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Τι είναι ο φάκελος υλικού μαθητή;

• Συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων

αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από το

διδάσκοντα και το μαθητή, για να παρακολουθήσουν

την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των

στάσεων του μαθητή. 

• Μορφή αξιολόγησης: διαρκής και εξατομικευμένη.

• Σε ποιον ανήκει ο φάκελος; 
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Ο ΦΥ ως µέσο

• απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων

• αποτύπωσης της µαθησιακής πορείας του

εκπαιδευόµενου

• ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού και του

µαθητή

• aξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.



Ποιος είναι ο σκοπός του φακέλου;

• να δείξει τη σταδιακή προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε

μαθητή,

• να αποτυπώσει τη διαδικασία μάθησης, δηλαδή όχι μόνο τι

έχει μάθει ο μαθητής, αλλά και πώς τα πάει με τη μάθηση,

• να ενθαρρύνει τον μαθητή στην ενεργή και κριτική μάθηση, 

εφόσον τον εμπλέκει στη διαδικασία αυτοαξιολόγησής του,

• να δίνει στον εκπαιδευτικό στοιχεία για να καταλαβαίνει τους

μαθητές του και να τους στηρίζει σε ενδεχόμενα εκπαιδευτικά

τους σχέδια,

• να ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό με στοιχεία που αφορούν

τη διδασκαλία και να τον βοηθά να παίρνει τις κατάλληλες κάθε

φορά διδακτικές αποφάσεις. 



Τι μπορεί να περιλαμβάνει ο φάκελος υλικού;

Ο φάκελος µπορεί να περιλαµβάνει πολλές κατηγορίες
δεδοµένων:
1) αντιπροσωπευτικά δείγµατα εργασιών (είτε στις
διάφορες εξελικτικές τους φάσεις είτε στην τελική µορφή
τους). 
2) υποστηρικτικό υλικό που δόθηκε ή διαµορφώθηκε
κατά την υλοποίηση του project. 
2) ποικίλα υλικά σχετικά µε το θέµα του project που έχει
βρει ο µαθητής και αποκαλύπτουν την οπτική και τα
ενδιαφέροντά του. 
3) αυτοαξιολογικές κρίσεις του µαθητή, είτε άµεσες σε
ειδικό φύλλο είτε έµµεσες. 
4) στόχους µάθησης που έχει θέσει ο ίδιος,
5) σχόλια που έγιναν από το διδάσκοντα. 
6) αξιολόγηση του project (του αποτελέσµατός του και
των διαδικασιών του) από το µαθητή. 



Αυτοαξιολογικά σχόλια μέσα στον ΦΥ

• Τι σημαίνει αυτοαξιολόγηση μαθητή; 

Άμεση ανάμειξη του:

α) στον καθορισμό των κριτηρίων που θα
χρησιμοποιηθούν για να κριθεί και

β) στη διατύπωση κρίσεων για το βαθμό στον οποίο
κάλυψε τα κριτήρια αυτά. 

• Τα κριτήρια πηγάζουν από τους σκοπούς της
διδακτικής ενότητας.

• Γίνονται πάντα σαφή από την αρχή στους
μαθητές. 

• Ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε όλες τις
διαδικασίες.



Καθορισμός προσωπικών στόχων μάθησης και ανάπτυξη

μεταγνωστικών δεξιοτήτων

• Οι µαθητές αναγνωρίζουν περιοχές στις οποίες χρειάζονται βελτίωση

και µετατρέπουν τις αδυναµίες τους σε προσωπικούς στόχους. 

• Σε µελλοντική αυτοαξιολόγηση θα εκτιµήσουν σε ποιο βαθµό

πέτυχαν ό,τι είχαν θέσει ως στόχο. 

• Κίνητρο µάθησης: η ευθύνη της µάθησης στο µαθητή.

• Απαραίτητη η εξοικείωση των µαθητών: πρέπει να κατανοήσουν

πώς να θέτουν στόχους, συγκεκριµένους και ρεαλιστικούς. 

• Σταδιακά αυξανόµενες µεταγνωστικές δεξιότητες. 

• Παρακολούθηση της µάθησής τους - υπεύθυνοι και πιο

αποτελεσµατικοί. 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων του τύπου «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», 

αυτονοµία και χειραφέτηση στη µάθηση, αύξηση του βαθµού

αυτογνωσίας.



