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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ 

PORTFOLIO 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

� Σηµαντικές αποφάσεις για τη δηµιουργία του φακέλου 

o Στόχος (επίδειξη, αξιολόγηση); 

o Ποια θέµατα θα περιλαµβάνει; 

o Ποιοι θα έχουν πρόσβαση; 

o Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για την προσθήκη υλικού; 

o Κριτήρια επιλογής εργασιών 

� Τι θα περιλαµβάνει; 

o Αυτοβιογραφικά στοιχεία 

o Πίνακα περιεχοµένων 

o Αντιπροσωπευτικές εργασίες (όχι κατ’ ανάγκη τις καλύτερες) σε 

συγκεκριµένα θέµατα, όπως… 

� Εργασίες, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις. 

o Αυτό-αξιολόγηση µαθητή 

o Σχόλια εκπαιδευτικού 

o Στόχοι ΑΠΣ 

o ∆ιαβαθµισµένες κλίµακες (rubrics) 

 

� Σε κάθε τι που µπαίνει στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ηµεροµηνία. 

 

� Προτείνεται η χρήση ενός πολυθεµατικού (ακορντεόν) φακέλου για κάθε 

µαθητή. 

 

� Οι φάκελοι διατηρούνται σε εµφανές σηµείο της τάξης και είναι 

προσεγγίσιµοι από τους µαθητές. 

 

� Στην αρχή εφαρµογής του ΦΑΕΜ επιλέγονται λίγα θέµατα (2-3). 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

� Κάθε φάκελος φέρει το όνοµα και την αγαπηµένη διακόσµηση του µαθητή. 

� Οι µαθητές εµπλουτίζουν το φάκελό τους µε τη συνεργασία της δασκάλας σε 

συγκεκριµένη ώρα ή µέρα της εβδοµάδας 

� Ένας 12θέσιος φάκελος θα µπορούσε να εξυπηρετήσει την κατάταξη υλικού 

για πολλά θέµατα, π.χ.  

o ανάγνωση,  

o ορθογραφία,  

o ΠΓΛ,  

o κατασκευές κ.ά. 

� Ονοµατίζουµε τις θέσεις του φακέλου µε καρτελάκια.  

� Όλες οι εργασίες ταξινοµούνται περιοδικά στις αντίστοιχες θέσεις του 

φακέλου. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

� Κάθε µαθητής επιλέγει µία φορά το µήνα την αντιπροσωπευτικότερη εργασία 

µε τη βοήθεια των κριτηρίων επιλογής και του δασκάλου ύστερα από σχετική 

συζήτηση και την τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση. 

 

� Κριτήρια επιλογής: Π.χ. Από τα κείµενα (ΠΓΛ) που έγραψες το τελευταίο 

µήνα θα αποκλείσεις το καλύτερη και το χειρότερο και από τα υπόλοιπα θα 

επιλέξεις εκείνα τα δύο που σου αρέσουν περισσότερο επειδή (κριτήρια)… 

o Έχουν πλήρες και κατανοητό περιεχόµενο 

o Περιέχουν πρωτότυπες ιδέες 
o … 

o … 

 

� Η δασκάλα βοηθά το µαθητή να επιλέξει τις καλύτερες εργασίες κάνοντας 

ερωτήσεις του τύπου: 

o Γιατί επέλεξες τη συγκεκριµένη εργασία; 

o Νοµίζεις ότι αυτή η εργασία σε αντιπροσωπεύει (δείχνει αυτά που 

ξέρεις; ∆είχνει τη συνηθισµένη εικόνα σου;). Γιατί; 

o Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτή; 

o Τι θα πρόσεχες την επόµενη φορά σε µία παρόµοια εργασία, κ.ά. 

 

� Η συνεργασία για την επιλογή είναι καλό να έχει εξατοµικευµένο χαρακτήρα, 

που µπορεί να υλοποιείται ή στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ή την ώρα της 

αισθητικής αγωγής και ενόσω τα υπόλοιπα παιδιά ασχολούνται µε την 

εργασία τους. 

