
 1

Φάκελος Αξιολόγησης του Μαθητή (Πορτφόλιο) στο Νηπιαγωγείο: 
 

Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου 
  Σχολική. Σύμβουλος  

39η Περ. Π. Α.Ν. Δράμας 
 
Το θέμα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την 

εκπαιδευτική κοινότητα. Στην παιδαγωγική επιστήμη η έννοια της αξιολόγησης δεν 
αποτελεί μια τυπική διαδικασία αλλά κύριο συστατικό των διαδικασιών διδασκαλίας 
και μάθησης, αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί έναν από τους πολλούς τομείς  
της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ίσως το σημαντικότερο, για την ελληνική 
πραγματικότητα. (Αλλεπάλληλες μεταβολές που επιχειρήθηκαν στο σύστημα 
αξιολόγησης του μαθητή  από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση,  
αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).  Έκδηλη 
επίσης είναι η τάση του ΥΠΕΠΘ  να εισάγει την αξιολόγηση από την προσχολική ως 
κύριο συστατικό του προγράμματος. 

Στο ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο, αναφέρεται ως βασικός στόχος της 
αξιολόγησης,  «η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης» ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002, 8). Η αξιολόγηση στην 
προσχολική ηλικία αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των ποιοτικών προγραμμάτων 
Προσχολικής Εκπαίδευσης (Epstein et al, 2004). Υποδεικνύονται επιγραμματικά 
εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως η συστηματική παρατήρηση, η πορεία  και 
τα αποτελέσματα των σχεδίων εργασίας, η αξιολόγηση της ομάδας από τα ίδια τα 
παιδιά συλλογικά  και ο  Φάκελος Εργασιών του Παιδιού (portfolio), στον οποίο 
συλλέγονται, ύστερα από συνεχή συστηματική παρατήρηση, όλα τα στοιχεία κάθε 
νηπίου, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση 
του. Στο ίδιο συντομευμένο πνεύμα  κινείται και ο Οδηγός Νηπιαγωγού (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 
2006, κεφ.3), όπου από τις 431 σελ. αφιερώνονται μόνο 7  στην καταγραφή της 
εξέλιξης των παιδιών και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κακανά, 
2006). 

Η παρακολούθηση της προόδου γίνεται μέσω των δειγμάτων της εργασίας των 
παιδιών κατά τη διάρκεια αυθεντικών (συζητήσεις, πειράματα, project) και όχι 
επινοημένων δραστηριοτήτων. Ο ρόλος του νηπιαγωγού στην αξιολόγηση των 
νηπίων είναι και σημαντικός και πολύ δύσκολος, επειδή τα ευρήματα από την 
αξιολόγηση θα αποτελέσουν την πυξίδα του σχεδιασμού και της προσαρμογής της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ουσιαστικές ανάγκες κάθε παιδιού, αλλά και της 
ανάπτυξης στενής συνεργασίας τόσο με τους γονείς όσο και με τους εκπαιδευτικούς 
στο γειτονικό με το νηπιαγωγείο δημοτικό σχολείο (Κιτσαράς, 2004). 

Σε επίπεδο ορολογίας επικρατεί σύγχυση, διάφορες έννοιες χρησιμοποιούνται 
ως συνώνυμες, ταυτόσημες κατά τη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα (Βερδής, 
2001) (Αξιολόγηση  Evaluation, Αποτίμηση, Assessment, Μέτρηση       
Measurement, Βαθμολογία,   Achievement, Έλεγχος,     Accountability, Εκτίμηση       
Appraisal).  

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία προσδιορίζουμε, 
συγκεντρώνουμε, αναλύουμε  και   παρουσιάζουμε  χρήσιμες πληροφορίες,  οι οποίες 
μας επιτρέπουν να πάρουμε όλες τις δυνατές αποφάσεις, προκειμένου να βοηθήσουμε 
το μικρό παιδί στην ολόπλευρη ανάπτυξή του (Γουργιώτου, 2006) .  

