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Τι ισχύει (ΦΕΚ 4676/11-10-2021/Υ.Α. 114660/ΓΔ4)

Τηρείται Ειδικός Φάκελος Επιτευγμάτων (portfolio)
τμήματος/τάξης στον οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα
Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων, τα οποία θα
εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της
φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην υποχρεωτική
εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Γυμνασίου

Δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και στη σύνταξη
φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον
μαθητή



Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο 
και ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: 

• την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος
Καλλιέργειας Δεξιοτήτων  (στο τελευταίο 
εργαστήριο αναστοχασμού, κάθε δίμηνο)  και 

• την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των 
μαθητριών και των μαθητών.



Ο ατομικός φάκελος μαθήτριας/μαθητή, ήτοι το portfolio:

❖ (α) παραδίδεται (στο τέλος της χρονιάς) στη μαθήτρια και στον μαθητή ως προσωπικό 
τους αρχείο

❖ (β) αποτελεί υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους γονείς/κηδεμόνες
στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων για την ενημέρωσή τους

❖ (γ) είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα συμπεριληπτικό εργαλείο αποτύπωσης των 
επιτεύξεων και των εμποδίων επίτευξης, καθώς και του μαθησιακού προφίλ κάθε 
μαθήτριας και μαθητή

❖ (δ) μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, όπως είναι η 
αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση στην ομάδα, και πεδία συγκρότησης του
σχολικού βιογραφικού της μαθήτριας και του μαθητή.

❖ (ε) τα στοιχεία του μπορεί να συνεκτιμώνται σε αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού 
προφίλ, κατά τη διαδικασία σύστασης Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης 
(ΕΠΕ) και σε όποια άλλη ενέργεια εξατομικευμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού.



 Στο φάκελο επιτευγμάτων (portfolio) τηρείται φύλλο προόδου δεξιοτήτων του/της 
μαθητή/τριας ανά θεματική ενότητα, βάσει του συνημμένου υποδείγματος.
Το υπόδειγμα συμπληρώνεται ως εξής:



Α. Ο/η εκπαιδευτικός εξετάζει τους στόχους (κύκλοι δεξιοτήτων) που θέτει το 
πρόγραμμα που έχει επιλέξει για την εκάστοτε θεματική ενότητα.
Β. Επιλέγει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει για κάθε μαθητή/τρια κατά την 
παιδαγωγική του κρίση και τις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Γ. Χαρακτηρίζει το επίπεδο επίτευξης/εκδήλωσης σύμφωνα με την τετράβαθμη
κλίμακα και τους δείκτες που υποδεικνύονται στο υπόδειγμα.
Δ. Ενημερώνει το φύλλο προόδου στη λήξη κάθε θεματικής ενότητας για κάθε 
μαθητή/τρια ονομάζοντας τη θεματική/υποθεματική ενότητα (π.χ. Ευ Ζην/Ψυχική 
Υγεία) και τον τίτλο του προγράμματος που υλοποίησε. 
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Κάθε εκπαιδευτικός:

 Επιλέγει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει για κάθε μαθητή/τρια κατά την παιδαγωγική του κρίση και 
τις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες, της τάξης του ή του ίδιου του/της μαθητή/τριας

Μπορεί να χρησιμοποιήσει:

 ξεχωριστό φύλλο προόδου μαθητή/τριας για κάθε θεματικό κύκλο 

ή 

 συγκεντρωτικό, όπου θα συμπληρώνει με το τέλος κάθε προγράμματος τα δεδομένα και θα 
χαρακτηρίζει το επίπεδο επίτευξης/εκδήλωσης κάθε επιλεγμένης δεξιότητας




