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3η ενότητα 

  

              Φάκελος Υλικού-Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο αναζήτησης εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, οι οποίες θα δρουν 

συνεπικουρικά με τις υπάρχουσες θεσμικά κατοχυρωμένες, τουλάχιστον για το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, και με το μαθητή να τίθεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτιμώντας και 

αυτοαξιολογώντας διαρκώς τις δυνατότητες του, προτείνεται από πλήθος θεωρητικών της αξιολόγησης 

του μαθητή (Allal et al., 1993:15 ˙ Ryan, 1994:4-12˙ Stiggins, 1997:447-448˙  Wiggins, 1998a:703-704˙ 

Meyers et al., 2000a:21 & 2000b: 32˙ Perrenoud, 2001:25-28˙ Allal, 2003:5-8) ως βασικότερη τεχνική-

μέθοδος της αυθεντικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση βασισμένη στο φάκελο υλικού (portfolio 

assessment)1. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται μια μετακίνηση από την 

παραδοσιακή αξιολόγηση σε εναλλακτικές και ηπιότερες προσεγγίσεις, επειδή άρχισε, πλέον, να γίνεται 

ορατός ο αρνητικός αντίκτυπος των συμβατικών μοντέλων στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας 

(Klenowsky, 2002:56-59). Σύμφωνα με τον Mc Millan (2004:45-48) τα χαρακτηριστικά της 

αξιολογικής διαδικασίας που λάμβανε χώρα μέχρι τη δεκαετία του 1990 ήταν τα ακόλουθα: α) δίνονταν 

έμφαση μόνο στις εκροές, β) τα τεστ βασισμένα σε «κρυφούς» ή άγνωστους δείκτες και κριτήρια 

εστίαζαν σε μεμονωμένες δεξιότητες των μαθητών και γ) υπήρχαν ελάχιστες δυνατότητες 

ανατροφοδότησης. Οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη νέες προσεγγίσεις και θεωρίες μάθησης, 

σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δεσμεύεται ενεργά στη μάθηση του, άρχισαν να πειραματίζονται σε 

καινούργιες τεχνικές αξιολόγησης, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα αποτελεσματικό, αξιόπιστο και 

έγκυρο αξιολογικό σχήμα (Mabry, 1999:90-92). Έτσι, επένδυσαν σε εναλλακτικές στρατηγικές 

αξιολόγησης του μαθητή και πρότειναν διαδικασίες πιο δίκαιες για όλους, που θα μείωναν το άγχος των 

μαθητών, αλλά και το φορτίο των εκπαιδευτικών. Ο φάκελος υλικού (portfolio) ανήκει στις νέες 

τεχνικές αξιολόγησης που προτάθηκαν και άρχισε να προβάλλεται ως εργαλείο που ακολουθεί την 

πρόοδο των μαθητών, ιδανικό για διαθεματικές προσεγγίσεις και κατάλληλο για την παρακολούθηση 
                                                           

1 Αποδίδουμε τους αγγλικούς όρους «portfolio» και «portfolio assessment» ως «φάκελος υλικού του μαθητή» και 
«αξιολόγηση βάσει φακέλου» αντίστοιχα, ακολουθώντας την απόδοση που προτάθηκε από την επιστημονική ομάδα του 
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας κατά τη σύνταξη οδηγιών και στοιχείων μεθοδολογίας σχετικά με την αξιολόγηση των 
μαθητών (ΟΑΕΔΒ, 1997). 
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της ατομικής προόδου (Bahous, 2008:381-393).  Στο παρόν κεφάλαιο θα εστιάσουμε στο θέμα της 

αξιολόγησης βάσει φακέλου και αφού ορίσουμε το φάκελου υλικού θα εξετάσουμε πώς ο φάκελος 

σχετίζεται με την αξιολόγηση και προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, αλλά και με την επαγγελματική 

ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού που θα αποφασίσει να εντάξει την παραπάνω τεχνική στο 

πλαίσιο της αξιολογικής διαδικασίας που είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, 

οι έννοιες της απόδοσης λόγου και της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

συνδέονται άμεσα με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. Ο φάκελος υλικού του μαθητή, 

αλλά και ο φάκελος υλικού του εκπαιδευτικού μπορούν να αποτελέσουν μια εκ των έσω αυθεντική 

μαρτυρία για τον τρόπο διεξαγωγής τόσο της διδακτικής, όσο και της αξιολογικής διαδικασίας. Ένα 

πρώτο ερώτημα που ανακύπτει και το οποίο θα προσεγγίσουμε αργότερα είναι η σύνδεση του φακέλου 

υλικού του εκπαιδευτικού με την επαγγελματική του βελτίωση και εν συνεχεία με την αξιολόγηση του 

μέσα από την εμπλοκή του στη διαδικασία (συνεχής αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση). 

Φάκελος υλικού μαθητή: Ορισμοί και οριοθέτηση 

Ο φάκελος υλικού του μαθητή, διεθνώς, χαίρει μιας ιδιαίτερα αυξανόμενης δημοτικότητας στο 

χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπως προαναφέρθηκε. Η χρήση 

του φακέλου υλικού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί και να κατανοήσει το βαθμό ανάπτυξης 

του μαθητή και στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη μάθηση και στην αξιολόγησή του. Η 

συστηματική μελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη σχετικά 

διαφορετική εννοιολογική χροιά που αποδίδουν στο φάκελο υλικού οι διάφοροι ερευνητές. Οι Paulson, 

Paulson & Meyer (1991:60-64) στο θεμελιώδη, πλέον, ορισμό τους2, οριοθετούν το φάκελο υλικού ως 

«μια συλλογή εργασιών του μαθητή με έναν συγκεκριμένο στόχο: ο στόχος του φακέλου είναι να 

παρουσιάζονται βαθμιαία οι προσπάθειες, η πρόοδος και τα επιτεύγματα του μαθητή σε ένα ή/και σε 

περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Η συλλογή αυτή πρέπει να καθιστά εμφανή τη συμμετοχή του 

ιδιοκτήτη, τα κριτήρια βάσει των οποίων έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο υλικό, αλλά και να καταγράφει 

την προσπάθεια αυτορρύθμισης και κριτικού στοχασμού του κατόχου, που πρέπει να διέπει όλη τη 

διαδικασία συγκρότησης του φακέλου». Οι παραπάνω μελετητές καταλήγουν πως ο φάκελος υλικού 

παρουσιάζει μια ιστορία. Το θέμα της ορίζεται από την απάντηση του μαθητή στην ερώτηση τι έχω 

μάθει στη διάρκεια του μαθήματος και πώς το έχω εντάξει στην πράξη. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τον 

παραπάνω ορισμό των Paulson, Paulson & Meyer (1991:60-64), μπορούμε, ήδη, να διακρίνουμε τους 

τρεις (3) βασικούς άξονες που τον διατρέχουν και παράλληλα εντοπίζονται και σε ορισμούς άλλων 

ερευνητών: α) η προσπάθεια του μαθητή αποτυπώνεται σε βάθος χρόνου, β) η συμμετοχή του μαθητή 

στη διαδικασία είναι ουσιαστική, καθώς από αυτήν πηγάζει η ανατροφοδότηση που επιδιώκεται και γ) ο 
                                                           

2 “…purposeful collection of student work that exhibits the student΄ s efforts, progress and achievements in one or more areas. 
The collection must include student participation in selecting contents, the criteria for selection, the criteria for judging merit 
and evidence of student self-reflection” Paulson, Paulson & Meyer (1991:60-64).  

mailto:avarsamidou@edc.uoc.gr


Athina Varsamidou avarsamidou@edc.uoc.gr  Σελίδα 3 
 

στοχασμός είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας 

δόμησης του φακέλου.  

Στο ίδιο πνεύμα, ακριβώς, κινείται και ο ορισμός των Arter & Spandel, (1992:32): ο φάκελος 

υλικού είναι η σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή που διηγείται την ιστορία των προσπαθειών του, 

την πρόοδό του ή την επίδοσή του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η Ryan (1994:7), αποδεχόμενη τις 

παραπάνω προσεγγίσεις, διευρύνει τους ορισμούς του φακέλου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια 

σκόπιμη συλλογή δειγμάτων εργασιών του μαθητή βάσει κριτηρίων, έτσι ώστε η αξιολόγηση του να 

είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή. Στον ορισμό της Ryan (1994:7) εμπεριέχεται η έννοια των κριτηρίων, 

αλλά και αυτή της αξιολόγησης, η οποία είναι απόρροια του κριτικού στοχασμού του κατόχου επί του 

περιεχομένου του φακέλου. Ο Messick (1994:13-23) στο δικό του ορισμό δίνει έμφαση στις έννοιες της 

αυτορρύθμισης (self-regulation) και του αυτοστοχασμού (self-reflection) και επισημαίνει πως ο 

φάκελος περιέχει μεν στοιχεία προσωπικής ανάπτυξης του μαθητή, όμως τα στοιχεία αυτά 

νοηματοδοτούνται μόνο μέσω του στοχασμού. Ο Stiggins (1997:449), επιχειρώντας να ορίσει το 