Ποια από τα παρακάτω κριτήρια

νομίζετε ότι καλύπτει η εργασία Χ

που κάνατε στο project;



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΆΡΑ ΠΟΛΥ

Eίναι όσα γράφω
κατανοητά

� �

Η εργασία περιέχει
όλα τα στοιχεία

�

Είναι σωστά
διατυπωµένη

�

Είναι σωστά
δοµηµένη

�

Συνδέονται τα
µέρη της

� �

Αξιοποιεί το
υποστηρικτικό
υλικό που δόθηκε

� �

∆ηµιουργεί
προβληµατισµούς
& προεκτάσεις

� �

Ονοματεπώνυμο:…………..



Σε ποιο από τα παραπάνω κριτήρια έχετε πετύχει

το καλύτερο αποτέλεσμα;Ποια σημεία της

εργασίας σας το αποδεικνύουν;

Περιέχονται στην εργασία όλα τα στοιχεία, 
είναι σωστά διατυπωμένη και το κείμενο
είναι κατανοητό. Το αποδεικνύει, η εισαγωγή
& το κυρίως κείμενο.

Σχόλια εκπαιδευτικού:Έχεις κριτική στάση
απέναντι στα γεγονότα, παραθέτεις ιδέες, 
έννοιες, αξίες και έχεις προσωπική
συμμετοχή, το κείμενο ωστόσο να είναι πιο
κατανοητό.



Ποιο από τα κριτήρια στα οποία δεν είχατε επιτυχία

βάζετε προσωπικό στόχο να διορθώσετε στο μέλλον;

Δυσκολεύομαι στην ταξινόμηση του κειμένου

και δεν συνδέω σωστά τις ιδέες, ώστε να

είναι κατανοητό και καλά οργανωμένο.



Σχόλια
εκπαιδευτικού

Σχόλια µαθητή Στόχοι

Η τήρηση
φακέλου σε
βοήθησε να
ολοκληρώνεις και
να παραδίδεις τις
εργασίες σου,οι
οποίες είναι
περισσότερο
αναπτυγµένες.

Τι έχω πετύχει;

�Ανταποκρίνοµαι

στην περίσταση
επικοινωνίας

�κατανοώ το
θέµα

�Κατανοώ τι
ζητάει η εργασία

�Εκφράζω την
άποψή µου

Τι θέλω να
πετύχω;

�Καλύτερη
δοµή

�Να είναι
περιεκτική

�Να περιέχει
όλα τα
στοιχεία που
ζητούνται

Ονοματεπώνυμο:……… Γραμματισμός:………..
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Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός για να

βοηθήσει τους μαθητές να φτιάξουν ΦΥ

• Να εξηγήσει γιατί χρειάζεται ο ΦΥ και να
συζητήσει πώς θα χρησιµοποιηθεί (γνώσεις, 
δεξιότητες, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση)

• Να ξεκαθαρίσει τι θα πρέπει να περιέχει

• Να υπενθυµίζει στους µαθητές να γράφουν και
να τοποθετούν τα υλικά (η τήρηση του ΦΥ να
γίνει µέρος του project)

• Να τους κάνει να αισθανθούν ότι είναι κάτι
δικό τους, που θα τους µείνει.



Τι αξιολογούμε σε ένα φάκελο υλικού;

• την ατομική πορεία και πρόοδο του εκπαιδευόμενου σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

• τη μεθοδικότητα στη συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών, 
την οργάνωση του φακέλου,

• τις διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης του προϊόντος,

• το αίσθημα ευθύνης για την προσωπική επίδοση,

• την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων,

• την ολοκλήρωση των εργασιών,

• την αυτοαξιολογική του ικανότητα (πχ. επιλέγει να βάλει στο
φάκελο ό,τι έχει συμφωνηθεί;),

• το βαθμό ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων,

• την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος και της μαθησιακής
διαδικασία που αναπτύχθηκε,

• το βαθμό στον οποίο δομείται στο φάκελο μια κριτική
μεταγλώσσα, όχι στενά και μόνο για το συγκεκριμένο
γραμματισμό, αλλά γενικότερα για την κατανόηση και
νοηματοδότηση του κόσμου που μας περιβάλλει. 
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