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Η παιδαγωγικι αξία τθσ  
περιγραφικισ αξιολόγθςθσ & αυτοαξιολόγθςθσ 

• προςαρμόηεται εφκολα για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ ςτθν 
τάξθ, 

• δίνει ανατροφοδότθςθ με ποιοτικά ςτοιχεία, 
• εξαςφαλίηει τθ διαφορετικότθτα και τουσ τφπουσ 

μάκθςθσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, 
• παρζχει ςφαιρικι εικόνα των δεξιοτιτων και ικανοτιτων 

του κάκε μακθτι,  
• αποδεικνφει τθν πρόοδο των μακθτϊν, κυρίωσ ςτα 

γλωςςικά μακιματα, 
• δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναςτοχαςτοφν  

και να κζςουν ςτόχουσ για αποτελεςματικότερθ 
απόδοςθ. 

 



Τεχνικζσ και εργαλεία 

Τεχνικζσ Εργαλεία 

Παρατιρθςθ (observation) 
Αυτοαξιολόγθςθ  
Ετερο-αξιολόγθςθ 
Συνκετικζσ εργαςίεσ  

(projects) 
Δραματοποίθςθ 
Παιχνίδια ρόλων 
Αφθγιςεισ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ατομικόσ Φάκελοσ Μακθτι 
(Portfolio) 

 

Περιγραφικζσ κλίμακεσ 
παρατιρθςθσ 
(Checklists) 

Κλίμακεσ διαβάκμιςθσ 
(Rating scales) 



Πϊσ αξιολογοφμε ; 

Χαρακτθριςτικά παραδοςιακισ 
αξιολόγθςθσ 

Μορφζσ εναλλακτικισ ι 
περιγραφικισ αξιολόγθςθσ  

 Γραπτι ι προφορικι 
δοκιμαςία με τθ μορφι τεςτ 
ι διαγωνίςματοσ. 

 Εξετάηουμε τθ γνωςτικι 
ετοιμότθτα του μακθτι. 

 Τα αποτελζςματα είναι 
ενδεικτικά τθσ γνϊςθσ των 
μακθτϊν τθσ ςτιγμι που ζγινε 
θ εξζταςθ. 

 Τα τεςτ και τα διαγωνίςματα 
προκαλοφν ςτουσ 
περιςςότερουσ μακθτζσ φόβο 
και αναςφάλεια.   

Εςτιάηουμε: 
 ςτθ διαδικαςία και το 

αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ, 
 ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ, αλλά 

και ςε μεμονωμζνουσ 
μακθτζσ, 

 ςε κοινωνικζσ και γνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ, 

 ςε ςτρατθγικζσ μάκθςθσ. 



από τα τεςτ δεξιοτιτων και τθν απόκτθςθ γνϊςθσ, 
γεγονότων και δεδομζνων  

ςτθν αναλυτικι ςκζψθ και τθν ανάπτυξθ 
πολλαπλϊν δεξιοτιτων 

Μετατόπιςθ ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ 



Για τουσ εκπαιδευτικοφσ … 

Η  περιγραφικι αξιολόγθςθ βοθκάει τον εκπαιδευτικό: 

• να διαπιςτϊνει το βακμό επίτευξθσ των διδακτικϊν 
ςτόχων, 

• να ςχεδιάηει και να προγραμματίηει τα επόμενα 
ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ/μάκθςθσ, 

• να διερευνά και να καταγράφει τθν ατομικι πορεία 
των μακθτϊν του. 



Παιδαγωγικζσ αρχζσ για τθν αξιολόγθςθ ςτθν 
τάξθ – βαςικζσ παραδοχζσ 

Η αξιολόγθςθ  

ζχει μακθτοκεντρικό χαρακτιρα 

ςτθρίηει τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία 

δεν περιορίηεται ςτθ γραπτι εξζταςθ 

 

Αξιολογοφμε με τον τρόπο που διδάςκουμε 

Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν 
αξιολόγθςθ τθσ προόδου τουσ 

 



Η περιγραφικι αξιολόγθςθ μζςω του Ατομικοφ 
Φακζλου : 

βοθκάει τουσ μακθτζσ: 

• να παρακολουκοφν τθν πρόοδό τουσ, 

• να αναπτφςςουν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ 

βοθκάει τουσ γονείσ να αποκτιςουν 
τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ/αξιολόγθςθ τθσ 
προόδου των παιδιϊν τουσ, 

βελτιϊνει το επίπεδο ςυνεργαςίασ με το ςχολείο 
και ςυμβάλλει ςτθ αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ. 