 

� Η δασκάλα δε βάζει µόνο τεστάκια στο ΦΑΕΜ, αλλά και προσωπικές 

παρατηρήσεις περιγραφικής αξιολόγησης, και ατοµικές δουλειές του παιδιού 

(ορθογραφία) και οµαδικές µε τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. 

 

� Η µεγάλη αξία του ΦΑΕΜ είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται στα 

πλαίσια της αυτό και ετερο-αξιολόγησης. 

 

� Τα Σχολικό ∆ίκτυο δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικού ΦΑΕΜ (e-

portfolio). Για να δείτε πατήστε http://e-portfolio.sch.gr/ 

 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 

 

Θέµα: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ) 

Τάξη Γ’ Ηµεροµηνία 10-02-2009 

Σχόλια µαθήτριας (Άννα) για δύο κείµενα 
Μου αρέσει περισσότερο η δακτυλογράφηση, παρά η γραφή µε το χέρι. Επίσης, µου 

αρέσει να ακούω τις αφηγήσεις του δασκάλου γιατί µπορώ να υποβάλλω ερωτήσεις 

όταν δεν καταλαβαίνω κάτι. Θα ήθελα να δω κάποτε τη Θεσσαλονίκη (η πόλη για την 

οποία έγραψε ένα περιγραφικό κείµενο). 
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Σχόλια δασκάλου για τα ίδια κείµενα  

Η Άννα έχει εξαιρετική φαντασία και καλό µυαλό, τα οποία είναι καλό να 

επηρεάσουν λίγο περισσότερο τα γραπτά της. Συµµετέχει στην εφηµερίδα της τάξης 

αλλά δε φαίνεται να βάζει τα δυνατά της, αφού φαίνεται να µην αξιοποιεί όλες τις 

δυνατότητες που έχει. Της έχω επισηµάνει ότι πρέπει να γράφει περισσότερα, 

συµπεριλαµβάνοντας περισσότερες λεπτοµέρειες. Στην αρχή της χρονιάς έγραφε 

µισοτελειωµένες προτάσεις αλλά τελευταία παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση  στον 

τοµέα αυτό. 

Σχόλια δασκάλας για εργασίες στα Μαθηµατικά 

Η Άννα χρειάζεται περισσότερο χρόνο όταν εργάζεται µε αριθµούς, αλλά µπορεί και 

σχεδιάζει υπέροχα γραφήµατα. Όταν δουλεύει στο τετράδιο εργασιών είναι καλό να 

σταµατά, να σκέφτεται και µετά να γράφει την απάντηση. Οπωσδήποτε πρέπει να 

διπλοελέγχει την εργασία της προτού την παραδώσει. 

 

∆ιαβαθµισµένα κριτήρια 

0: ∆εν καταβλήθηκε προσπάθεια 

1: ∆εν είναι ικανοποιητική η πρόοδος 

2: Παρουσιάζει µικρή πρόοδο 

3: Παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο 

4: Παρουσιάζει καλή πρόοδο 

5: Παρουσιάζει πολύ καλή πρόοδο 

6: Παρουσιάζει σπουδαία βελτίωση 

Ή 

+ : Βελτίωση που υπερβαίνει τις προσδοκίες 

� : Αναµενόµενη βελτίωση 

- : Χωρίς βελτίωση 

 

 

Θέµα: Ανάγνωση 

Ηµεροµηνία: 25-04-2009 

Τάξη: Α ∆ηµοτικού 

Υλικό: ∆ύο ηχογραφήσεις µε ανάγνωση της µαθήτριας το Φθινόπωρο και την 

Άνοιξη 

Σχόλια δασκάλας 

Είµαι πολύ ευχαριστηµένη από την πρόοδο που έκανε η Άννα αυτή τη σχολική 

χρονιά. Αυτή την περίοδο δουλεύουµε στη σύνθεση καινούργιων λέξεων µε τη 

βοήθεια προθεµάτων και καταλήξεων. Το λεξιλόγιό της βελτιώνεται µέρα µε τη µέρα. 