φάκελο υλικού, αναφέρει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα: όπως οι ηθοποιοί ή οι δημοσιογράφοι 

συλλέγουν αντιπροσωπευτικά δείγματα της δουλειάς τους, προκειμένου πείσουν για το ταλέντο τους ή 

για να δείξουν σε μελλοντικούς εργοδότες τις ικανότητές τους στο γραπτό λόγο, έτσι και οι μαθητές μας 

μπορούν να συλλέγουν δείγματα της δουλειάς τους για να «διηγηθούν», ανά πάσα στιγμή, την 

προσωπική τους πορεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε γονείς, δασκάλους, συμμαθητές, 

μελλοντικούς εργοδότες. Οι Herman, Aschbacher & Winters (1992:5) και Valencia (1997:1-35) 

επισημαίνουν πως ο φάκελος υλικού αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία απαιτείται 

να θεωρείται η αξιολόγηση ως ζωτικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα χρησιμεύει ως 

οδηγός μάθησης και ανάπτυξης, τόσο για το μαθητή, όσο και για τον εκπαιδευτικό. Οι Shapley & Bush 

(1999:111-132) χαρακτηρίζουν το φάκελο υλικού του μαθητή ως «μια συλλογή εργασιών που 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του, εμπλέκει όχι μόνο τον εκπαιδευτικό-αξιολογητή, αλλά και τον 

ίδιο το μαθητή και μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να επέλθει τόσο γνωστική πρόοδος, όσο και 

συναισθηματική ανταπόκριση και ενδυνάμωση». Η Barrett (2000:1-15) στο δικό της ορισμό του φακέλου 

υλικού, τονίζει πως ο σκοπός του είναι να εξασφαλίσει «μια πιο πλούσια εικόνα» των ικανοτήτων του 

μαθητή και να δείξει την πρόοδο του σε βάθος χρόνου. Οι φάκελοι μπορούν να αναπτυχθούν και να 

συνοδεύουν το μαθητή σε όλες τις φάσεις της ζωής του: αρχίζουν από την πρώιμη παιδική ηλικία, 

συνεχίζουν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής του μαθητή και καταλήγουν, τελικά, να είναι τεκμήρια 

επαγγελματικής ανάπτυξης στην ενήλικη ζωή του. 

 Όλοι οι σχετικοί ορισμοί αναφορικά με τη χρήση του φακέλου συγκλίνουν σε τούτο: ο φάκελος 

αποτελεί μια σκόπιμη συλλογή τεκμηρίων της εργασίας των μαθητών, η οποία περιγράφει την 

προσωπική διαδρομή του καθένα ξεχωριστά και εμπεριέχει την έννοια του αυτοστοχασμού επί του 
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περιεχομένου. Η έννοια της σκόπιμης συλλογής υλικού που σχετίζεται με τη μάθηση, την πρόοδο και 

την επίτευξη στόχων των μαθητών εμπεριέχεται και στους ορισμούς των Wenzel et al., (1998:208-212) 

& Karlowicz (2002:82-87), οι οποίοι υπογραμμίζουν πως ο φάκελος υλικού διευκολύνει τη μάθηση και 

δίνει πλεονεκτήματα στη διδακτική πράξη. Οι Abdal-Haqq (1996:1-5) και Gerrish et al., (1997:56-59) 

κάνουν λόγο για ένα «μέσο» δια του οποίου αξιολογούνται έμμεσα οι διδακτικές επιλογές και 

πρακτικές, ενώ οι Price (1994:35-38) και Endacott et al., (2002:45-49) αποδίδουν την ευρεία χρήση του 

φακέλου ως εργαλείου αξιολόγησης στο γεγονός πως η αξιοποίηση των στοιχείων που περιέχει, δείχνει 

την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων. Ο Brown (1995:13-18) επισημαίνει 

μια άλλη διάσταση του φακέλου υλικού: παίρνοντας τη μορφή προσωπικής συλλογής στοιχείων που 

αφορούν στη μάθηση, ο φάκελος αποτελεί και μια δέσμευση του κατόχου στη δια βίου μάθηση3.  

Οι φάκελοι, στη συναφή βιβλιογραφία, περιγράφονται και ως εκπαιδευτικά «μέτρα», ή ακόμα 

και ως διαγνωστικά εργαλεία, που έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία της συμμετοχής στη μάθηση τους ή ως εργαλεία καταγραφής των μαθησιακών αναγκών, 

αλλά και παρατήρησης της προόδου που επιτυγχάνεται (Heartel, 1990:278-294˙ Wiggins, 1993:25-27). 

Προβάλλονται, επίσης, ως εργαλεία αυθεντικής αξιολόγησης, τα οποία χαρακτηρίζονται από μια 

αυστηρά προσωπική διαδικασία συγκρότησης, υιοθέτησης, εφαρμογής και αξιολόγησης (Wolf et al., 

1991:34-37˙ Wade & Yarbrough, 1996:63-79˙ Smith & Tillema, 1998:193-205). Άλλοι ερευνητές 

(Graves & Sunstein, 1992:56-58) κάνουν λόγο για φακέλους «κατά παραγγελία» που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση του κατόχου και άλλοι (Wolf, et al., 1989:34-35˙ Kremer-Hayron, 1993:34-35˙  Laboskey, 

1994:56-57˙ Wolf et al., 1997:56-57˙ Hamilton, 1998:89-90˙ Smith & Tillema, 1998:193-205) 

χαρακτηρίζουν το φάκελο, χρησιμοποιώντας την κυριολεκτική έννοια του (envelope), ως «φάκελο 

μυαλού». Υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια καταγραφή των συναισθημάτων, των αξιών, των 

πεποιθήσεων και των προδιαθέσεων του κατόχου σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο σε βάθος 

χρόνου. Αυτή η τελευταία λειτουργία του φακέλου ως εργαλείο που σχετίζεται περισσότερο με τη 

                                                           
3 Να υπογραμμίσουμε πως οι ορισμοί του φακέλου υλικού που προκύπτουν από την αναδίφηση της συναφούς βιβλιογραφίας 
είναι πάρα πολλοί και συχνά αλληλεπικαλύπτονται. Θεωρήσαμε σκόπιμο να προβούμε σε μια κριτική επιλογή μεταξύ των 
προτεινόμενων ορισμών και να παραθέσουμε αυτούς που προσθέτουν ένα καινούργιο στοιχείο σε σχέση με τους 
προηγούμενους και έτσι, μέσα από ένα πλέγμα τοποθετήσεων, να εντοπίσουμε τους βασικούς άξονες που τους διατρέχουν. 
Αναφέρουμε, ενδεικτικά, μερικούς από τους επιπλέον ορισμούς που δίνονται: ο φάκελος υλικού του μαθητή ορίζεται ως μια 
συλλογή εργασιών του μαθητή που συντελείται σε βάθος χρόνου (Hamps-Lyons, 2003:162-189), ο McMillan (2004:162-189) 
ορίζει το φάκελο ως μια σκόπιμη και συστηματική συλλογή υλικού, που στοχεύει στην αξιολόγηση του μαθητή, δείχνει την 
πρόοδό του και δείχνει, επίσης, ποιοι μαθησιακοί σκοποί επιτεύχθηκαν. Για τους Porter & Cleland (1995), ο φάκελος ορίζεται 
ως μια συλλογή υλικού που συνοδεύεται από στοχαστικές κρίσεις και παρατηρήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο στο 
μαθητή να κατανοήσει τη μάθησή του, αλλά και στον αναγνώστη του φακέλου να αποκτήσει μια σχετική ιδέα για τη 
διαδικασία μάθησης που επιτελέσθηκε. Για τον Wolf (1998:35-39), φάκελος υλικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια 
αξιόπιστη αξιολογική διαδικασία, λόγω του γεγονότος πως διασφαλίζει μια συστηματική και λεπτομερή παρατήρηση της 
πορείας της διδασκαλίας. Οι Farr & Tone (1998:10-15) τονίζουν πως ο φάκελος υλικού μπορεί να γίνει ένα δυναμικό εργαλείο 
διαχείρισης της ανάπτυξης των μαθητών, οι οποίοι εκλαμβάνονται αφενός ως μανθάνοντες, αφετέρου ως σκεπτόμενα όντα. 
Άλλοι ερευνητές τονίζουν τη σημασία του φακέλου υλικού ως εργαλείου που μπορεί να δείξει, τόσο την προθυμία-ετοιμότητα 
του σχολείου σε σχέση με καινοτόμες εφαρμογές, όσο και την πρόοδο, τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα των μαθητών σε 
βάθος χρόνου (Mc Lean et al., 1996:6-15).  
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συναισθηματική διάσταση της μάθησης, αναδεικνύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αλλά και της 

μεταγνωστικής ικανότητας του κατόχου μέσω του φακέλου (Cruickshank, 1987:78-89˙ Zeichner & 

Liston, 1987:23-48). Επομένως, ο φάκελος μπορεί να φωτίζει τα κρυφά σημεία της μάθησης, είτε 

πρόκειται για αδυναμίες, είτε για προόδους (Redman:1994:67-70˙ Smith & Tillema, 1998:193-205) και 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας της συνειδητοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας 

(Topping, 1998:249-276), παρέχοντας οφέλη τόσο στον κάτοχο, όσο και στον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

μπορεί να στοχαστεί κριτικά επί της διδακτικής πράξης του (Loughran & Corrigan, 1995:565-577). Ο 

φάκελος μπορεί να ωθήσει τον μεν εκπαιδευτικό να δρα ως στοχαζόμενος επαγγελματίας, το δε μαθητή 

να λειτουργεί ως στοχαζόμενος μανθάνων (Laboskey, 1994:56-57˙ Borko et al., 1997:347-357˙ Bain et 

al., 1999:51-73). Αυτό που μελετάται, πλέον, ερευνητικά είναι κατά πόσο οι πληροφορίες που 

συλλέγονται στο φάκελο μπορούν να αξιολογηθούν και κατά συνέπεια να αποτελέσουν έναν οδηγό 

διεύρυνσης της μάθησης και της διδασκαλίας (Tillema & Smith, 2000:193-210).  

