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Περίληψη 

 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της γλωσσικής εκπαίδευσης 
των αλλοδαπών µαθητών στην πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η 
µεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός portfolio ως µια εναλλακτική όψη της αξιολόγησης 
στη γλωσσική µάθηση. Το portfolio εστιάζει σε ένα συνεργατικό µοντέλο που αφορά τις 
σχέσεις ανάµεσα σε µαθητές, δασκάλους και γονείς καθώς και την αυτοκατευθυνόµενη 
µάθηση διαµέσου της δέσµευσης των µαθητών στα µαθησιακά τους καθήκοντα. 
 
1. Συνοπτικές όψεις του θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου 
 
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο διαχείρισης της 
γλωσσικής και κοινωνικοπολιτισµικής ετερογένειας στην τάξη και την ανάδειξη  
παιδαγωγικών µορφών αξιολόγησης του µαθητή µε τη δηµιουργία Portfolio, Φακέλου 
Εργασιών του Μαθητή(ΦΕΜ). Αυτή η πρακτική αξιολόγησης έχει στο επίκεντρο τον 
αλλοδαπό µαθητή και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Τα περιεχόµενα της µάθησης 
οργανώνονται σε θεµατικές ενότητες και προωθούν την ανάπτυξη γνωστικών και άλλων 
βασικών ικανοτήτων µέσα από µια ποικιλία περιεχοµένων, πηγών µάθησης αλλά και 
εργασιών που αναλαµβάνει ατοµικά ή συλλογικά ο µαθητής και στη συνέχεια επιλέγει να 
καταχωρεί στο ΦΕΜ. 

 Η µετανάστευση, στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθεί να αποτελεί δοµικό 
χαρακτηριστικό του οικονοµικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήµατος, επιφέροντας 
µετασχηµατισµούς που αποτυπώνονται στις σχολικές τάξεις. ∆ιαµορφώνουν νέες 
κοινωνικές πραγµατικότητες της διδασκαλίας. Η γλωσσική διαφοροποίηση αποτυπώνεται 
στο διγλωσσικό προφίλ του µαθητή τόσο στο επίπεδο/βαθµό γλωσσοµάθειας όσο και στην 
κατηγοριοποίηση των γλωσσικών δυσκολιών, διαµορφώνοντας έτσι, γλωσσικές 
ταυτότητες, πολιτισµικές ταυτότητες διαφοροποιηµένες, που βρίσκονται σ΄ ένα συνεχή 
διάλογο.  

Η δραστηριότητα του ατόµου, ως συµµετοχή στις πρακτικές περιλαµβάνει εργαλεία 
και κίνητρα κάθε φορά. Οι συνιστώσες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι τα 
µεσολαβητικά εργαλεία ή µεσολαβητές(mediating tools-mediators). Είναι συµβολικά  
συστήµατα που αποτελούν τους θεµέλιους λίθους της επικοινωνιακής δράσης. Οι µετα-
διαλογικοί κανόνες(meta-discursive rules) είναι θεωρητικές κατασκευές που αναπτύχθηκαν 
στην προσπάθεια των επιστηµόνων να µελετήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και της 
αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο µιας αναστοχαστικής αυτοαξιολογικής και ετεροαξιολογικής 
διαδικασίας.  

Ο Vygotsky(1997:104), αναφέρει ότι οποιαδήποτε νοητική λειτουργία ήταν 
εξωτερική και κοινωνική πριν εσωτερικευθεί…και αφορά την πολιτισµική ανάπτυξη του 
παιδιού, εµφανίζεται δυο φορές: τη µία στο κοινωνικό επίπεδο και αργότερα στο ατοµικό. 
Όλες οι ανώτερες λειτουργίες ξεκινούν ως πραγµατικές σχέσεις ανάµεσα στους 
ανθρώπους. Το άτοµο µαθαίνει από τους άλλους και µε τους άλλους. Αξιολογείται και 
αξιολογεί. Οι ενέργειές του γίνονται αντιληπτές ως στοιχεία ενός συστήµατος κοινωνικο-
πολιτισµικών πρακτικών και αντιµετωπίζεται ως συµµετέχων σε κοινωνικο- πολιτισµικές 
πρακτικές ακόµα και στην περίπτωση  που ενεργεί µόνο του. 
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Συγκεκριµένα θεωρούνται ως οι «σιωπηροί» ρυθµιστές των διαπροσωπικών και 
ενδοπροσωπικών συνδιαλλαγών, προσδιορίζουν τις επιλογές των συµµετεχόντων για 
δράση και καθορίζουν την ανάπτυξη ιδεών και αντιλήψεων. Αξίζει να αναφερθεί πως οι 
συγκεκριµένες κατασκευές αποτελούν επέκταση της έννοιας του διδακτικού συµβολαίου. 
Πρόκειται για ένα σύνολο άτυπων και εκπεφρασµένων ή υπονοούµενων κανόνων που 
προσδιορίζουν τη λειτουργία µιας διδακτικής κατάστασης καθορίζοντας τη σχέση του 
εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του. «Η διαπολιτισµική διείσδυση ερµηνεύτηκε τελικά ως 
µια αναγκαιότητα στη συνάντηση των πολιτισµών… στο πνεύµα αµοιβαιότητας και πάντα 
σε συνειδητή αλληλεπίδραση ή αλληλεξάρτηση»(Παπάς, 2001:300). 
 
