργασιών καλλιεργεί την παρατηρητικότητα και το ενδιαφέρον των µαθητών, που 
κατευθύνονται σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικότητας τους. Η αξιολόγησή έτσι δεν 
περιορίζεται µόνο στους γνωστικούς στόχους των µαθηµάτων αλλά και σε δεξιότητες 
(επικοινωνίας, συνεργασίας, χρήσης ποικίλων στρατηγικών, µεταγνωστικότητας άνεσης 
λειτουργίας σε διαφορετικά γνωστικά πλαίσια). 

Παρόλο τις επίσηµες κρατικές αναφορές για τη θεσµοθέτηση εναλλακτικών µεθόδων 
αξιολόγησης, όπως είναι ο φάκελος εργασιών του µαθητή, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
σύµφωνα µε το Εθνικό Συµβούλιο της Παιδείας (2006), φαίνεται να µην προτιµούν τέτοιες 
µορφές αξιολόγησης. Αυτό το γεγονός ίσως να οφείλεται στην έλλειψη επιµόρφωσης και 
στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός έχει συνηθίσει να εργάζεται σε πλαίσιο εµπειρικό 
αποκοµµένο πλήρως από το θεωρητικό στοχασµό. Οι εναλλακτικοί άλλωστε αυτοί 
αξιολογικοί τρόποι δεν στηρίχτηκαν όσο έπρεπε. Ενώ συντάσσονται νέα Προγράµµατα 
Σπουδών ή αναµορφώνονται τα υπάρχοντα, γράφονται νέα σχολικά βιβλία, το σύστηµα 
αξιολόγησης παραµένει σε µεγάλο βαθµό παραδοσιακό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν να εισάγουν το e-portfolio στη 
µαθησιακή διαδικασία ως µια εναλλακτική µορφή αυθεντικής αξιολόγησης, θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις ακόλουθες δυσκολίες που καταγράφτηκαν στη δική µας έρευνα: 1. 
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∆υσκολία προσαρµογής στη χρήση του Η/Υ, διαφόρων λογισµικών (π.χ. Inspiration, 
Cmaptools και άλλων πολυµέσων, µια και υπήρχαν αρκετοί µαθητές που δεν ήταν 
εξοικειωµένοι µε τις Νέες Τεχνολογίες, 2. Ανεπάρκεια χρόνου για την ολοκλήρωση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα τις πρώτες φορές, λόγω του ωρολογίου 
προγράµµατος του σχολείου, 3. Περιορισµένη πρόσβαση στην σχολικό εργαστήριο της 
Πληροφορικής, αφού γίνεται χρήση του και από συναδέλφους άλλων τάξεων, 4. 
Καθυστέρηση στη φόρτωση των ιστοσελίδων ή και αδυναµία πρόσβασης στο διαδίκτυο, 5. 
Έλλειψη εξοπλισµού του εργαστηρίου Πληροφορικής µε όλα τα ηλεκτρονικά µέσα 
(µικρόφωνα, βιντεοκάµερα, προβολέας, κ.ά.), 6. ∆υσκολία στη δηµιουργία Κλίµακας 
∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων για κάθε είδους εργασία (παρουσίαση, γραπτή αναφορά, 
εννοιολογικός χάρτης). 
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