Η Άννα αρέσκεται στη σιωπηρή ανάγνωση και διαβάζει αρκετά βιβλία. Επιπλέον, 

χαίρεται να µοιράζεται τα προσωπικά της βιβλία µε τους συµµαθητές της. Αν και 

υπάρχουν ακόµη φορές που η Άννα θυσιάζει την ακρίβεια της ανάγνωσης για την 

ταχύτητα και δεν ακολουθεί προσεχτικά τις οδηγίες που δίνονται, ωστόσο τα 

πράγµατα βελτιώνονται µε το χρόνο. 

 

Στόχοι ΑΠΣ 

1  2  3  ∆ιαβάζει καθαρά κι εκφραστικά 

1  2  3  ∆ιαβάζει µε τη σωστή ταχύτητα, ακολουθώντας τις παύσεις. 

1  2  3  ∆ιαβάζει τις λέξεις προσεχτικά 

1  2  3  Μπορεί να ξαναπεί την ιστορία µε σειρά 

1  2  3  Κάνει προβλέψεις για το περιεχόµενο αξιοποιώντας τον τίτλο και το κείµενο 

1  2  3  Προβλέπει τα γεγονότα µε τη βοήθεια της Φαντασίας 



ΦΑΕ: Αλβανόπουλος Γιώργος, Σχ. Σύµβουλος 
 

4 

1  2  3  Κατανοεί το νόηµα όσων διαβάζει 

 

∆ιαβαθµισµένα κριτήρια 

1: Πάντα 

2: Συχνά 

3: Σπάνια 

Λογισµικό e-portfolio: Grady 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑ 

Στην περίπτωση των οµαδικών εργασιών, η συνθετική εργασία φωτοτυπείται 

για να µπει στο φάκελο του κάθε παιδιού, αλλά στο πίσω µέρος καταγράφεται µε 

ποιο τρόπο βοήθησε το συγκεκριµένο παιδί. 

 

 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

o Παρατηρήσεις – καταγραφές δασκάλας για την ικανότητα του παιδιού 

για την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια, την κατανόηση κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης. 

o Καταγραφές σε δηµοσιογραφικό κασετόφωνο, αναγνώσεων µαθητή, 

σε διαφορετικούς χρόνους (Φθινόπωρο, Άνοιξη). 

o Φωτοτυπία των κειµένων που διαβάζει. 

o Στόχοι ΑΠΣ σε συνδυασµό µε κλίµακα διαβαθµισµένης αξιολόγησης 

o Αυτό-αξιολόγηση του παιδιού µε και χωρίς βοήθεια 

 

 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

o Επιλογή των αντιπροσωπευτικότερων ορθογραφιών (Φ/Α). 

o Σηµειώσεις – σχόλια της δασκάλας για τα δυνατά και αδύνατα σηµεία  

o Στόχοι ΑΠΣ σε συνδυασµό µε κλίµακα διαβαθµισµένης αξιολόγησης 

o Αυτό-αξιολόγηση του παιδιού µε και χωρίς βοήθεια 

o Στοχοθεσία για το επόµενο διάστηµα. 

 

 

 ΠΓΛ 

o Επιλογή των αντιπροσωπευτικότερων κειµένων µε τη συµµετοχή του 

παιδιού 

o Σηµειώσεις – σχόλια της δασκάλας για τα δυνατά και αδύνατα σηµεία 

o Στόχοι ΑΠΣ σε συνδυασµό µε κλίµακα διαβαθµισµένης αξιολόγησης 

o Αυτό-αξιολόγηση του παιδιού µε και χωρίς βοήθεια 

 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

o Επιλογή των αντιπροσωπευτικότερων εργασιών (σε Φ/Α) µε τη 

βοήθεια του µαθητή 

o Σε περίπτωση οµαδικής εργασίας, φωτοτυπείται και στο πίσω µέρος 

γράφετε τους τοµείς στους οποίους συντέλεσε το παιδί.  

o Σηµειώσεις – σχόλια της δασκάλας για τα δυνατά και αδύνατα σηµεία  

o Στόχοι ΑΠΣ σε συνδυασµό µε κλίµακα διαβαθµισµένης αξιολόγησης 

o Αυτό-αξιολόγηση του παιδιού µε και χωρίς βοήθεια 

 

 

 

Ο Σχολικός Σύµβουλος 

 

 

Γιώργος Αλβανόπουλος 