 
2. Σχεδιάζοντας το µάθηµα της γλώσσας ως πλαίσιο παιδαγωγικής και διδακτικής 
δράσης 
 
Η κατάκτηση και η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι το κρίσιµο ζητούµενο για 
τους αλλόγλωσσους/αλλοδαπούς µαθητές και αποτελεί µια σύνθετη και πολυδιάστατη 
διαδικασία µάθησης και οικοδόµησης της σχολικής γνώσης. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
και διδακτικής δράσης προτείνονται διαφοροποιηµένες γλωσσικές, παιδαγωγικές 
πρακτικές  και στρατηγικές µάθησης, που συνοψίζονται σε 6 άξονες: 
 

� Σχεδιάζουµε προσεκτικά τη διδακτική παρέµβαση.  
� Ενισχύουµε τη µαθησιακή αυτονοµία του µαθητή.  
� ∆ηµιουργούµε ευνοϊκά πλαίσια που ενισχύουν τους συνοµιλιακούς ρόλους. 
� ∆ιευκολύνουµε την πρόσβαση στη γνώση µέσα από συµµετοχική και γλωσσικά 

ελεγχόµενη διδασκαλία. 
� Εστιάζουµε στην εξατοµικευµένη υποστήριξη των µαθητών µε ελλιπή γνώση της 

διδασκόµενης γλώσσας.  
� Συνδιαµορφώνουµε µε τους µαθητές το παιδαγωγικό πλαίσιο της αξιολόγησης.  

 
Στα πλαίσια της αλληλεπιδραστικής θεωρίας(interactionism) το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης και στη µελέτη της εµπλοκής των µαθητών σε 
δραστηριότητες που έχουν νόηµα και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους Η αξιολόγηση είναι 
διάχυτη στην καθηµερινή πρακτική της σχολικής τάξης. Είναι το κοινό αντιληπτικό  
σύστηµα µε βάση το οποίο ενισχύεται η δραστηριότητα στην τάξη και η ενεργή εµπλοκή 
του µαθητή.  

Όταν οι µαθητές εργάζονται σε ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο ρυθµίζουν τη δράση 
τους σε συνάρτηση µε αυτό που θεωρούν ότι είναι οι προσδοκίες και οι γνώσεις των άλλων 
συµµετεχόντων. Ενώ, οι αποδέκτες της δράσης την ερµηνεύουν ανάλογα µε αυτό που 
πιστεύουν ότι είναι οι γνώσεις και οι προσδοκίες του υποκειµένου που ενεργεί. 

Βασική αρχή της προσέγγισης είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές δεν 
αξιολογούν µόνο το αποτέλεσµα αλλά και τη διαδικασία, καθώς και τη συµµετοχή. 
Οποιαδήποτε εργασία αναλαµβάνει να επιτελέσει ο µαθητής δεν µπορεί παρά να ειδωθεί 
σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο για το οποίο προορίζεται και το σκοπό. Ο εκπαιδευτικός 
αναγνωρίζει τη «φωνή» των µαθητών ως ένα βασικό συστατικό για το σχεδιασµό της 
διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός που έχει στο επίκεντρο το µαθητή αναγνωρίζει τη σηµασία 
του τρόπου της οικοδόµησης των εννοιολογικών και των πολιτιστικών γνώσεων που 
φέρουν οι µαθητές µαζί τους στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση αποκτά µια νέα 
σηµασία και η εµπλοκή του µαθητή σε αυτήν τη διαδικασία ανασηµασιοδοτεί ρόλους, 
σχέσεις, συµµετοχές. 
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3. ∆ηµιουργώντας το Φάκελο Εργασιών του Μαθητή (portfolio assessment) 
 

Για να µελετήσουµε τη διάσταση της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό κοινωνικο-
πολιτισµικό πλαίσιο και να διερευνήσουµε τις ερµηνείες και τις προσεγγίσεις που έχουν 
δοθεί στην έννοια της αξιολόγησης είναι σίγουρο ότι θα βρεθούµε µπροστά σε απόψεις και 
ορισµούς που αποκλίνουν και συγκλίνουν. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσµατικά 
παραγωγική και ποιοτική µάθηση συνυπολογίζει την ταυτότητα του µαθητή, χτίζει πάνω 
στη γνώση του, στα ενδιαφέροντά του, στα κίνητρα  και στη διαφορετικότητά του. 