 
Σκοπός της αξιολόγησης των νηπίων 
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• η παρακολούθηση της μαθησιακής εξέλιξης και  κοινωνικοποίησης των 
παιδιών (γνωριμία των παιδιών,   καταγραφή της προόδου τους, 
προγραμματισμό της   διδασκαλίας, ατομικά ή ομαδικά) 

•  η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος 
•  η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης 
•  η βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας του  εκπαιδευτικού 
•  η πρόβλεψη και αντιμετώπιση ειδικών  προβλημάτων  
•  η καλλιέργεια ανταλλαγών και επικοινωνίας  μεταξύ 

 παιδιών οικογένειας και νηπιαγωγείου 
           (Benson & Smith 1998, Epstein et al, 2004) 
Τέσσερις είναι οι βασικές συνιστώσες της αξιολόγησης ως παιδαγωγικής 

πράξης:  
• το παιδί-μαθητής, 
• ο εκπαιδευτικός,  
• ο θεσμός του νηπιαγωγείου και  
• η πράξη της αξιολόγηση 
 
Η πράξη της αξιολόγησης 
για ποιον γίνεται η αξιολόγηση; 
  -για τον εκπαιδευτικό 
  -για τους γονείς 
  -για το παιδί 
γιατί αξιολογούμε; 
  -για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες 
  -για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν 
  -για να δώσουμε αξία στο παιδί (και όχι να το απαξιώσουμε)  
  -για να συγκρίνουμε; να κρίνουμε; 
 
Μορφές αξιολόγησης νηπίων 
• Αρχική ή διαγνωστική, Σταδιακή ή διαμορφωτική, Τελική ή συνολική 
 
.Μέθοδοι αξιολόγησης  

Παρατήρηση νηπίων 
Με βάση τα χρονικά διαστήματα 
Με βάση τα σημαντικότερα γεγονότα 
 

Καταγραφή  στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού 
Παρέμβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία  

 
(Προσοχή!!! Μόνο η παρέμβαση επικυρώνει τη διαδικασία της αξιολόγησης και 
ρυθμίζει την παιδαγωγική πράξη. Εάν δεν υπάρξει παρέμβαση η αξιολόγηση είναι 
ατελής). 

 
Φακέλος (portfolio) αξιολόγησης του νηπίου 
 
 O φάκελος αυτός είναι ο χώρος φύλαξης, αλλά και η διαδικασία συλλογής 

δεδομένων (Epstein et al, 2004) 
 
 είναι μια αποτύπωση της μαθησιακής διαδικασίας του νηπίου: 
Τι έμαθε και πώς;  
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Πώς σκέφτεται, ερωτά, αναλύει, συνθέτει,       παράγει, δημιουργεί; 
Πώς αλληλεπιδρά, διανοητικά,  συναισθηματικά  και  κοινωνικά με τους 

 άλλους; 
(Gronlund, 1998, Grace and Shores, 1991). 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ NHΠΙΟΥ 
Σκόπιμη  και συστηματική συλλογή εργασίας του νηπίου που διηγείται την 

ιστορία των προσπαθειών του, την πρόοδο του ή την επίδοσή του σε μια δεδομένη-ες 
περιοχή-ές του αναλυτικού προγράμματος. Στη συλλογή αυτή πρέπει να συμμετέχει 
το νήπιο  (Arter & Spandel, 1992) 

 
Πλεονεκτήματα: 

• Επικέντρωση στην αλλαγή 
• Επικέντρωση στην ατομική εξέλιξη του νηπίου 
• Επικέντρωση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
• Επικέντρωση στον αναστοχασμό 
• Επικέντρωση στην πληροφόρηση 

 
Το Portfolio συμβαδίζει με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού και ιδιαίτερα την 

αντίληψη ότι η γνώση οικοδομείται  ενεργά από το μαθητή μέσα από εμπειρίες και 
την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Γιατί δίνεται έμφαση στην ενεργή συμμετοχή 
του μαθητή, μεταθέτει το κέντρο της προσοχής της αξιολόγησης από τη γνώση ως 
ένα σταθερό και μετρήσιμο προϊόν στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει  και τις 
στρατηγικές που χρησιμοποιεί. 