Οι έννοιες του κριτικού αυτοστοχασμού (critical self-reflection) και της αυτορρύθμισης (self-

regulation) φαίνεται να διέπουν όλους τους σχετικούς ορισμούς του φακέλου υλικού. Ενδέχεται οι 

φάκελοι να διαφέρουν ως προς τη διαδικασία δόμησης, ως προς το περιεχόμενο ή ως προς τους 

στόχους, όμως, η επιδίωξη του κριτικού στοχασμού και εν συνεχεία της αυτορρύθμισης εκ μέρους του 

κατόχου θεωρείται θεμελιώδης συνιστώσα της εφαρμογής τους (Cole, 2005:1140-1142). Ο Hays 

(2004:801-803) επισημαίνει πως ο αυτοστοχασμός αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για πολλούς, ενώ ο 

Montemayor (2004:23-29) υπογραμμίζει πως η τελική αποτίμηση του στοχασμού μπορεί να είναι μια 

διαδικασία χρονοβόρα και πραγματικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει κάποιος ακριβής και αξιόπιστος 

τρόπος «μέτρησης» του βαθμού ανάπτυξης της μεταγνώσης ή του αυτοστοχασμού. Η καλλιέργεια και 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων εξαρτώνται αποκλειστικά από τη διάθεση αυτοαξιολόγησης και 

εσωτερικής αναμέτρησης του κατόχου του φακέλου και δύσκολα μπορούν να ορισθούν και να 

αποτιμηθούν από έναν εξωτερικό αξιολογητή. Η ολοένα αυξανόμενη έμφαση που δίδεται από τη 

σύγχρονη διδακτική στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τη διαδικασία μάθησης (competence-based 

learning), αλλά και στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων απαιτεί από τους μαθητές να καθίστανται 

υπεύθυνοι για όλες τις φάσεις της διδακτικής πράξης και να μπορούν να αποτιμούν, όχι μόνο την 

τρέχουσα διαδικασία πρόσκτησης πληροφοριών και γνώσεων, αλλά και τη διαδικασία 

προσανατολισμού, προγραμματισμού και αξιολόγησης (Beishuizen et al., 2006:491-508). Ο Steffens 

(2006:67-70) ορίζει τρία βασικά βήματα αναφορικά με την αυτορρύθμιση των μαθητών: α) συμμετοχή 

στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων, β) παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων μάθησης και γ) αξιολόγηση των εκροών. Αυτά τα τρία βήματα απαιτούν για την 

υλοποίησή τους, όπως επισημαίνει ο ερευνητής, ισχυρά εργαλεία σχεδιασμού και ελέγχου στο 

μαθησιακό περιβάλλον, αλλά και παροχή ευκαιριών για αναστοχασμό. Ο φάκελος υλικού επιτρέπει στο 

μαθητή να κατηγοριοποιήσει δείγματα δουλειάς του και να κατανοήσει τη μάθηση του, είτε πρόκειται 
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για ατομική, είτε για συλλογική, στην περίπτωση που είναι μέλος μιας ομάδας εργασίας. Επιπλέον, του 

δίδεται η ευκαιρία να στοχαστεί επί της διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης του, καθώς συγκρίνει, 

αναλύει και ερμηνεύει στοιχεία που δείχνουν την πρόοδο του. Προκειμένου να καταστεί ικανός να 

κατευθύνει, να προγραμματίζει, να σχεδιάζει και να αξιολογεί τη μάθησή του, χρειάζεται ικανότητες 

αυτορρύθμισης και ο φάκελος υλικού μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη τους (Steffens, 2006:67-70). 

Για τον Moon (1999:67-70) η κριτική σκέψη βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας συγκρότησης 

του φακέλου, ενώ οι Brown & Sorrell (1999:16-19) και Jasper (1999:34-35) θεωρούν πως όταν ο 

κάτοχος του φακέλου εκφράζει γραπτώς τους στοχασμούς και την αυτοκριτική του μπορεί να αναπτύξει 

και να ανακαλύψει ευκολότερα την προσωπική θεωρία του. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι 

Endacott et al., (2002:45-49), οι οποίοι θεωρούν πως ο μαθητής μέσω του φακέλου αναγνωρίζει και 

διαπιστώνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή του, καθώς κάθε στοιχείο που προσθέτει του 

δείχνει τον τρόπο διάρθρωσής της. Οι Scholes et al., (2003:595-603) κάνουν λόγο για 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning) μέσω του φακέλου και τονίζουν πως ο φάκελος 

προάγει ευκολότερα τη μάθηση, γιατί έχει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση της προσωπικής 

εμπειρίας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές αναπτύσσουν τις αναλυτικές και κριτικές ικανότητές τους και 

μπορούν να αποτιμήσουν με έναν καθαρά προσωπικό τρόπο τη βελτίωση τους. Υπογραμμίζουν δε, πως 

η καταγραφή της πορείας των μαθητών, όπως αποτυπώνεται στο φάκελο υλικού, είναι θετική και για 

τον εκπαιδευτικό, καθώς μπορεί να διακρίνει εκφάνσεις της διδασκαλίας του και να τις τροποποιήσει 

ανάλογα.   

Όλοι οι φάκελοι, επίσης, έχουν έναν σκοπό και όλα τα σχετικά στοιχεία συλλέγονται για να 

υπηρετήσουν αυτόν τον εκ των προτέρων ορισμένο σκοπό (Mathers et al., 1999:521-530). Όπως έχει, 

ήδη, αναφερθεί και αποτελεί κοινό τόπο όλων των σχετικών ορισμών, πρόκειται για μια σκόπιμη 

συλλογή στοιχείων. Ο Van der Vleuten (2004:35-38) διακρίνει τρεις βασικές λειτουργίες του φακέλου: 

α) προσωπική ανάπτυξη του κατόχου, β) αξιολόγηση και γ) μάθηση. Σύμφωνα με τις Seitz & 

Bartholomew (2008:63-68) ο φάκελος υλικού του μαθητή συγκροτείται, προκειμένου ο μαθητής, ο 

εκπαιδευτικός και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι (γονείς, διοίκηση, σχολικοί σύμβουλοι κτλ) να 

κατανοήσουν πως αρθρώνεται η μάθηση. Βέβαια, οι παραπάνω ερευνήτριες υπογραμμίζουν πως ο 

βασικός σκοπός κάθε φακέλου είναι, πρωτίστως, να διευκολυνθεί ο μαθητής στο να καταλάβει μόνος 

του πως πραγματώνεται η μάθηση του, μια διαδικασία αυστηρά προσωπική και στη συνέχεια ο 

εκπαιδευτικός ή οι γονείς. Ο Kruse (2001:359-383) εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους 

πραγματώνεται η συστηματική συλλογή στοιχείων από τους μαθητές. Ο φάκελος ως εργαλείο 

αυθεντικής αξιολόγησης δείχνει και παρουσιάζει τις ικανότητες, τα ταλέντα, τις κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα, την πρόοδο των μαθητών και τους καθιστά υπεύθυνους για τη μάθηση τους μέσω της 

στοχαστικής διαδικασίας. Οι μαθητές κατανοούν πώς αρθρώνεται η μάθηση τους, εκτιμούν τις 

εκπαιδευτικές εμπειρίες τους και μαθαίνουν να συνδέουν πράγματα μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, 
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τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους και να 

βελτιώνονται διαρκώς (Danielson, 1996:20-22˙ Danielson & Abrutyn, 1997:34-38˙ Gronlund & Engel, 

2001:56-57˙ Kleinert et al., 2002:40-47).  