Η αξιολόγηση της επίδοσης αναφέρεται στην αυθεντική και ολιστική αποτύπωση 
των ικανοτήτων των µαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν µεταγνωστικά 
εργαλεία µέσω του αναστοχασµού, αλλά και να αναδείξουν τη συµµετοχή τους στην 
αξιολογική διαδικασία.(MacBeath, 2001,  Κουλουµπαρίτση & Μουρατιάν, 2004).   

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλληλεπίδραση γλώσσας και µάθησης, καθώς, και η 
έννοια της κατανόησης. Πώς όµως θα αξιολογήσουµε τη διαδικασία και το αποτέλεσµα 
της προσπάθειας του µαθητή; Η πιο διαδοµένη µέθοδος εναλλακτικής αξιολόγησης είναι 
το portfolio assessment ή ο Ατοµικός Φάκελος Μαθητή ή Φάκελος Εργασιών του 
Μαθητή((ΦΕΜ). Πρόκειται για ένα ευέλικτο και πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των 
µαθητών, που δείχνει σταδιακά την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Οι όροι  
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά στο κείµενο. 

Στην ερώτηση γιατί να επιλέξω το portfolio και όχι κάποιο test ή διαγώνισµα για 
την αξιολόγηση του µαθητή, η απάντηση είναι σχετικά προφανής. Γιατί η αξιολόγηση µε  
portfolio παραπέµπει σε µια παιδαγωγική της αξιολόγησης, απεικονίζει τον τρόπο µε τον 
οποίο εξελίσσεται σταδιακά η µαθησιακή πορεία του µαθητή, σε αντίθεση µε τα test ή τα 
διαγωνίσµατα που αξιολογούν το µαθητή συγκεκριµένη µέρα και χρονική στιγµή. 
 
4. Τι είναι το portfolio; 
 
Είναι µια σκόπιµη και συστηµατική συλλογή εργασιών του µαθητή, µε εργασίες που 
φανερώνουν όψεις της αποδοτικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων του µαθητή σε 
κάποιο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, θέµα, κειµενικό είδος, κ.α.. Είναι ένα 
προσωπικό αρχείο στο οποίο περιλαµβάνονται εργασίες του µαθητή, που τις επιλέγει ο 
ίδιος µε βάση ένα µαθησιακό στόχο και κάποια κριτήρια που ορίζονται µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού. Οι εργασίες που περιλαµβάνονται αποτελούν τεκµήρια της προσπάθειας, 
της προόδου και της επίδοσής του(Καπετανίδου 2007·Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007:357-
359). 

Στόχος του ΦΕΜ είναι να παρουσιάσει την εξελικτική πορεία του 
προγραµµατισµού, της διαλεκτικής σχέσης του µαθητή µε το γνωστικό αντικείµενο, του 
στοχασµού, της αυτοκριτικής, της αυτορρύθµισης και του συνεργατικού πλαισίου 
(συµµαθητές, εκπαιδευτικοί). Είναι ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης και ετερο-
αξιολόγησης. 

Ο σκοπός του ΦΕΜ ορίζεται µε απόλυτη σαφήνεια, διατυπώνεται ρητά και δεν 
είναι πλατύς για την κατηγορία των αλλόγλωσσων/αλλοδαπών µαθητών. Μπορεί να 
διαβαθµίζεται εξελικτικά σε συνάρτηση µε την προσωπική µαθησιακή και αναπτυξιακή 
πορεία των µαθητών(επίπεδα γλωσσοµάθειας).  
 
5. Ποια είναι τα είδη του; 

 
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα είδη Φακέλων Εργασιών του Μαθητή, στα 
οποία θα αναφερθούµε συγκλίνοντας τις διάφορες κατηγορίες που προτείνονται για να 
καταλήξουµε σε µια άποψη. Σύµφωνα µε την τυπολογία που προτείνεται από τους 
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Rolheiser κ.ά.(2000) συγκροτούνται δύο βασικές κατηγορίες οι οποίες λαµβάνουν υπόψη 
τις ικανότητες των µαθητών, τους διαθέσιµους πόρους και την ετοιµότητα µαθητών, 
εκπαιδευτικών για την τήρηση του ΦΕΜ: 

 
 Ο «φάκελος παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης του µαθητή»  
αποτυπώνει αντιπροσωπευτικά τη µαθησιακή πορεία, τη διαδικασία 
παραγωγής του έργου εξελικτικά καθώς και την προσπάθεια του µαθητή για 
αυτο-διόρθωση και αυτο-βελτίωση.  

