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Φάκελος Εργασιών του Μαθητή 

Portfolio = folium + portare

μεταφερόμενος φάκελος

Είναι γνωστό επίσης ως:

Φάκελος Εργασιών και Δραστηριοτήτων

Φάκελος Ατομικών Επιτευγμάτων



Φάκελος Εργασιών του Μαθητή
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Ορίζεται η σκόπιμη και 

συστηματική συλλογή 

δειγμάτων-έργων

από την καθημερινή 

συμμετοχή του μαθητή στη 

σχολική ζωή

Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, 

την πρόοδο και την επίδοσή του



Ο ΦΕΜ αποτελεί ένα εργαλείο 

➢συλλογής

➢καταγραφής

➢ερμηνείας δεδομένων

που αφορούν την ανάπτυξη και την πρόοδο του
μαθητή



ΦΕΜ - Τι είναι;
• Είναι ένα εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης… 

• Εξεικονίζει τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του μαθητή, το 

χαρακτήρα του, τις προτιμήσεις του, την προσωπικότητά 

του. 

• Ένας ανοιχτός, προσβάσιμος, χώρος αποθήκευσης των 

εργασιών των παιδιών και των καταγραφών της μαθησιακής 

τους εξέλιξης 

• Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης ενσωματωμένη 

στην διδασκαλία 
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ΦΕΜ - Τι ΔΕΝ είναι;

• Μια φορά το χρόνο αξιολόγηση από ένα άτομο που δεν 

λαμβάνει μέρος στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία 

• Ένας χώρος για «οτιδήποτε» 

• Χώρος αποθήκευσης, ασύνδετων εργασιών 

• Ένας χώρος συλλογής δειγμάτων εργασίας των παιδιών
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Αποτελεί ένα μέσο παρουσίασης 
των προσπαθειών, της εξέλιξης και 

των επιτευγμάτων του 

Στον ίδιο τον 
μαθητή 

και στους ενήλικες που 
εμπλέκονται στη 

μάθηση του 
(εκπαιδευτικός και 

γονείς)
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Σκοποθεσία και  στοχοθεσία

Η δημιουργία και διατήρηση του ΦΕΜ

έχει  σκοπό
την παρακολούθηση της εξέλιξής του μαθητή 

(από την αρχική αξιολόγηση, 

τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση) 

με στόχο 

Την λήψη απόφάσεων

Για την διαρκή βελτίωση της υποστήριξής του 
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Ο ΦΕΜ αποτελεί μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης 

Στα παιδιά με  ε.ε.α. δεν έχουν θέση οι παραδοσιακές μορφές 

αξιολόγησης όπου αξιολογούνται κυρίως οι επιδόσεις στον 

γνωστικό τομέα 

Από παραδοσιακές              σε εναλλακτικές μορφές

Δίνεται έμφαση: 

• στην  απόκτηση αυτονομίας και υπευθυνότητας

• στις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών

• στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης
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Ποιος σχεδιάζει και διατηρεί τον ΦΕΜ
• Ο ειδικός παιδαγωγός

• Ο δάσκαλος  της τάξης

• Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

Πρόσβαση έχουν : 

• Ο μαθητής 

• Οι γονείς 

• Ο Σχολικός Σύμβουλος/Συντονιστής Ε.Ε.

• Όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση του μαθητή

• (ΚΕΣΥ,εργοθεραπευτής , λογοθεραπευτής, ψυχολόγος)
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Ο ΦΕΜ  ως εργαλείο προαγωγής της 
συνεργασίας 

• Η επιλογή του περιεχομένου του φακέλου  
πραγματοποιείται με την συναίνεση του μαθητή 

• Οι  καταγραφές που καταχωρούνται γίνονται σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς,

την οικογένεια και σημαντικούς άλλους. 

• Στην διαδικασία της μετάβασης

ο ΦΕΜ παραδίνεται στον εκπαιδευτικό 

της επόμενης βαθμίδας
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Περιεχόμενα του ΦΕΜ
Τοποθετούνται

όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που αντανακλούν

✓ την προσπάθεια που κατέβαλε ο μαθητής, μέσα από τις εργασίες

που πραγματοποίησε,

✓ τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε

Ακόμα συμπεριλαμβάνει παρατηρήσεις ή/και τα προσωπικά σχόλια

του εκπαιδευτικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, της

οικογένειας και σημαντικών άλλων (συμμαθητών)
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Περιεχόμενα του  ΦΕΜ 
• Διάγνωση: ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή άλλης 

ομάδας διαγνωστικής αξιολόγησης δημόσιου φορέα, 

• Άλλα δεδομένα και πληροφορίες (οικογενειακό ιστορικό 

παιδιού)

• Ε.Ε.Π.

• Εργασίες του μαθητή στο σχολείο ή στο σπίτι

• Τα σχέδια εργασίας (projects) σε συνεργασία με τους 

συμμαθητές του

• Ζωγραφιές – Φωτογραφίες – videos ή αρχεία ήχου των 

επιδόσεων των μαθητών (π.χ απαγγελία ποιήματος ή συμμετοχή 

σε σχολική γιορτή) 
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Περιεχόμενα ……
• Κριτήρια αξιολόγησης – Τεστ – Φύλλα εργασίας

• Σημειώσεις – Ημερολόγιο 

• Παρατηρήσεις ή προτάσεις του μαθητή για τη διδασκαλία

• Συνεντεύξεις από φίλους – γονείς – συμμαθητές 

• Επαίνους – Βραβεία 

• Εξωσχολικές  δραστηριότητες και διακρίσεις

• Ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθητή

• Ελέγχους προόδου

• Εργασία που επαναλήφθηκε ή σχολιάσθηκε
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Οργάνωση των δεδομένων
Τα δεδομένα οργανώνονται :

15

•( αγγλικής, 
πληροφορικής, κλπ.)