 



Στρατθγικζσ (αυτο)αξολόγθςθσ για τον προφορικό λόγο 

Σκζψου και γράψε τι μπορείσ 
να κάνεισ ςτθν ξζνθ γλϊςςα 

Όχι πολφ 
καλά 

Καλά Πολφ καλά 

Μπορϊ να απευκφνω μια 
ερϊτθςθ ςτον ςυμμακθτι μου 

Μπορϊ να καταλάβω τι με 
ρωτοφν οι ςυμμακθτζσ μου 

Μπορϊ να καταλάβω το 
περιεχόμενο ενόσ φιλμ ςτθν 
τθλεόραςθ 



Στρατθγικζσ (αυτο)αξολόγθςθσ κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου 

Σκζψου και γράψε πϊσ δουλεφεισ 
για τθν κατανόθςθ ενόσ κειμζνου 

Σχεδόν 
ποτζ 

Μερικζσ 
φορζσ 

ςυχνά Σχόλια 

Φζρνω ςτο μυαλό μου ό,τι γνωρίηω 
για το κζμα του κειμζνου 

Κάνω προβλζψεισ για το 
περιεχόμενο και διαβάηω για να 
δω αν είχα δίκιο 

Ξαναδιαβάηω τθν πρόταςθ που 
είναι πριν και μετά από τθν 
άγνωςτθ λζξθ 

Ζθτϊ τθ βοικεια των ςυμμακθτϊν 
μου  



Στρατθγικζσ (αυτο)αξολόγθςθσ ομαδοςυνεργατικισ άςκθςθσ 

Σκζψου πόςο ςυχνά ζκανεσ τα 
παρακάτω κατά τθ ςυνεργαςία 
ςου με τθν ομάδα  

Σχεδόν 
ποτζ 

Μερικζσ 
φορζσ 

ςυχνά Σχόλια 

Άκουςα τθ γνϊμθ των άλλων 

Είπα τθ γνϊμθ μου 

Πρόςφερα τθ βοικειά μου ςε 
όποιον/α μου το ηιτθςε 

Ζιτθςα πλθροφορίεσ από τον/τθν 
ςυμμακθτι/ςυμμακιτριά μου 

Ανζλαβα πρωτοβουλίεσ όταν 
χρειάςτθκε 



Περιγραφικι κλίμακα αξιολόγθςθσ 
ςτάςη & ςυμπεριφορά ςτην τάξη 

Στάςθ/ςυμπεριφορά Μακθτισ 1 Μακθτισ 2 ……… 

Ενδιαφζρεται για το μάκθμα 

Συμμετζχει με προκυμία ς ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ  

Δείχνει αλλθλεγγφθ και ενδιαφζρον 
για τουσ ςυμμακθτζσ του 

Προτείνει νζεσ ιδζεσ  

Προςπακεί να ανταποκρικεί ςτισ 
απαιτιςεισ του μακιματοσ 



Η περιγραφικι αξιολόγθςθ με τθ χριςθ 
Ατομικοφ Φακζλου του μακθτι 

• ζχει διαμορφωτικό χαρακτιρα, 
• εφαρμόηεται κατά τθ διάρκεια, αλλά και ςτο 

τζλοσ τθσ διδακτικισ και μακθςιακισ 
διαδικαςίασ, 

• εξυπθρετεί τθ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τισ 
δεξιότθτεσ και τθν πρόοδο των μακθτϊν εντόσ 
και εκτόσ τάξθσ, 

• βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια, 
• εφαρμόηεται παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά 

με τισ άλλεσ μορφζσ αξιολόγθςθσ ωσ μία διαρκισ 
διαδικαςία ανατροφοδότθςθσ και ςτοχοκεςίασ. 



Δομι και περιεχόμενο ενόσ Ατομικοφ Φακζλου 
αυτοαξιολόγθςθσ 

Τι μπορεί να περιζχει ζνασ Ατομικόσ Φάκελοσ Μακθτι ; 

• Γραπτζσ εργαςίεσ ι φφλλα εργαςίασ, ςχζδια και 
ηωγραφιζσ, αντιπροςωπευτικά τζςτ προόδου …. 