Οι Van Tartwijk, Driessen & Rubens (2004:8-10) καταγράφουν τα έξι (6) στοιχεία-κλειδιά ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος, που καθορίζουν την επιτυχία εφαρμογής του φακέλου υλικού. Αυτά 

συνοψίζονται στα εξής: στόχοι, μαθησιακές δραστηριότητες, μαθησιακό περιβάλλον, κοινό, διοίκηση 

και υποδομές. Πιο αναλυτικά: α) σε ό,τι αφορά στους στόχους, οι ερευνητές υπογραμμίζουν πως στα 

αναλυτικά προγράμματα, όπου προβλέπεται η χρήση του φακέλου υλικού ως εργαλείου 

αυτοαξιολόγησης, οι στόχοι διατυπώνονται υπό τη μορφή ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, β) σε 

σχέση με τις μαθησιακές δραστηριότητες, γίνεται λόγος για επιλογή δραστηριοτήτων που εστιάζουν 

στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να αναλύουν και να αξιολογούν τις πράξεις τους, γ) 

αναφορικά με το μαθησιακό περιβάλλον, δίνονται οι πολλαπλές διαστάσεις του κατά την εκπαιδευτική 

διεργασία. Εννοείται το φυσικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λαμβάνει χώρα η διαδικασία μάθησης. Οι παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο είναι οι 

εκπαιδευτικοί, οι ομάδες, οι σύμβουλοι, οι μαθησιακές προσπάθειες, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία-

μέσα και η αξιολόγηση. Ο φάκελος υλικού είναι τμήμα αυτού του περιβάλλοντος και δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να οργανώνουν τη δουλειά τους, προσεγγίζοντας σταδιακά τους 

μαθησιακούς στόχους που διατυπώνονται, δ) το κοινό αναφέρεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών, 

μαθητών, συμβούλων διδασκαλίας  που εντάσσουν το φάκελο υλικού στην καθημερινή διδακτική 

πράξη, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες ευθύνες και ρόλους μέσα από την πραγματοποίηση 

προσπαθειών (tasks), ε) ο ρόλος της διοίκησης είναι, επίσης, πολύ σημαντικός για την επιτυχή 

εφαρμογή του φακέλου υλικού. Η διοίκηση δεσμεύεται για τη δημιουργία του πλαισίου που έχει 

περιγραφεί παραπάνω και παρέχει οικονομική στήριξη στην προσπάθεια που επιτελείται. Κάνοντας 

εμφανή, με ρητό τρόπο, την εκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθείται, ενθαρρύνει τους μαθητές, 

αλλά και τους εκπαιδευτικούς να είναι ανοιχτοί σε καινοτόμες εφαρμογές και δράσεις, τέλος στ) 

αναφορικά με τις υποδομές που απαιτούνται, οι μελετητές υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα των 

εργαστηρίων πληροφορικής και της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά μαθητή, 

θεωρώντας πως η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι βασική συνιστώσα της επιτυχούς ένταξης του 

φακέλου υλικού στη διδασκαλία και αξιολόγηση.  

Οι Seely (1994:16), Cole et al., (1995:201-219) και Frederiksen et al., (1997:332-333) 

προσεγγίζουν λεπτομερώς τη χρηστικότητα του φακέλου ως εργαλείου αξιολόγησης: ο φάκελος μπορεί 

να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο αξιολόγησης του μαθητή που καταλύει τα στενά όρια της 

υπάρχουσας σχολικής αξιολόγησης, αφού αναγνωρίζει το δικαίωμα να καταθέτουν την άποψή τους κι 

άλλοι φορείς εκτός του εκπαιδευτικού, ο οποίος, παραδοσιακά, θεωρείται μοναδικός φορέας 
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αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, ο φάκελος είναι δυνατόν να περιέχει τις σκέψεις του 

εκπαιδευτικού, αλλά και του ίδιου του μαθητή, ο οποίος θα αυτοαξιολογείται διαρκώς, καθώς και 

σχόλια των γονέων, των συμμαθητών, ή/και ενός εξωτερικού κριτή, ο οποίος μπορεί να κληθεί να 

αξιολογήσει την εργασία των μαθητών μέσω των φακέλων τους. Άλλοι ερευνητές (Rivera, 1994:14-17˙ 

Bauer, 2001:67-69) εστιάζουν στο περιεχόμενο του φακέλου και υποστηρίζουν πως ένας πλήρης 

φάκελος πρέπει να περιέχει: α) αυθεντικές εργασίες του μαθητή, β) συμπληρωμένα πρωτόκολλα 

αξιολόγησής του, γ) αναλύσεις και περιγραφές των παραπάνω από τον εκπαιδευτικό που να 

αποτυπώνουν ποιους από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος έχει πετύχει ο μαθητής, ποιες 

είναι οι δυνατότητες του, ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του ή άλλα 

σχόλια για τα γνωστικά και μεταγνωστικά χαρακτηριστικά του μαθητή. Είναι πολύ σημαντικό, ο 

εκπαιδευτικός να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του, τόσο 

με την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, όσο και με τη δική του επαγγελματική ενδυνάμωση. 

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ο φάκελος δειγμάτων εργασιών να μετατραπεί σε μια απλή συλλογή 

σχολικών εργασιών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε και κάποιες διαφορετικές τοποθετήσεις 

ερευνητών σχετικά με το φάκελο υλικού: οι Polin (1991:25-27) και Hamps-Lyons & Condon (2000:24-

27) τονίζουν πως μέχρι τη δεκαετία του 1990 ο φάκελος υλικού δεν εκλαμβάνονταν ως αξιολογικό 

εργαλείο και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνταν μόνο ρητορικά. Αναρωτιούνται, επίσης, πως θα 

αποκτήσει αξιοπιστία και θα πάψει να χρησιμοποιείται χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο ένα εργαλείο στο 

οποίο δεν αποδίδεται η δέουσα σημασία ως προς τη χρήση και τις λειτουργίες. Με άλλα λόγια, οι 

παραπάνω μελετητές εκφράζουν την ανησυχία τους ως προς τη χρήση του φακέλου ως αξιολογικού 

εργαλείου και εφιστούν την προσοχή στη θεωρητική κάλυψή του.  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιολόγηση 

του μαθητή, μέχρι το 1997, ήταν ασαφές και αποσπασματικό. Το 1997 θεσμοθετήθηκε μια σαφής 

αξιολογική διαδικασία, που αποτυπώθηκε στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (1998 και 

2003, ΦΕΚ. τ.Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03:3743-3745) και στα Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών κατά 

γνωστικό αντικείμενο (ΦΕΚ τ.Β΄αρ.φύλλου 303/13-03-03). Σύμφωνα με την επίσημη κρατική πλευρά 

(Π.Δ.86/2001/ΦΕΚ73,τ.Α΄και ΦΕΚ.τ.Β΄ αρ.φύλλου 303/13/03/03:3743-3745), η αξιολόγηση των 

μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας και οφείλει να συνδυάζει ποικίλες 

μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση 

των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου συμβάλλει στην 

αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις ικανότητές τους. 

Σύμφωνα με τους Χατζηγεωργίου (1998:76)˙ Γιαλουρίδη (2002:122-126)˙ Κουλουμπαρίτση & 

Ματσαγγούρα (2005β:5-6), τέτοιες τεχνικές αξιολόγησης είναι κυρίως: 

1) Εργασίες που πραγματοποιεί στο σχολείο ο μαθητής (συνεργατικές δραστηριότητες). 
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2) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των 

υποχρεωτικών σχολικών εργασιών (αναφορές σε βιβλία, έρευνες, προγράμματα από υπολογιστή…). 

3) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεων του. 

4) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή. 

5) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικά με τα μαθήματα. 

Ο «φάκελος επιδόσεων» του μαθητή, όπως συχνά αναφέρεται στην ελληνόγλωσση 

βιβλιογραφία, εντάσσεται στην έννοια της ποιοτικής αποτίμησης της επίδοσής του. Η ποιοτική 

αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη 

δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές δεξιότητες και αποσκοπεί 

στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω 

θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο (Π.Δ.86/2001/ΦΕΚ 73, τ. Α΄ και 

ΦΕΚ.τ. Β΄ 303/13-03-03:3743-3744). 

Αναζητώντας ορισμούς για το φάκελο υλικού στην εγχώρια βιβλιογραφία, στον Ανδρεαδάκη 

(2006:24) διαβάζουμε: Ο φάκελος υλικού του μαθητή είναι η συστηματική και οργανωμένη συλλογή 

ενδείξεων που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και το μαθητή για να παρακολουθήσουν τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του μαθητή. Ανάλογος είναι ο ορισμός των Κουλουμπαρίτση & 

Ματσαγγούρα (2005α:4): «Ο φάκελος υλικού αποτελεί μια συλλογή των έργων του μαθητή, τα οποία 

έχουν επιλεγεί με τη συναίνεση του και με βάση συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια 

για την πρόοδο, την προσπάθεια, αλλά και την επίδοση του μαθητή σε δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά 

αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα)». Οι Κουλουμπαρίτση & 

Μουραντιάν (2004:8) διευρύνουν τον παραπάνω ορισμό και προσθέτουν: η συλλογή πρέπει να 

περιλαμβάνει και  να μαρτυρά το σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής, καθώς καταβάλει προσπάθεια 

για να εκπονήσει τις εργασίες που θα περιληφθούν στο φάκελο, τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, τα 

κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των έργων και την κριτική του κοινού που έχει κληθεί να 

μελετήσει και να αξιολογήσει το φάκελο υλικού. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως αντίθετα από ό,τι 

πιστεύεται, ο φάκελος υλικού δεν είναι μια συλλογή από ζωγραφιές ή γραπτά, που συγκεντρώνονται σε 

ένα χαρτοφύλακα ως αναμνηστικό της χρονιάς. Στόχος του φακέλου υλικού δεν είναι να αποτελέσει μια 

καλή μαρτυρία πως ο εκπαιδευτικός «δούλεψε καλά» κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να 

παρουσιάσει την εξελικτική πορεία του προγραμματισμού, του στοχασμού, της αυτοκριτικής και της 

αυτορρύθμισης του μαθητή, αλλά και τη διαλεκτική σχέση μαθητή-γνωστικού αντικειμένου, μαθητή-

εκπαιδευτικού και μαθητή-συμμαθητή (Seely, 1994:18˙ Κουλουμπαρίτση-Ματσαγγούρας, 2005:4).  