 Ο «φάκελος επίδειξης του καλύτερου υλικού, ή πρότυπος φάκελος», 
περιλαµβάνει τις εξαιρετικές επιδόσεις του µαθητή και δεν αποτυπώνει 
στοιχεία από την εκπαιδευτική πορεία του µαθητή. Χρησιµοποιείται για την 
τελική αξιολόγηση,  και είναι χρήσιµος για επαγγελµατική αποκατάσταση. 

  
6. Ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία; 
 
Στην απόφαση να αξιοποιηθεί το portfolio ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης  είναι 
βασικό να διευκρινιστούν οι στόχοι, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα εργαλεία αξιολόγησης 
που θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση(βλ. στο Παράρτηµα, Έντυπο, 3,4,5), το 
δικαίωµα της πρόσβασης  και άλλες λειτουργικές όψεις του. 

 
6.1. Ο στόχος για τον οποίο χρησιµοποιείται, είναι να καταγραφεί ο τρόπος σκέψης και 
εργασίας του µαθητή.  

 
6.2.  ∆ικαίωµα πρόσβασης στο ΦΕΜ, για να εκφέρουν κρίση µπορούν να έχουν οι 
εκπαιδευτικοί από το πρόγραµµα παρέµβασης- ο δάσκαλος της τάξης, ο/η ∆/ντής/-ντρια, ο 
Σχολικός Σύµβουλος  οι συµµαθητές, οι γονείς. 

 
6.3. Τα κριτήρια και η κλίµακα αξιολόγησης που συντάσσονται σε συνεργασία µε τους 
µαθητές και τον εκπαιδευτικό σε µορφή κλίµακας µε διαβαθµίσεις(Rubric). Για 
παράδειγµα στην παραγωγή γραπτού λόγου ξεκάθαρα διατυπωµένες διαβαθµίσεις 
κριτηρίων µπορεί να είναι: η ανάπτυξη του θέµατος, η χρήση παραγράφων, η κατάκτηση 
της κειµενικής δοµής, η σωστή χρήση λεξιλογίου, η ορθή γραφή, η διαχείριση του χρόνου, 
κ.ά.. 
     
 
7. Πώς δηµιουργείται το portfolio; Στάδια 
 
1ο στάδιο 
Ο προγραµµατισµός: Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές συναποφασίζουν για το περιεχόµενο 
του portfolio, για το είδος των εργασιών που θα περιέχονται, και για τον τρόπο που θα 
αποθηκεύονται οι εργασίες. 
 
2ο στάδιο 
Η συλλογή κι επιλογή στοιχείων: Ο µαθητής συλλέγει, επιλέγει και οργανώνει εκείνα τα 
στοιχεία για τα οποία έχουν οριστεί µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού σαφή κριτήρια 
αξιολόγησης που αντιστοιχούν στην κλίµακα διαβαθµισµένων κριτηρίων. Στις συλλογικές 
εργασίες το κοινό έργο αναπαράγεται σε ισάριθµα φωτοαντίγραφα του αριθµού των µελών 
της οµάδας. Βέβαια, ο µαθητής έχει την ελευθερία – επιλεκτικά - να συµπεριλάβει στο  
portfolio κάτι που επιλέγει ο ίδιος και  που θεωρεί  σηµαντικό, αποτυπώνοντας έτσι και 
όψεις της  δηµιουργικότητάς του.  
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3ο στάδιο 
Ο αναστοχασµός: Ο µαθητής σκέφτεται και µιλά για τις επιλογές του, για τον τρόπο που 
οργάνωσε το φάκελό του, για την προσπάθειά του, για τον τρόπο που παρουσιάζει τα 
στοιχεία του φακέλου του. Ενδεικτικά ερωτήµατα είναι: «Γιατί επέλεξα να συµπεριλάβω 
αυτά τα στοιχεία στο φάκελό µου;». «Γιατί τα παρουσίασα µε αυτόν τον τρόπο;». «Έδειξα 
ότι πέτυχα το στόχο µου;». «Πώς νοιώθω;». «Πού δυσκολεύτηκα;». «Τα κατάφερα;».    