Ανά 
ειδικότητα 

•(γλώσσα, μαθηματικά, 
εικαστικά κλπ)

Ανά γνωστικό 
αντικείμενο 



Τύποι φακέλων 

Ο ατομικός (το ιατρικό ιστορικό του παιδιού, τα 

τηλέφωνα των γονέων του, συνεντεύξεις από τους 

γονείς, συστηματικές, ανεκδοτικές και τρέχουσες 

καταγραφές κ.ά.)

Ο μαθησιακός (σημειώσεις, έργα του παιδιού, όπως 

ζωγραφιές, κατασκευές, αποτελέσματα της επίδοσής 

του, φωτογραφίες, μαγνητοφωνήσεις, κ.ά.)
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Πώς εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της 

χρήσης του portfolio;
Για να είναι αποτελεσματική η χρήση του Portfolio, είναι 

απαραίτητη:

(α) η χρονολόγηση των έργων που επιλέγονται και η τοποθέτησή 

τους με χρονολογική σειρά,

(β) η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών σε τομείς ανάπτυξης ή 

γνωστικά αντικείμενα,

(γ) η αξιολόγηση του ίδιου πράγματος με τον ίδιο τρόπο σε τακτά 

χρονικά διαστήματα,

(δ) ένας σύντομος σχολιασμός για τη δραστηριότητα ή τις συνθήκες 

μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε το έργο ή η δραστηριότητα 

που αξιολογείται. 17



Βασική προϋπόθεση επιτυχίας

Να μην επικρατεί ανταγωνιστικό κλίμα στην τάξη

Ο ατομικός φάκελος χρησιμοποιείται για να 

τεκμηριώσει την ατομική πρόοδο του παιδιού μέσα 

στο χρόνο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέσο 

σύγκρισης των παιδιών
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Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

• Ο ΦΕΜ είναι εκπαιδευτικό εργαλείο 

• Παραμένει φυλαγμένος στον χώρο του σχολείου

• Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παιδαγωγικούς 

σκοπούς
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Οργάνωση των δεδομένων του ΦΕΜ

Tα δεδομένα  που θα συλλεχτούν,

ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν

και θα παρουσιαστούν 

θα πρέπει 

να εξυπηρετούν το σκοπό της αξιολόγησης, 

δηλαδή να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία.

Διαφορετικά, ο φάκελος αποκτά ρόλο αναμνηστικού 20



❖Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας

❖ με στόχο την βελτίωση της  παρεχόμενης  

εκπαίδευσης
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Τρόπος συλλογής δεδομένων

Τα στοιχεία αυτά τα συλλέγουμε 

• με τις παρατηρήσεις μας και την καταγραφή τους, 

• τη συλλογή "έργων" του παιδιού όπως ζωγραφιές, πορτρέτα, 

κατασκευές ή φύλλα εργασίας,

• Φωτογραφίες – videos ή αρχεία ήχου 

• Συνεντεύξεις με το ίδιο το παιδί.
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Τα δείγματα που συμπεριλαμβάνονται πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικά των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του 

παιδιού.



Πλεονεκτήματα της αξιολόγησης με 
ΦΕΜ

 Προώθηση της αυτο-αξιολόγησης των μαθητών, του 

στοχασμού και της κριτικής σκέψης

Μέτρηση της απόδοσης 

που βασίζεται στα πραγματικά 

δείγματα της δουλειάς των μαθητών. 

Εξασφάλιση ευελιξίας στη μέτρηση 

του πώς οι μαθητές ολοκληρώνουν 

τους μαθησιακούς τους στόχους.
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Πλεονεκτήματα…

• Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για  

να μοιραστούν την ευθύνη για τον καθορισμό 

των μαθησιακών στόχων και για την 

αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη 

των στόχων αυτών.

• Παροχή στους μαθητές ευκαιριών, ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία.
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PORTFOLIO - Αξιολόγηση

Παράδειγμα

Θαυμάσια ! Ναι μπράβο μου.

Πολύ καλή! Με κάποιες αλλαγές θα είναι τέλειο.

Μέτρια ! Όχι και τόσο καλά. Θα κάνω κάποιες διορθώσεις.

Χαμηλή ! Πρέπει να ξαναπροσπαθήσω.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην 1η εργασία
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Στη 2η εργασία



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σημειώνω ό,τι ισχύει για μένα
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Κατηγορίες ΦΕΜ  

➢Ψ-ΦΕΜ (ψηφιακός Φάκελος Εργασιών 

Μαθητή)

➢Υ-ΦΕΜ  (υλικός  Φάκελος Εργασιών 

Μαθητή )
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Στους μαθητές με σοβαρές και σύνθετες δυσκολίες 

είναι αναγκαία η χρήση ΦΕΜ και σε υλική μορφή



Μορφή του Υ-ΦΕΜ 

• Ένα απλό κουτί από σκληρό χαρτόνι, 

κάποιος πλαστικός φάκελος 

• ή ακόμη και μια μικρού μεγέθους 

σχολική τσάντα με διαμερίσματα

για ταξινόμηση των τεκμηρίων
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Μορφή του ψ-ΦΕΜ 
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• Ο ψ-ΦΕΜ  μπορεί να κάνει χρήση όλων των 
νέων μορφών υπολογιστών (taplet-PC, i-pad 
κλπ) ή και των παλαιότερων  (laptop-netbook). 

•Στο διαδίκτυο υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη 
ποικιλία λογισμικού (ελεύθερου ή του εμπορίου)
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΜΙΤΖΗ-ΔΕΛΛΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

elsidella@gmail.com
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