Παρατηρούμε, καταλήγοντας, πως όλοι οι παραπάνω ορισμοί και τοποθετήσεις, είτε 

προέρχονται από την ελληνόγλωσση, είτε από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, διατρέχονται από 

ορισμένους βασικούς άξονες: α) ο φάκελος υλικού καταγράφει, μέσα από μια σκόπιμη συλλογή 
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τεκμηρίων, την προσωπική διαδρομή του μαθητή προς την κατάκτηση της γνώσης, β) η ανάπτυξή του 

μπορεί να συντελεστεί σε βάθος χρόνου και το περιεχόμενο του μπορεί να αποτελέσει στοιχείο τόσο 

προσωπικής, όσο και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, γ) είναι ένα εργαλείο αυτορρύθμισης, 

αυτοαξιολόγησης και αυτοστοχασμού, κάτι που σημαίνει πως προάγεται, μέσω αυτού, η συμμετοχή και 

εμπλοκή του κατόχου στην αξιολογική διαδικασία, δ) δείχνει τη δέσμευση του κατόχου στη διαδικασία 

της δια βίου μάθησης και τέλος ε) αποτελεί μέσο κατανόησης της διδακτικής πράξης, που μπορεί να 

αξιοποιηθεί ταυτόχρονα από το μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Ο μεν μαθητής εμπλέκεται στη 

διδασκαλία και στην αξιολόγηση και εκλαμβάνει αυτές τις δύο διαδικασίες ως αυστηρά προσωπικές, ο 

δε εκπαιδευτικός εντοπίζει τρωτά σημεία και αδυναμίες του και προβαίνει στη βελτίωση τους.  

 Πλαίσιο εφαρμογής του φακέλου υλικού του μαθητή 

 Οι Seely (1994:23-25) και Ryan (1994:9-12) καταγράφουν την ενδεδειγμένη διαδικασία την 

οποία πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου ο φάκελος υλικού να αποτελέσει εργαλείο 

αυθεντικής αξιολόγησης στην καθημερινή διδακτική πράξη: 

1) Πρέπει να καθοριστεί ο γενικός σκοπός του φακέλου υλικού. Ο καθορισμός του σκοπού 

προς επίτευξη με την υιοθέτηση του φακέλου υλικού του μαθητή ως εργαλείου αξιολόγησης (μαθητή, 

αλλά και εκπαιδευτικού) αποτελεί το καθοριστικό στάδιο, που πάντα πρέπει να προηγείται της 

διαδικασίας. Ο σκοπός μπορεί να διατυπωθεί μια φορά, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αλλά μπορεί 

να αναδιατυπωθεί και να επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια εφαρμογής του φακέλου. 

Ο αρχικός σκοπός διατυπώνεται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές, αφού ληφθούν 

υπόψη οι παρακάτω παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή του: α) η φύση του θέματος-

γνωστικού αντικειμένου, β) το κοινό στο οποίο απευθύνεται, γ) το είδος του φακέλου υλικού, δ) η 

ηλικία και οι ικανότητες των μαθητών, ε) οι διαθέσιμοι πόροι. 

2) Το θέμα του φακέλου και η αξιολόγησή του σε επίπεδο γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων. Ο 

φάκελος υλικού εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και το θέμα του αντλείται από τα 

περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση του φακέλου γίνεται σε επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων. Οι γνώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό στην παιδαγωγική διαδικασία, αλλά 

θεωρούνται απαραίτητες επειδή καθιστούν ικανό το μαθητή να εφαρμόζει με στοχαστικό τρόπο όσα 

έχει μάθει μέσα στο αυθεντικό πλαίσιο διδασκαλίας, κάτι το οποίο αποτελεί ζητούμενο για την επιτυχή 

εφαρμογή του φακέλου. Οι δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν μια συνθετική δέσμη από εργαλεία 

επεξεργασίας όλων των πληροφοριών και δεδομένων που επεξεργάζεται κανείς στη διάρκεια της ζωής 

του (Λιοναράκης, 2005:33) συμπληρώνουν τον επόμενο σημαντικό τομέα αξιολόγησης του φακέλου. 

Δεξιότητες είναι η δημιουργικότητα, η κρίση, η σύγκριση, η αντιπαράθεση, η περιγραφή, η ερμηνεία, η 

ανάλυση, η επιχειρηματολογία, η αξιολόγηση, η ικανότητα ελέγχου, η αμφισβήτηση, η παρατήρηση, η 

προφορική έκφραση, η επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Τα τελευταία χρόνια μας απασχολούν 
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ιδιαίτερα δεξιότητες που καθιστούν τα άτομα αυτόνομα κατά τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και 

δεξιότητες συναισθηματικής και κοινωνικής φύσης που αφορούν στην ικανότητα του μαθητή να 

συνεργάζεται με τους συμμαθητές του για ένα κοινό έργο. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι 

ικανότητες της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης κατά την πορεία κατάκτησης της γνώσης και στη 

δεύτερη στάσεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και μεταγνωστικές δεξιότητες, τις οποίες εφαρμόζει το 

άτομο στην προσπάθειά του να ενταχθεί στον κοινωνικό του περίγυρο. Με την εφαρμογή του φακέλου, 

ο μαθητής καλλιεργεί συγκεκριμένες δεξιότητες και του δίνεται η ευκαιρία να τις αναπτύξει σε ένα 

αυθεντικό πλαίσιο, που συνάδει, κατά το δυνατό, με τον πραγματικό κόσμο. Τέλος, η αξιολόγηση του 

φακέλου σε επίπεδο στάσεων αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της ακολουθούμενης διαδικασίας. 

Στάση ονομάζουμε την συναισθηματική και αξιακή θέση που έχει ένα άτομο για κάποιο ζήτημα 

(Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2005:6). Οι στάσεις επηρεάζονται από συναισθήματα, 

παραδόσεις, εμπειρίες, κουλτούρες και βέβαια από το χαρακτήρα του ατόμου. Υιοθετώντας ένα 

εργαλείο καταγραφής και αξιολόγησης τόσο προσωπικό και σημαντικό, όσο ο φάκελος υλικού, προέχει 

να δίδεται η δυνατότητα στο μαθητή να καταγράφει τις στάσεις και τις απόψεις του για την πρόοδο του 

και να μπορεί να διάκειται θετικά στις αλλαγές και στις καινοτομίες. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα της 

διαμόρφωσης στάσεων σε μικρούς μαθητές και η χρήση του φακέλου μπορεί να συσχετιστεί με αυτό. 

Το να διάκειται κανείς θετικά στην προοπτική αλλαγών, να μπορεί να διατυπώνει κρίσεις, να 

συνδιαμορφώνει στόχους που τον αφορούν, να έχει λόγο και άποψη, να συμμετέχει ενεργά στις 

διαδικασίες που προτείνονται και ακολουθούνται είναι σίγουρα επιθυμητοί σκοποί μιας υγιούς 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εφαρμογή του φακέλου κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Ο 

εκπαιδευτικός που προτείνει το φάκελο υλικού ως εργαλείο αξιολόγησης, έμμεσα, προσπαθεί να 

διαμορφώσει τις παραπάνω στάσεις στους μαθητές του: να έχουν άποψη και να αρθρώνουν λόγο σε 

θέματα που τους αφορούν, να έχουν ευρείς ορίζοντες, να ασκούν κριτική σε διαδικασίες που  

σχετίζονται με τους ίδιους, να συμμετέχουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν. Οι στάσεις του μαθητή 

είναι δυνατόν να εξελιχθούν μέσα από τη συνεχή αυτοαξιολόγηση και τον κριτικό στοχασμό πάνω στην 

ακολουθούμενη πορεία μάθησης. Το ίδιο, βέβαια, μπορεί να συμβεί και από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος υιοθετώντας το φάκελο υλικού ως τεχνική αξιολόγησης τόσο του μαθητή που 

έχει απέναντί του, όσο και του ίδιου, τίθεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό 

παρατηρώντας και αξιολογώντας την πορεία του, τις στρατηγικές του, τα σφάλματά του.  