• Φωτογραφίεσ από ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ι ςε 
ςυνκετικζσ εργαςίεσ, θλεκτρονικζσ καταχωριςεισ από 
προφορικζσ εργαςίεσ ι δράςεισ …. 

• Άλλα ςτοιχεία που ζχουν ςυμφωνιςει εξ αρχισ και 
από κοινοφ μακθτζσ και εκπαιδευτικόσ και τα οποία 
αποδεικνφουν πρόοδο, δράςθ, ςυμμετοχι, ςτόχουσ. 



Πϊσ εφαρμόηω τθν αυτοαξιολόγθςθ μζςω του 
Ατομικοφ Φακζλου; 

Αποφαςίηω 

 Τον ςκοπό και το ςτόχο τθσ δθμιουργίασ Α.Φ. 

 Το περιεχόμενό του 

 Τθ ςυχνότθτα ςυλλογισ ςτοιχείων 

 Τον τρόπο αξιολόγθςθσ (περιγραφικι, με κλίμακεσ … 

Σχεδιάηω 

 Τθ δομι και τον τρόπο ανάλυςθσ των ςτοιχείων 

 Τθν ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν 

 Τθν ανατροφοδότθςθ προσ τουσ γονείσ 

 Τθν ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 

 



Το Portfolio για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ 

• Είναι ςχεδιαςμζνο με τρόπο ϊςτε οι μακθτζσ 
να καταγράφουν επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ 
προςωπικζσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ που 
αφοροφν επαφζσ με γλϊςςεσ και 
πολιτιςμοφσ, τόςο ςτο ςχολικό όςο και ςτο 
εξωςχολικό περιβάλλον.  

• Δεν αποτελεί αυτοςκοπό, αλλά αςκεί τουσ 
μακθτζσ να καταλάβουν πϊσ ςκζπτονται, πϊσ 
δρουν και πϊσ αξιολογοφν τισ γνϊςεισ τουσ. 

 

 



Η δομι του Portfolio Γλωςςϊν 

• Διαβατιριο Γλωςςϊν 

• Γλωςςικό Βιογραφικό 

• Ντοςιζ 



Portfolio γλωςςϊν για νεαροφσ μακθτζσ 

από διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 



Τα πλεονεκτιματα τθσ περιγραφικισ 
αξιολόγθςθσ και του Ατομικοφ Φακζλου 

• Απαγκίςτρωςθ από τθν εξεταςιοκεντρικι λογικι. 

• Υιοκζτθςθ κουλτοφρασ τθσ αυτόνομθσ μάκθςθσ. 

• Οι μακθτζσ αποκτοφν υπεφκυνθ ςυμπεριφορά 
απζναντι ςτθ διδακτικι και μακθςιακι πράξθ. 

• Κρίνουν τθν επίδοςι τουσ, μακαίνουν από τα λάκθ 
τουσ, εκτιμοφν δθμιουργίεσ τουσ και προςωπικζσ 
τουσ παρεμβάςεισ. 



Στθν ξζνθ γλϊςςα …. 

• οι μακθτζσ απομυκοποιοφν τθν πολυγλωςςία και τθν 
πολυπολιτιςμικότθτα,  

• κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ το ςτερεότυπο ότι για να 
επικοινωνιςει κάποιοσ, πρζπει να κατζχει τθν ξζνθ 
γλϊςςα ςε πολφ ικανοποιθτικό επίπεδο, 

• αναδεικνφεται θ ςυνφπαρξθ περιςςότερων γλωςςϊν 
και πολιτιςμϊν ςτθν ίδια κοινότθτα (διαπολιτιςμικι 
διάςταςθ),  

• ανατρζπονται οι αναπαραςτάςεισ περί ανϊτερων και 
κατϊτερων πολιτιςμϊν και γλωςςϊν, 

• ενδυναμϊνεται θ ταυτότθτα του αλλόφωνου μακθτι 
και ενιςχφεται θ αυτοεκτίμθςι του. 
 







Άλλα είδθ Ατομικοφ Φακζλου για τθν αποτφπωςθ 
τθσ εξελικτικισ πορείασ του μακθτι  