1. σέβεται τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά  της προσχ. ηλικίας 
2. ενθαρρύνει η συμμετοχή όλων 
3. σημείο εκκίνησης τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά  
4. ποιοτικό και ποσοτικό αρχείο  προόδου 
5. δημιουργεί αίσθημα περηφάνιας 
6. συλλέγει στοιχεία  από την καθημερινή ζωή 
7. δε δημιουργεί ανταγωνιστικότητα 
8. πολύ καλό μέσο επικοινωνίας με γονείς 
9. η χρήση του «οπτικού ημερολόγιου»  είναι κατάλληλο για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες 
10. μπορεί να συνοδέψει τα παιδιά στο δημοτικό (Morrison, 1999) 
 
Τι Καταγράφουμε 
 Τη συμπεριφορά των παιδιών μεταξύ τους 
 Την εργασία των παιδιών στις γωνιές 
 Τη συμπεριφορά των παιδιών με τους ενήλικους 
 Την εξέλιξη τους στους τομείς ανάπτυξης 

 (Cohen,1999, Katz  & Swann, 1998)  
Η συστηματική παρατήρηση 

 Η συνολική εικόνα που αποκομίζουμε δίνει οντότητα στο παιδί και δεν το 
αφήνει να χαθεί μέσα στο πλήθος. 

 Μειώνεται ο κίνδυνος της ταμπέλας που άθελα βάζουμε. 
 Δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε ορισμένα παιδιά που για θετικούς ή 

αρνητικούς λόγους κινούν το ενδιαφέρον ή σε ορισμένα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του παιδιού που δεν είναι  απαραίτητα τα πιο σημαντικά. 

 Για προληπτικούς λόγους, εντοπισμό προβλημάτων έγκαιρα. 
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 Βελτίωση των σχέσεων γονέων – εκπαιδευτικών με την ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

 Αύξηση της διδακτικής εμπειρίας (Γουργιώτου, 2006) 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 Η χρήση στοιχείων που αντικατοπτρίζουν εργασία σε πραγματικές 
καταστάσεις της ζωής (αυθεντικές καταστάσεις) 
 Τα χρονικά πλαίσια του φακέλου υλικού του μαθητή 
 Η συγκέντρωση σημαντικών εργασιών για αξιολόγηση 
 Η ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και μεταξύ διδάσκοντος και 
μαθητή 
 Η χρήση πολλαπλών διαστάσεων για την αξιολόγηση της εργασίας του 
μαθητή 
 Η ενθάρρυνση της αναλυτικής σκέψης των μαθητών 
 Η συγχώνευση αξιολόγησης και διδασκαλίας 
 (Γεωργούσης, 1998) 
 
Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΤΗ 
 Δεν υπάρχει καθορισμένη μορφή 
 Κάθε φάκελος είναι διαφορετικός γιατί κάθε μαθητής είναι διαφορετικός 
Εξαρτάται: 
 από το σκοπό (τι θέλει να καταδείξει) 
 τη φύση του “μαθήματος” 
 από τι πρόκειται να περιληφθεί 
 για πόσο χρόνο θα χρησιμοποιηθεί 
 από το «εύρος» και το «βάθος» του φακέλου 
Μπορεί να είναι: 

• πτυσσόμενος φάκελος ακορντεόν 
• ένα κιβώτιο, κουτί, δοχείο, χαρτόδεμα 
• τσάντα 
• πακέτο 
• ένας χώρος σε ένα ράφι 
Δεν μπορεί να είναι: 

• ένα παραγεμισμένο πακέτο αθροιζόμενου υλικού 
• φάκελοι πλήρεις καλλιτεχνικών σχεδίων και αποσπασμάτων γραφής και 