3) Το κοινό των αξιολογητών. Η  Seely (1994:26) ονομάζει ως κοινό (audience) τα άτομα προς 

τα οποία απευθύνεται ο φάκελος εργασιών. Κύριος αποδέκτης και αξιολογητής του φακέλου είναι ο 

ίδιος ο μαθητής-κάτοχος του, αλλά ο φάκελος μπορεί να απευθύνεται στους γονείς, στους συμμαθητές, 

στους δασκάλους της επόμενης χρονιάς, στο δ/ντή της σχολικής μονάδας, σε στελέχη της εκπαίδευσης, 

σε μελλοντικούς εργοδότες. 
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4) Διαφύλαξη-αποθήκευση του φακέλου. Η διαφύλαξη και αποθήκευση του φακέλου είναι 

συνάρτηση των διαθέσιμων χώρων του σχολείου. Αυτό, αν και είναι ένα ζήτημα πρακτικής υφής, 

φαίνεται πως επηρεάζει κρίσιμα, τόσο τη μορφή, όσο και το μέγεθος του φακέλου. Σε σχολικές 

μονάδες, όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα χώρου, μια λύση προς την κατεύθυνση υιοθέτησης του 

φακέλου θα ήταν ενδεχομένως η εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου εργασιών (digital portfolio). Για 

τον ψηφιακό φάκελο θα γίνει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 Η Helen Barrett (2000:1-10 & 2005:27-29) περιγράφει με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο το 

πλαίσιο εφαρμογής του φακέλου υλικού στην τάξη. Επισημαίνει πέντε (5) βασικά στάδια που ορίζουν 

το πλαίσιο ένταξης του φακέλου υλικού στην καθημερινή διδακτική πράξη: α) συλλογή υλικού 

(collection), β) επιλογή του κατάλληλου υλικού (selection), γ) στοχασμός και διαμόρφωση κριτικής 

σκέψης επί του υλικού (reflexion), δ) προβολή του υλικού σε κοινό που έχει ορισθεί (projection) και 

τέλος ε) σύνδεση του υλικού με το φάσμα των εμπειριών του μαθητή ή με άλλα γνωστικά αντικείμενα 

(connection). Τονίζει, καταρχήν, πως η διαδικασία συλλογής του υλικού είναι η πρωταρχική και 

θεμελιώδης δραστηριότητα εκκίνησης. Η καλύτερη συμβουλή είναι: «Μην κρατάτε τα πάντα, αλλά μόνο 

όσα συνδέονται στενά με τα κριτήρια που έχουν από κοινού οριστεί». Η συλλογή (collection) των 

εργασιών εξαρτάται από το σκοπό του φακέλου, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και τη μελλοντική 

χρήση του περιεχομένου του. Στην αρχική αυτή φάση, λαμβάνει χώρα παράλληλα και η διαδικασία της 

επιλογής, (selection). Ο κάτοχος του φακέλου εξετάζει αυτά που έχει συλλέξει και αποφασίζει ποια από 

αυτά μπορούν να «προαχθούν» για μια μελλοντική αξιολόγηση ή για έναν φάκελο επίδειξης. Το 

κριτήρια επιλογής του υλικού αντικατοπτρίζουν τους στόχους της μάθησης. Η επόμενη φάση είναι αυτή 

του στοχασμού (reflexion): o κάτοχος του φακέλου σκέφτεται και αξιολογεί το περιεχόμενο του. Η 

φάση αυτή είναι πολύ σημαντική, επειδή ο μαθητής συνειδητοποιεί το ρόλο του και προσπαθεί να 

αυτοαξιολογηθεί. Κατά τη φάση αυτή λαμβάνουν χώρα πολύ σημαντικές διεργασίες, όπως αυτή της 

διαμόρφωσης στάσεων μαθητών και εκπαιδευτικού. Στην συνέχεια, κατά τη φάση της προβολής 

(projection), ο κάτοχος του φακέλου κάνει τον απολογισμό του, εξετάζει τους συλλογισμούς του για τη 

μάθηση και παράλληλα ορίζει τους μελλοντικούς του στόχους. Τέλος, κατά τη φάση της σύνδεσης 

(connexion), ο φάκελος γίνεται εφαλτήριο για την ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, προσφέροντας κίνητρα 

μάθησης στο μαθητή. Στην τελευταία φάση, ο φάκελος παρουσιάζεται στο κοινό που έχει οριστεί και 

ακολουθεί συζήτηση για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η ανατροφοδότηση που εξασφαλίζεται μέσα 

από την αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό και επίτευξη περισσότερων στόχων.  

 Οι Seitz & Bartholomew (2008:63-68) αποδέχονται την τοποθέτηση της Barrett (2000:1-10 & 

2005:27-29) και καθιστούν στις μελέτες τους πιο συγκεκριμένο το πλαίσιο εφαρμογής του φακέλου 

υλικού. Επισημαίνουν τρεις (3) φάσεις: α) τη στοχοθέτηση, β) τη διαδικασία βαθμιαίας αλλαγής ρόλων 

και γ) τη διαδικασία υιοθέτησης και τελικής εφαρμογής του φακέλου. Θεωρούν, καταρχήν, πως είναι 

πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό, πριν ακόμα αρχίσει η εξέλιξη της διαδικασίας εφαρμογής του 
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φακέλου, να συλλάβει την έννοια των στόχων του που σχετίζονται με το φάκελο υλικού. Αν πρόκειται 

για φάκελο υλικού του μαθητή, οι στόχοι μπορούν να τεθούν από κοινού. Συχνά, όμως, οι 

εκπαιδευτικοί συγκροτούν, παράλληλα με τους μαθητές τους, τον προσωπικό φάκελο τους, για να 

αποτιμήσουν και τη δική τους διδακτική πορεία, όχι μόνο μέσα από την εξέλιξη των μαθητών που 

καταγράφεται στο φάκελο τους, αλλά αξιοποιώντας στοιχεία που προέρχονται από τους ίδιους. Εάν 

επιθυμούν να δείξουν στους άλλους (συμβούλους, αξιολογητές, διευθυντές, γονείς) στοιχεία της 

διδασκαλίας τους πρέπει να συγκεντρώνουν μετρήσιμα περιεχόμενα, εάν όμως επιθυμούν περισσότερο 

να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών και να αναδείξουν τη δουλειά τους στην τάξη, τότε το 

περιεχόμενο πρέπει να ορίζεται διαφορετικά. Το να έχουν οι εκπαιδευτικοί έναν πλήρως συγκεκριμένο 

στόχο πριν αρχίσει η διαδικασία εφαρμογής του φακέλου είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό τους 

επιτρέπει να διευκολύνουν την άρθρωση της διαδικασίας, αλλά και να κατευθύνουν καλύτερα τους 

μαθητές. Ένας φάκελος που έχει ξεκάθαρους στόχους βοηθάει εκπαιδευτικούς, γονείς, διοίκηση, 

συμβούλους να καταλάβουν καλύτερα ένα παιδί ή και μια τάξη ολόκληρη μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο (in context) (Hebert, 2001:78-80). Ο φάκελος υλικού που συγκροτείται πάνω σε 

συγκεκριμένους στόχους δίνει, επίσης, την ευκαιρία «διαδραστικής αξιολόγησης» (interactive 

assessment). Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιεί ο Shores (1998:56-57) θέλοντας να δείξει πως ο 

στοχασμός επί των στόχων, ουσιαστικά, θέτει μαθητές και εκπαιδευτικό αντιμέτωπους με τους εαυτούς 

τους, αλλά με τους στόχους που έχουν οριστεί. Η βελτίωση των δύο εμπλεκομένων πλευρών (μαθητή 

και εκπαιδευτικού) σημαίνει εκπλήρωση αυτών των στόχων και ταυτόχρονα τίθεται σε ισχύ ένας 

μηχανισμός αλληλοαξιολόγησης και αμφίδρομης ανάπτυξης: ο μαθητής βελτιώνεται και η βελτίωση 

αυτή εγγυάται παράλληλη ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού (Fox, 2007:89-90).  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι παραπάνω ερευνήτριες (Seitz & Bartholomew, 2008:63-68)  

θεωρούν πως μέσω του φακέλου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξελίσσεται και αλλάζει. Εάν οι 

εκπαιδευτικοί κατανοήσουν πως οι μαθητές χρειάζονται την ανάληψη ευθύνης για τη μάθηση τους και 

γίνουν συνεργάτες τους στην αίθουσα διδασκαλίας, τότε ο ρόλος τους αυτόματα διευρύνεται: «…δεν 

μπορεί να είμαστε σίγουροι ως εκπαιδευτικοί για το τι είδους γνώση χρειάζονται οι μαθητές μας για να 

προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον. Αυτό, όμως, που ξέρουμε καλά είναι πως πρέπει να γίνουν δια 

βίου μανθάνοντες και ικανοί να προσαρμοστούν στις μελλοντικές αλλαγές, οι οποίες θα έχουν έναν 

αναπόφευκτο αντίκτυπο στις ζωές τους…» (Fox, 2007:89-90). Η διαδικασία εφαρμογής και υιοθέτησης 

του φακέλου υλικού μπορεί να στηρίξει τη μετατόπιση ρόλων και να βοηθήσει τους μαθητές να 

καταστούν υπεύθυνοι για τη μάθηση τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές δουλεύουν από κοινού, 

μοιράζονται ιδέες, εντοπίζουν δυνατά και αδύνατα σημεία, κατανοώντας καλύτερα ποιοι τομείς 

χρήζουν βελτίωσης. Οι μαθητές κινούν τα νήματα της μάθησης τους (self-directed) και ο εκπαιδευτικός 

τους βοηθά να συγκροτήσουν το φάκελό τους  και εστιάσουν στις αδυναμίες τους (scaffolding). Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν μια μετατόπιση του παραδοσιακού ρόλου τους. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι, 
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πλέον, αυτός που αναπαράγει και μεταφέρει τη γνώση, αλλά καθίσταται υπεύθυνος στο να διευκολύνει 

τη μάθηση.  