 
8. Πώς αξιολογείται το portfolio; Κριτήρια 
 
Προτείνουµε να αξιολογείται ο φάκελος διαµορφωτικά και τελικά. Σηµαντικό είναι ο 
µαθητής να αυτοαξιολογεί την εργασία του, αλλά να ακούει και τις αξιολογήσεις του 
εκπαιδευτικού, των συµµαθητών και των γονέων του. Η αξιολόγηση γίνεται µε 
περιγραφικό τρόπο και µε βάση τη διαβαθµισµένη κλίµακα. ∆εν αξιολογούµε µε βαθµούς 
ή γράµµατα. Η αξιολόγηση έχει σκοπό να διαπιστώσει το βαθµό που έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι, να τους επανεξετάσει ο µαθητής σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και να ορίσει 
νέους µαθησιακούς στόχους να προσθέσει, να ανανεώσει τα στοιχεία του ΦΕΜ.  
 
9. Ποια είναι η χρησιµότητα του portfolio; 
 
Οι µαθητές µε διαφορετικές γλωσσικές, πολιτισµικές και κοινωνικές καταβολές δεν µπορεί 
να αξιολογούνται ή να εξετάζονται µε ένα κοινό τρόπο (γραπτό δοκίµιο/παραγωγή 
γραπτού λόγου) που φαινοµενικά προάγει την ισότητα, όµως, σε ένα σχολείο ίσο για 
άνισους µαθητές. Η εναλλακτική αξιολόγηση(assessment) είναι ευρύτερη µορφή 
αξιολόγησης. Περιλαµβάνει γραπτές εργασίες αλλά δίνει και έµφαση στη χρήση 
εναλλακτικών µεθόδων αξιολόγησης στάσεων και δεξιοτήτων που αν και αναφέρονται στο 
ΑΠΣ δεν υπάρχουν ευνοϊκά πλαίσια για την ανάδειξή τους στα κριτήρια αξιολόγησης. Η 
εναλλακτική αξιολόγηση αντιπροτείνει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αξιολόγησης, είναι 
στοχοκεντρική(γνώσεις, ικανότητες/δεξιότητες) και αναδεικνύει όψεις από τις βέλτιστες 
και αποτελεσµατικές πρακτικές διδασκαλίας. 

 
9.1. Τα δυνατά σηµεία 

 
� Οι µαθητές που τηρούν Φάκελο Εργασιών(portfolio assessment) φαίνεται να 

αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη µάθηση και την προσωπική τους ανάπτυξη. 
� Ο εκπαιδευτικός που εργάζεται µε portfolio εστιάζει στις προσωπικές κλίσεις 

και αδυναµίες κάθε µαθητή, και δίνει έµφαση στους κοινωνικοπολιτισµικούς 
τρόπους µάθησης. ∆ιευρύνει, το ρεπερτόριο των διδακτικών προσεγγίσεών του, 
αφού πρόκειται για µια επιλογή διδακτικών προσεγγίσεων που συµβάλλουν 
στην ποιοτική και αποτελεσµατική εκπαίδευση των αλλόγλωσσων µαθητών.  

� Ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι ο χαρακτηρισµός των µαθητών µε 
αξιολογικές κρίσεις του τύπου «καλός», «αδύνατος», «αδιάφορος», αλλά η 
συµµετοχή του µαθητή στην αυτο-βελτίωσή του, µέσω της αυτο- αξιολόγησης. 

� Στο portfolio αποτυπώνεται και η δηµιουργική σκέψη του µαθητή, αφού 
επιλέγει το «πώς» και το «τι»  στο φάκελο της προσωπικής του ανάπτυξης. 

� Οι γονείς όταν έχουν πρόσβαση στο ΦΕΜ ενηµερώνονται από τα τεκµήρια της 
προόδου του παιδιού τους. Υπό αυτό το πρίσµα εισάγεται µια κουλτούρα 
συνεργασίας σχολείου, γονέων, που αναγνωρίζει και νοηµατοδοτεί τη γονεϊκή 
εµπλοκή. 
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9.2. Τα αδύνατα σηµεία 
 

� Η αξιολόγηση µε το portfolio είναι χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί πολύ 
καλή οργάνωση εκ µέρους του µαθητή(δεξιότητες οργάνωσης) και του 
εκπαιδευτικού. 

� Στις συσκέψεις στοχασµού - αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επινοεί 
διαρκώς ευρηµατικούς τρόπους προκειµένου να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των 
µαθητών και να ξεφεύγει από τον κίνδυνο να καταλήξει η τήρηση του portfolio 
µια τυπική διαδικασία. Αυτή η συνάντηση µαθητή, εκπαιδευτικού  δεν πρέπει 
να χάνει σταδιακά ούτε το περιεχόµενο, αλλά ούτε το περίγραµµά της. 