μόνον 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Ενδεικτικές κατηγορίες: 
− Το όνομα του μαθητή 
−Ο πίνακας των περιεχομένων 
−Ο κατάλογος των γενικών εκπαιδευτικών σκοπών 
− Οι παρατηρήσεις μαθητών και οι καταγραφές στοιχείων (από τον διδάσκοντα 
− Οι αυτοαξιολογήσεις των μαθητών 
− Τα ημερολόγια συσκέψεων 
− Οι διάφορες άλλες μορφές ημερολογίων 
− Τα σχόλια διδασκόντων και μαθητών 
− Τα σχόλια των γονέων 
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Βασικές αρχές για την οργάνωση των φακέλων αξιολόγησης των νηπίων 
Οι φάκελοι αποτελούν μια συστηματική, με κάποιο σκοπό και νόημα συλλογή 

εργασιών του νηπίου σε μία ή περισσότερες γνωστικές περιοχές. 
 Οι μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας ή επιπέδου μπορούν να μάθουν να επιλέγουν 

έργα τους και να τα τοποθετούν στο φάκελο όπως επίσης και να θέτουν συγκεκριμένα 
κριτήρια για την επιλογή τους. 

Οι συλλογές αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν έργα επιλεγμένα από 
εκπαιδευτικούς, νήπια, γονείς, φίλους των παιδιών. 

Το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών ( τα ενθαρρύνουμε 
να συγκρίνουν αυτά που έκαναν  στο παρελθόν) 

Σε κάθε περίπτωση οι φάκελοι αξιολόγησης πρέπει να αντανακλούν τις 
καθημερινές μαθησιακές δραστηριότητες των παιδιών. 

 Οι φάκελοι πρέπει να έχουν χαρακτήρα εξελικτικό έτσι ώστε να δείχνουν τις 
προσπάθειες των παιδιών, την πρόοδό τους, και τις επιδόσεις τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

  Οι φάκελοι αυτοί μπορούν περιέχουν διάφορους υποφακέλους. 
Οι επιλεγμένες εργασίες μπορεί να είναι μία ποικιλία μέσων και να είναι 

πολυδιάστατοι. 
 
Χαρακτηριστικά 

o εύτακτος   
o Ταξινομημένος 
o Η χρονολόγηση, και η κατηγοριοποίηση της πληροφορίας μπορεί να 

αξιολογεί το ίδιο πράγμα σε τακτά χρονικά αισθήματα  
o αντιπροσωπευτικός,  
o πληροφορημένος 
o με κύρος και αξιοπιστία 
o να αντικατοπτρίζει τους βασικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς  ( συνδέεται με 

τους διδακτικούς στόχους) (Γεωργούσης, 1998) 
 
Συνοδευτικά στοιχεία φακέλου 
Ονοματεπώνυμο νηπίου, ηλικία, διεύθυνση, τάξη, σχολική χρονιά 
Ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας , ώστε η νηπιαγωγός (ή άλλος) να 

παρακολουθεί τις αλλαγές στην εξέλιξη του νηπίου 
Τον τίτλο ή την περιληπτική περιγραφή της εργασίας 
Τους λόγους για τους οποίους το δείγμα εργασίας είναι σημαντικό 
Τις παρατηρήσεις επί της εργασίας της νηπιαγωγού, του νηπίου, των γονέων 
 
ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
• Παρατήρηση και καταγραφή ανέκδοτων τμημάτων δεδομένων κατά 

κατανοητό τρόπο και σε σταθερή βάση. Τίποτε χωρίς τεκμηρίωση, 
υποκειμενικό ή επιζήμιο (Fisher, 1991) 

 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
Κατά την οποία τα ίδια τα νήπια εντοπίζουν τις ικανότητες, αδυναμίες τους και 