Τέλος, αναλύουν την 3η φάση του πλαισίου εφαρμογής του φακέλου, που αφορά στη διαδικασία 

άρθρωσης και ανάπτυξής του, εκκινώντας από τον καθορισμό του κοινού. Το κοινό το οποίο σχετίζεται 

με το φάκελο υλικού αποτελείται, πρωτίστως, από το μαθητή που βρίσκεται στο επίκεντρο της 

διαδικασίας, από τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται δίπλα στο μαθητή και που τον βοηθάει να αναπτυχθεί 

μέσω της μάθησης του και από τους γονείς, οι οποίοι προσδοκούν την προσωπική ανάπτυξη των 

παιδιών τους. Έχοντας ως σημείο αναφοράς το φάκελο υλικού, οι σχέσεις μεταξύ μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων βελτιώνονται. Για να χαρακτηρισθεί επιτυχής μια απόπειρα ένταξης του 

φακέλου υλικού στην καθημερινή διδακτική πράξη, πρέπει να γίνουν κατανοητές οι ευθύνες του κάθε 

μέλους του κοινού του φακέλου. Διακρίνονται τρία (3) στάδια κατά την ένταξη του φακέλου στη 

διδασκαλία: συλλογή (collection), επιλογή (selection) και στοχασμός (reflection) και η διάκριση αυτή 

μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε σημεία σύγκλισης στη συναφή βιβλιογραφία (Barrett, 2000:1-10 & 

2005:27-29).  

Οι ρόλοι: Όπως έχει ήδη αναφερθεί τρία (3) μέλη απαρτίζουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο 

φάκελος υλικού: ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και οι γονείς. Η διαμόρφωση των μεταξύ τους σχέσεων 

καθορίζει την επιτυχία της προσπάθειας ένταξης και εφαρμογής του φακέλου. Το κάθε μέλος έχει 

συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες και η μεταξύ τους σχέση επισφραγίζει το τελικό προϊόν. Στο 

διάγραμμα 1 που ακολουθεί αποτυπώνεται το πλέγμα των σχέσεων που διαμορφώνεται μεταξύ 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στη βάση του φακέλου υλικού. 

Η επικοινωνία: Ο εκπαιδευτικός που υιοθετεί το φάκελο υλικού οφείλει να παρέχει στους 

μαθητές του μια ξεκάθαρη εικόνα για τη μάθηση, αλλά και για τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους 

θα αξιολογηθεί αυτή η μάθηση (Wolk, 1997:67-72). Πρέπει, επίσης, να μπορεί να διερευνά τις ανάγκες 

των μαθητών του και να μπορεί να τις προσαρμόσει στο αναλυτικό πρόγραμμα. Ο φάκελος υλικού 

εξασφαλίζει αυτή την ευκαιρία, γιατί δίνει τη δυνατότητα να γνωστοποιούνται στοιχεία προόδου των 

μαθητών σε σχέση με το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, ο φάκελος υλικού επιτρέπει τους μαθητές να 

μοιραστούν με άλλους (εκπαιδευτικό, συμμαθητές, γονείς) την πορεία της βελτίωσης τους και να 

εκφραστούν προσωπικά επί αυτής (Helm et al., 1998:23-29). Γενικά, μέσω του φακέλου, οι σχέσεις και 

η επικοινωνία των εμπλεκόμενων μελών ενισχύονται, όλοι με πρώτο το μαθητή καθίστανται υπεύθυνοι 

για το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν και βέβαια αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης υπάρχει, 

πλέον, ένα αυθεντικό πλαίσιο εξέλιξής της. 

Η συλλογή του υλικού: Το τρίπτυχο «συγκεντρώνω-επιλέγω-στοχάζομαι» (collect-select-reflect) 

αποτελεί κοινό τόπο στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με το θέμα του πλαισίου εφαρμογής του φακέλου 
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υλικού (Barrett, 2000:1-10 & 2005:27-29˙ Seitz & Bartholomew, 2008:63-68). Σε ό,τι αφορά, 

καταρχάς, στη συγκέντρωση-συλλογή (collection) του υλικού: ο φάκελος μπορεί να περιέχει ατομικές 

παραγωγές του μαθητή, φωτογραφίες, έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις συμμετοχών, projects είτε 

σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να αποτελέσουν 

υλικό για τον τελικό φάκελο, ο οποίος θα παρουσιαστεί. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα είναι αυτά 

που δείχνουν την πρόοδο, τη βελτίωση και την ανάπτυξη της αντίληψης του μαθητή. Είναι σημαντικό, 

στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε ποιο μπορεί να είναι το περιεχομένου του φακέλου: 

 Κατάλογος εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν από κοινού τεθεί. 

 Δείγματα εργασιών των μαθητών στο σχολείο ή/και το σπίτι. 

 Έλεγχοι προόδου. 

 Κριτήρια αξιολόγησης και τεστ. 

 Φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. 

 Φύλλα αυτοαξιολόγησης του μαθητή . 

 Περιγραφικές παρατηρήσεις και σχόλια του εκπαιδευτικού. 

 Παρατηρήσεις ή προτάσεις του μαθητή για τη διδασκαλία. 

 Ημερολόγια συσκέψεων του συλλόγου διδασκόντων. 

 Συνεντεύξεις από μαθητή ή/και τους γονείς του. 

 Έπαινοι, βραβεία ή άλλες διακρίσεις. 

 Παρατηρήσεις ή προτάσεις για τη διδασκαλία. 

           Η επιλογή (selection) του υλικού σχετίζεται με τον αρχικό στόχο. Ο κάτοχος οφείλει να 

αναρωτηθεί γιατί συγκροτεί το φάκελό του και τι ακριβώς θέλει να δει μέσω αυτού. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού κατά την επιλογή του υλικού είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί έχει τη δυνατότητα να 

δείξει στους μαθητές πως θα προχωρήσουν στην επιλογή στοιχείων. Ο εκπαιδευτικός έχει μια πιο 

πλατιά αντίληψη της έννοιας της βελτίωσης των μαθητών και μπορεί να τους δώσει κατευθύνσεις, 

ενθαρρύνοντάς τους. Η ενθάρρυνση και η παρώθηση είναι βασικές συνιστώσες της φάσης επιλογής του 

υλικού, επειδή οι μαθητές νιώθουν και αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των στοιχείων που 

επιλέγουν για το φάκελό τους. Έτσι, αφενός αισθάνονται ικανοποιημένοι για την πορεία που 

ακολουθούν, αφετέρου αποκτούν την αίσθηση της ιδιοκτησίας επί του φακέλου και του περιεχομένου 

του και αντιλαμβάνονται πλήρως το ρόλο του στη μάθησή τους. Βέβαια, αξίζει να υπογραμμίσουμε πως 

ορισμένοι μαθητές χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση από άλλους στη φάση της επιλογής του 

υλικού και αυτό είναι κάτι που ο εκπαιδευτικός μπορεί να χειριστεί αναλόγως. Τέλος, η διαδικασία του 

στοχασμού (reflection) είναι πολύτιμη, καθώς οι μαθητές έχουν χρόνο να μελετήσουν τη διαδρομή 

τους, μέσα από το επιλεγέν υλικό και να σκεφτούν εάν τελικά ενισχύθηκαν, εάν εντοπίζουν αδυναμίες, 

ποιους τρόπους περαιτέρω βελτίωσης προτείνουν, ποιους μελλοντικούς, μακροπρόθεσμους ή 

βραχυπρόθεσμους στόχους θέτουν. Ο στοχασμός είναι μια βαθιά προσωπική και εσωτερική διεργασία, 
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ως εκ τούτου, διαφέρει από μαθητή σε μαθητή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει κάποιες ερωτήσεις 

προς συζήτηση και ο καθένας να σκεφτεί επί αυτών (τι έμαθα από το φάκελό μου; Εάν ξανάρχιζα από 

την αρχή να συγκεντρώνω υλικό, τι θα πρόσθετα ή τι θα αφαιρούσα; Τι ακριβώς μου άρεσε και 

εκτίμησα σε αυτή την εμπειρία που είχα;). Αυτές οι ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα αυτοστοχασμού 

και ανοίγουν το δρόμο προς την αυτοαξιολόγηση. Οι μαθητές καθίστανται ικανοί να σκεφτούν για τη 

μάθησή τους και αποκτούν, μέσω αυτής της διαδικασίας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους (self-

confidence). Οι μαθητές μέσω αυτής της διαδικασίας ωθούνται να αναλογιστούν όχι μόνο τις 

διαστάσεις και το πλαίσιο της μάθησής τους, αλλά αποκτούν και την ικανότητα να «ξέρουν πως 

σκέφτονται». Όταν ενθαρρύνονται για τις επιτυχίες τους και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 

αυτό τους επιτρέπει να θέτουν στόχους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν ρίσκα, να 

κάνουν βήματα προόδου.  