 
10. Επιλογικά 
 
Η θεωρία της αξιολόγησης διένυσε πολύ δρόµο και έχει πολύ δρόµο ακόµα να διανύσει. 
Βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων και έχει συνδεθεί µε άκρατη 
υποκειµενικότητα. Οι αµφισβητήσεις δεν εστιάζουν τόσο στην παιδαγωγική και διδακτική 
της αξία, όσο στις ετικέτες που µπορεί να προκύψουν από τις αξιολογικές διαβαθµίσεις.  
Ορισµένες ιδέες κλειδιά είναι ότι η αξιολόγηση είναι ουσιαστικά µια διαδικασία που 
τροφοδοτείται από την πράξη, από τα ενεργήµατα των µαθητών που εργάζονται πάνω σ΄ 
ένα θέµα, σ΄ ένα κείµενο, σ΄ ένα project. Η αξιολόγηση είναι αναπόφευκτη διαδικασία που 
επιτελείται άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα. Κάθε εργασία περιµένει την 
αξιολόγησή της για να νοµιµοποιηθεί. Συνδέεται στενά µε τους στόχους που τίθενται σε 
µια εργασία και όταν οι στόχοι στην πορεία ενός έργου τροποποιούνται ακόµη και αυτή η 
τροποποίηση ενέχει αξιολόγηση.  

Η αξιολόγηση µε βάση αναφοράς το portfolio καταγράφει τη διαδικασία της 
µάθησης και αναδύει το µοναδικό, ξεχωριστό τρόπο που κάθε µαθητής µαθαίνει καθώς και 
του τρόπου που οργανώνει τη µάθησή του και τις διαδικασίες αναστοχασµού και λήψης 
απόφασης. Η παρούσα πρόταση σχεδιάστηκε µε στόχο την αξιολόγηση µέσω Φακέλου 
Εργασιών του Μαθητή(portfolio), εφαρµόστηκε σε µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου, στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ΄ΚΠΣ.,  κατά τα έτη 2006-2007, 2007-2008, και στο πλαίσιο 
της γλωσσικής υποστήριξης µαθητών του Προγράµµατος «Ένταξη παιδιών 
παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θµια Εκπαίδευση», που 
υλοποιήθηκε από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Τοµέα Παιδαγωγικής του 
Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Τα νέα σχολικά βιβλία - στην πλειοψηφία τους - επιχειρούν να ασκήσουν και τους 
αλλόγλωσσους/αλλοδαπούς µαθητές στην κατανόηση κειµενικών δοµών, στην κατανόηση 
των κοινωνικοπολιτισµικών τρόπων της χώρας υποδοχής, στη λειτουργική προσέγγιση της 
γλώσσας-στόχου επί τη βάσει του αναστοχασµού και αυτό είναι ένα θέµα ουσίας, αλλά 
ταυτόχρονα και ένα ζήτηµα που αναδεικνύει τις αδυναµίες που έχουν οι 
αλλόγλωσσοι/αλλοδαποί µαθητές να εκκινήσουν την εκµάθηση από το σχολικό 
εγχειρίδιο. Περισσότερο υποστηρικτικά για τους νεοεισερχόµενους 
αλλόγλωσσους/αλλοδαπούς µαθητές είναι τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί στο 
πλαίσιο Προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ, όπως του Κέντρου ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής 
(ΚΕ.∆.Α.), το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών 

(Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) µε το Πρόγραµµα «Μαργαρίτα», κ.α. που βοηθούν τους αλλόγλωσσους/ 
αλλοδαπούς µαθητές στην εκµάθηση της γλώσσας-στόχου, δηλαδή της ελληνικής γλώσσας 
ως δεύτερης γλώσσας. Προτείνουµε και υποστηρίζουµε την εναλλακτική αξιολόγηση  
µέσα από το Φάκελο Εργασιών του Μαθητή / portfolio, για τους µαθητές, διότι αυτή η 
παιδαγωγική µορφή αξιολόγησης εγγυάται για τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
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µαθησιακής και αναπτυξιακής πορείας του µαθητή και καταγράφει τη µετατόπιση  από 
τον έλεγχο προς την υπευθυνότητα. 
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Summary 

This paper presents a  framework for the development of language education portfolio for 
foreign pupils, in the primary educational system. It presents the methodology for the 
development of portfolio as an alternative aspect for assessing the language learning. Τhe 
main focus of the portfolio is on the cooperative model concerning the relations between 
pupils, teachers and parents and the selfdirected learning through the commitment of pupils 
in their learning tasks. 

Key words: Language Education for Foreign Pupils, Portfolio-Assessment, selfdirected 
learning 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
(global scale) 

 
C2 Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να 

αναµεταδίδει γεγονότα και επιχειρήµατα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, 
συνοψίζοντάς τα µε τρόπο συγκροτηµένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα, άνετα και µε 
ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηµατικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα 
θέµατα.  

ΑΥΤΑΡΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΗΣ 

C1 Μπορεί να κατανοεί µια µεγάλη ποικιλία µακροσκελών και απαιτητικών κειµένων, καθώς και 
των έµµεσων νοηµάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα και άνετα, δίχως να δίνει την 
εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο 
αποτελεσµατικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελµατική ή ακαδηµαϊκή του ζωή. Μπορεί 
να εκφράζεται για πολύπλοκα θέµατα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά δοµηµένο, πράγµα που 
φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής 
του λόγου του. 

B2 Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόµενο συγκεκριµένων ή αφηρηµένων θεµάτων ενός 
πολύπλοκου κειµένου, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται µε την 
ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορµητισµό και άνεση, σε βαθµό που να συζητά 
µε οµιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόµµατα. Μπορεί να εκφράζεται µε σαφήνεια και 
λεπτοµέρειες για µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων, να εκφέρει άποψη για θέµατα επικαιρότητας 
και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα διάφορων δυνατοτήτων. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΧΡΗΣΤΗΣ 
B1 Μπορεί να κατανοεί τα σηµαντικά σηµεία θεµάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το 

σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο οµιλητής χρησιµοποιεί µε σαφήνεια την καθιερωµένη 
γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα 
ταξίδι σε περιοχή όπου οµιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και 
συγκροτηµένο σε θέµατα οικεία και σε θέµατα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα 
γεγονός, µια εµπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει µια προσδοκία ή ένα στόχο και να 
παραθέσει µε συντοµία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή µιας ιδέας.  

A2 Μπορεί να κατανοεί µεµονωµένες λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται συχνά για 
καθηµερινά και οικεία θέµατα (π.χ., απλές ατοµικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, 
στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και 
συνηθισµένων εργασιών που απαιτούν µόνο µια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέµατα 
οικεία και καθηµερινά. Μπορεί να περιγράφει µε απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό 
του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέµατα που αφορούν στις άµεσες ανάγκες του. ΑΡΧΑΡΙΟΣ  

ΧΡΗΣΤΗΣ A1 Μπορεί να κατανοεί και να χρησιµοποιεί οικείες και καθηµερινές εκφράσεις και να 
διατυπώνει µε απλό τρόπο συγκεκριµένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να 
συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο 
κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγµατα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες 
ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί µε απλά λόγια, αν ο συνοµιλητής του µιλά αργά και 
καθαρά και δείχνει συνεργάσιµος.  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005. Ένα Στρατηγικό Πλαίσιο για την Πολυγλωσσία. Βρυξέλλες: COM(2005)596. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
ΕΝΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Η κλίµακα διαβάθµισης των κριτηρίων αξιολόγησης δηµιουργείται ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του έργου και τη µαθητική διαφοροποίηση στη σχολική τάξη.  

� 4 βαθµοί: κατανοεί και ανταποκρίνεται στην εργασία µε απόλυτη άνεση    
� 3 βαθµοί: κατανοεί και εντοπίζει µε άνεση, στοιχεία της εργασίας, αλλά δεν 

ανταποκρίνεται µε απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις της  
� 2 βαθµοί: κατανοεί µερικώς, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εργασία 
� 1 βαθµός:  Λείπει η κατανόηση και αδυνατεί πλήρως να ανταποκριθεί στην 

εργασία. 
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[ΕΝΤΥΠΟ 1]  

ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ 

  
  

ΟΟννοοµµάάζζοοµµααιι::  
……………………………………………………………………………………………………............................................  
  
ΠΠρρώώττηη  µµέέρραα  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  µµοουυ::………………………………………………………………………………  
  
ΕΕννηηµµεερρώώννωω  ττοο  φφάάκκεελλοο  κκάάθθεε  …………………………µµέέρρεεςς..  
  
ΟΟ  φφάάκκεελλόόςς  µµοουυ  έέχχεειι……………………µµέέρρηη..  
  
ΣΣττοο  ππρρώώττοο  µµέέρροοςς…………………………………………………………………………………………………………....  
  
ΣΣττοο  δδεεύύττεερροο  µµέέρροοςς…………………………………………………………………………………………………………  
  
ΣΣττοο  ττρρίίττοο  µµέέρροοςς………………………………………………………………………………………………………………  
  
ΣΣττοο  ττέέττααρρττοο  µµέέρροοςς…………………………………………………………………………………………………………  
  
ΣΣττοο  ππέέµµππττοο  µµέέρροοςς…………………………………………………………………………………………………………..  
  