παράλληλα  αξιολογούν  την επίδοση και πρόοδό τους, βασισμένοι σε συγκεκριμένα 
κριτήρια  και μαθησιακούς στόχους (Μπιρμπίλη, 2006) 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 Ερωτήματα των νηπίων στον εαυτό τους: 
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 −Τι μου αρέσει περισσότερο σ’ αυτήν την εργασία 
 −Τι θεώρησα σημαντικό όταν την εκτελούσα 
 −Αν την αναθεωρούσα τι θα άλλαζα 
 −Πόσο άλλαξαν οι γνώσεις μου από τότε που την εκτέλεσα 
 −Μοιάζει αυτή με άλλα τμήματα της εργασίας μου; είναι το καλύτερό μου 

δείγμα;(Varnus, 1990) 
 -Μπορείς να μου πεις/περιγράψεις τι έχεις φτιάξει μέχρι τώρα;  
 - Γιατί διάλεξες να ζωγραφίσεις ένα λιοντάρι ή να γράψεις…. 
 Τι σου φάνηκε δύσκολο καθώς το έφτιαχνες; Και τι έκανες τελικά για να 

μπορέσεις να τα φτιάξεις; 
 Πως έλυσες αυτό το πρόβλημα; 
 Ποια ζωγραφιά θέλεις να βάλεις στο φάκελό σου και γιατί; 
 Ποια ζωγραφιά σε δυσκόλεψε περισσότερο και γιατί; 
Σκοπός: κριτική στάση του μαθητή απέναντι στη δική του εργασία και τις 
εργασίες των συμμαθητών του, η απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

 
Σκοπός:Να ενθαρρύνουν την αυτοπαρακολούθηση και τη σκέψη 
 
Καταγράφουν: Σκέψεις, συναισθήματα, κρίσεις γύρω από την εργασία τους ή 

και των συμμαθητών τους 
Υποβοηθητικές φράσεις-υποδείξεις: 
−Το καλύτερο πράγμα γύρω από αυτή τη δραστηριότητα ήταν… 
−Δε μου άρεσε…γιατί     
−Δυσκολεύτηκα:… 
 Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τον εκπαιδευτικό να συλλέξει πληροφορίες για τον 

μαθητή, όπως: 
 Τον τρόπο σκέψης του, 
 Την εικόνα που έχει για τον εαυτό του, την αυτοεκτίμησή του, τους στόχους 

του (Μπιρμπίλη, 2006) 
Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 Τελική ανασκόπηση 
 Συχνές ανασκοπήσεις 
 Είναι θέμα να δίνεις προτεραιότητες κατά διαφορετικό τρόπο και να 

χρησιμοποιείς το χρόνο του σχολείου διαφορετικά, παρά να χρησιμοποιείς 
περισσότερο χρόνο 

 
Μειονεκτήματα 
 Απαιτεί χρόνο για να αξιολογηθεί κατάλληλα, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει 

να αφιερώσει περισσότερο χρόνο κατά τη συνομιλία του/της  με τα 
νήπια  

 Πολλές φορές οι οδηγοί αξιολόγησης/ βαθμολόγησης   είναι περίπλοκοι 
 Τα κόστος ( επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία) 
 Τονίζουν τα δυνατά σημεία του παιδιού, ωστόσο είναι απαραίτητο να 

εμφανίζονται και τα σημαντικά λάθη  
 Η πρόσθετη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αξιολογητών 
 Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η πρόοδος των μαθητών αν δεν περιέχουν 

συγκρίσιμο περιεχόμενο 
 
Είτε στο μέλλον οι φάκελοι υλικού χρησιμοποιηθούν ως  μέσα αξιολόγησης της 

προόδου των μαθητών είτε ως απλά βοηθήματα της διδακτικής διαδικασίας, κανένας 
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δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι μαθητές χρειάζεται να εμπλακούν ενεργά στην 
αξιολόγηση της μάθησής τους. Η οργάνωση φακέλων υλικού μπορεί να συμβάλει και 
να βοηθήσει, ώστε η σχολική εργασία να προάγει μια στάση αποτελεσματικότητας 
και περιέργειας που κεντρίζει μια όρεξη για δια βίου μάθηση. 
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