ΖΖωωγγρρααφφίίζζωω  ήή  γγρράάφφωω  κκάάττιι  πποουυ  θθέέλλωω  νναα    µµοοιιρραασσττώώ  µµααζζίί  σσααςς::  
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 [ΕΝΤΥΠΟ 2] 
 

            ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ 

ΘΘέέµµαα::………………………………………………………………………………………………………………………………  
ΌΌννοοµµαα::…………………………………………………………………………………………………………………………....  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::………………………………………………................................................................................................  
  
Κυκλώνω ένα από τα τρία πρόσωπα για να δείξω πώς τα πήγα στην εργασία µου: 
 
Γράφω στόχους.                                            Τα κατάφερα υπέροχα!           Καλά τα πήγα.                 Προσπαθώ ξανά. 
 

…………………………………………. 
 
 
 

…………………………………………. 
 

 
…………………………………………. 

 
 

 
…………………………………………. 
 
 
…………………………………………. 

 
 
 
…………………………………………. 

 
 

…………………………………………. 
 

 
 
…………………………………………. 
 

 
…………………………………………. 

 
 
 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:………………………………………………………………………………… 
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Σχόλια του εκπαιδευτικού 
 

Σχόλια από γονείς/κηδεµόνες 

[ΕΝΤΥΠΟ 3] 

 
ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΖΖΩΩ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ  

  
ΌΌννοοµµαα::……………………………………………………………………………………………………………………..  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::………………………………………………......................................................................................  
  
ΗΗ  ππιιοο  κκααλλήή  µµοουυ  εερργγαασσίίαα  σσττοο  φφάάκκεελλοο  εείίννααιι::……………………………………..      
……………………………………………………………………………………………………………………………………....  
  
ΤΤηη  δδιιάάλλεεξξαα  εεππεειιδδήή…………………………………………………………………………………………..  
  
  
 

1. Ακολούθησα προσεκτικά τις οδηγίες  και έτσι µπόρεσα να: 
 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
 
2. Όταν τη διάβασα στους συµµαθητές µου εκείνοι µου είπαν ότι: 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
3.………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΤΥΠΟ 4]                                                                                  
    

      

ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ 
 

       ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΩ ΤΑ  ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ 

 
 
 
Γράφω τη Λέξη µε το  
Ορθογραφικό Λάθος  
 
 
 
Γράφω τη Λέξη 
Σωστά/Ορθογραφηµέν
α 
 

 
 
---------------  
 
 
--------------- 
 
 

 
 
--------------- 
 
 
--------------- 

 
 
------------ 
 
 
------------ 

 
 
------------- 
 
 
------------- 

 
 
------------- 
 
 
------------- 

 
 
--------------- 
 
 
--------------- 

 
Φωνολογικά Λάθη 
          

      

Προσθέτω Συλλαβές       
Αφαιρώ Συλλαβές       
Αντικαθιστώ Συλλαβές       
Μεταθέτω Συλλαβές       
Προσθέτω Γράµµατα       
Αφαιρώ Γράµµατα       
Αντικαθιστώ Γράµµατα       
Μεταθέτω Γράµµατα       
Λάθη Τονισµού       
Λάθη στο θέµα       
Λάθη στην κατάληξη       
 
Λάθη Ιστορικής 
Ορθογραφίας 
 

      

Λάθη στο Κεφαλαίο 
Γράµµα 

      

Λάθη σε Ονόµατα       
Λάθη στην Κατάληξη       
Λάθη στο Θέµα       
Λάθη στα Ρήµατα       
Λάθη στην Κατάληξη       
Λάθη στο Θέµα       
Λάθη στη Γραφή δύο 
Συµφώνων µε ένα 

      

Λάθη στη Γραφή ενός 
Συµφώνου µε δύο 

      

 
 
  �Γράφω τη λέξη µε το ορθογραφικό λάθος 
  �Σηµειώνω µε Χ την κατηγορία του λάθους 
  �Γράφω τη λέξη σωστά 
  �Φωτογραφίζω στη σκέψη µου και θυµάµαι την σωστή ορθογραφία της λέξης  
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[ΕΝΤΥΠΟ 5]                                                                                  
 
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΜΑΘΩ ΝΑ 
ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ 
 
[∆ιπλώνω στο πίσω 
µέρος τη στήλη µε τις 
λέξεις] 

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΩ ΤΗ 
ΛΕΞΗ 

ΕΛΕΓΧΩ ΤΗ 
ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ  

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ 
ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ 
ΤΗ ΛΕΞΗ 
 
[∆ιπλώνω στο πίσω 
µέρος τις 3 πρώτες 
στήλες µε τις λέξεις] 

ΕΛΕΓΧΩ ΤΗ 
ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ  
ΣΩΣΤΑ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗΛΗ  
  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΛΕΞΗ  ΚΕΡ∆ΙΖΩ _____    ΒΑΘΜΟ/ΒΑΘΜΟΥΣ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΩΝ 
  
 __________ 
 

 