Η παρουσίαση του υλικού: Παρουσιάζω το φάκελό μου σημαίνει μοιράζομαι το περιεχόμενο του με 

άλλους (εκπαιδευτικούς, φίλους, συμμαθητές, γονείς). Πολλοί μελετητές (Meisels et al., 2001:61-85˙ 

Barrett, 2000:1-10 & 2005:27-29˙ Seitz & Bartholomew, 2008:63-68) χαρακτηρίζουν την τελική 

παρουσίαση ως μια «γιορτή» των μαθητών. Η παρουσίαση μπορεί να λάβει χώρα στο τέλος μιας 

σχολικής χρονιάς ή στο κλείσιμο ενός κύκλου μαθημάτων (για παράδειγμα, με τη λήξη του τριμήνου) 

και το τελικό προϊόν που έχει επιλεγεί παρουσιάζεται από τους μαθητές στο κοινό και ακολουθεί 

συζήτηση επί αυτού. Η τελική μορφή του φακέλου μπορεί να διαφέρει (μπορεί να έχει έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα μορφή blog ή ιστοσελίδας). Η διαμόρφωση του φακέλου εξαρτάται από 

τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Η τελική 

παρουσίαση είναι θετική για όλους: οι μαθητές νιώθουν ικανοποιημένοι, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

αρκετές ενδείξεις και στοιχεία για να σχεδιάσουν την επόμενη χρονιά και οι γονείς αισθάνονται πως 

έχουν λόγο και δεν παραγκωνίζονται στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους.  

 Αναφορικά με το πλαίσιο εφαρμογής του φακέλου, αυτό που αξίζει να υπογραμμισθεί είναι πως 

οι φάκελοι αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου. Απαιτείται υπομονή, επιμονή και συστηματική 

προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα θετικό πλαίσιο εφαρμογής. Απαιτείται, επίσης, χρόνος 

για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή. Η αξιολόγηση που βασίζεται σε τεστ και 

συγκεκριμένους δείκτες απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο και προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης και των 

εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματά της γίνονται εύκολα αντιληπτά, είναι συγκρίσιμα και θεωρούνται από 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού ως αντικειμενικά και δίκαια. Όμως, ο φάκελος υλικού και η αξιολόγηση 

που βασίζεται στο φάκελο προσφέρει κάτι παραπάνω: ο φάκελος ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση, τον 

αυτοστοχασμό και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ωθεί τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της 

μάθησής τους μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, που σχετίζεται με τον πραγματικό κόσμο και να 

αλληλεπιδράσουν, πρωτίστως, με τον ίδιο τον εαυτό τους και εν συνεχεία με τον εκπαιδευτικό, τους 
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συμμαθητές, τους γονείς, την ευρύτερη κοινότητα. Η αξιολόγηση που γίνεται μέσω του φακέλου 

στρέφεται στην εκτίμηση της μάθησης και της απόκτησης ικανοτήτων των μαθητών, προκειμένου να 

τους καταστήσει πιο υπεύθυνους και πιο συνειδητοποιημένους. Τα αποτελέσματα αυτής της 

αξιολογικής διαδικασίας που βασίζεται στο φάκελο μπορούν να έχουν σημαντική χρήση και να 

αξιοποιούν προς όφελος της εκπαιδευτικής διεργασίας. Ο φάκελος υλικού μπορεί να αποτελέσει ένα 

επικερδές και ωφέλιμο εργαλείο αξιολόγησης για όλους, για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς, το σχολείο γενικότερα.  

                                                                                                              
                                                               Διάγραμμα 1 
           Διαμόρφωση σχέσεων κατά τη διαδικασία εφαρμογής του φακέλου (Seitz & Bartholomew, 2008:63-68)   
 

      Εκπαιδευτικός      Μαθητής       Γονέας 

   
   

 Ρ
όλ

οι
 

 -να διευκολύνει 
 -να αναθεωρεί 
 -να συνεργάζεται 
 -να αξιολογεί 
 -να μαθαίνει 

 

-να αναθεωρεί 
-να συλλέγει 
-να στοχάζεται 
-να συνεργάζεται 
-να αξιολογεί 

-να αναθεωρεί 
-να υποστηρίζει 
-να ενθαρρύνει 
-να συνεργάζεται 
-να ακούει 

   
   

   
   

Ε
πι

κο
ιν

ω
νί

α 

-να «γίνεται πηγή» 
-να διατυπώνει έναν  ξεκάθαρο στόχο 
-να προετοιμάζει τους 
στόχους για τον ίδιο και το μαθητή 
-να επικοινωνεί 
-να μπορεί να εκτιμά 
το περιεχόμενο, το αναλυτικό 
 πρόγραμμα, τους δείκτες 
 

-να μαθαίνει 
-να δομεί τη γνώση 
-να αυτοαξιολογείται 
-να καθίσταται υπεύθυνος 
για τη μάθησή του 
-να αναπτύσσει στόχους 
-να μπορεί να μετρά 
τις δυνατότητές του 

-να «γίνεται πηγή» 
-να μαθαίνει για 
τη γνώση και τις 
ικανότητες του 
μαθητή 
-να κατανοεί τη  
διαδικασία  
συγκρότησης του  
φακέλου 
-να στηρίζει το  
παιδί 

   
   

   
 Σ

υλ
λο

γή
 υ

λι
κο

ύ 

-να καταγράφει εμπειρίες 
-να δημιουργεί ευκαιρίες 
μάθησης 
-να συγκεντρώνει υποστηρικτικό 
 υλικό 
-να υποστηρίζει τους στοχασμούς 
των μαθητών 
-να στοχάζεται σχετικά με τις 
ικανότητες των μαθητών 
-να παρατηρεί 
-να αξιολογεί 

-να συμμετέχει και να 
δεσμεύεται στις μαθησιακές 
ευκαιρίες 
-να συγκεντρώνει υλικό 
-να στοχάζεται κριτικά για 
τη μάθησή του 
-να ενσωματώνει το υλικό 
στη μαθησιακή διαδικασία 
-να οργανώνει το υλικό 

-να ενθαρρύνει 
τη συλλογή υλικού 
-να παρατηρεί το 
παιδί (στο σπίτι ή στο 
σχολείο) 
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Αξιολόγηση βάσει φακέλου μαθητή (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

Ο φάκελος, όπως έχει ήδη τονιστεί, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει και να 

τεκμηριώσει την πρόοδο των μαθητών του για μια χρονική περίοδο, δίνοντας παράλληλα έμφαση 

περισσότερο στον τρόπο εφαρμογής των γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων παρά στις ίδιες τις 

γνώσεις. Ο φάκελος δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαγνώσει τα δυνατά και τα 

αδύναμα σημεία του μαθητή, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του, να προσδιορίσει τις στάσεις τους και 

να τις τροποποιήσει, να τεκμηριώσει με επάρκεια την πρόοδο του σε μια γνωστική περιοχή, να 

ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει και να αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη για την προσωπική του 

μάθηση (Ανδρεαδάκης, 2006:34-36). Η χρησιμοποίηση του φακέλου ως εργαλείο αξιολόγησης κέρδισε 

έδαφος, ειδικότερα μετά τη δεκαετία του 1990, έναντι άλλων μορφών αξιολόγησης, επειδή περικλείει 

μια ποικιλομορφία μεθόδων (Webb et al., 2002:879-898˙ Driessen et al., 2005:214-220˙ Friedman et al., 

2005:535-531). Ο φάκελος περιέχει στοιχεία που έχουν επιλεγεί αποκλειστικά από τον κάτοχο του και 

αποτυπώνει την πρόοδο της μάθησης του, αλλά και το επίπεδο των ικανοτήτων του.  

α) Πλεονεκτήματα της αξιολόγησης βάσει φακέλου  

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την  εφαρμογή της αξιολόγησης βάσει φακέλου είναι 

πολλά: ο φάκελος δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να είναι αξιολογητής του εαυτού του, να εντοπίζει 

τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του, να συνεργάζεται στενότερα με τον εκπαιδευτικό αλλά και τους 

συμμαθητές του. Ο φάκελος επίσης αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφοριών για τους γονείς, το 

διδάσκοντα του επόμενου έτους, τους διοικητικούς της εκπαίδευσης και για την εισαγωγή του μαθητή 

σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εργοδότες, κ.λπ.  (Ανδρεαδάκης, 2006:34). Σύμφωνα με τους 

Driessen et al., (2005:214-220), ο φάκελος αποδεικνύεται πολύτιμος στην καθημερινή διδακτική πράξη, 

λόγω της αφθονίας των πληροφοριών που μπορεί να περιέχει. Επιτρέπει στο μαθητή να παρουσιάζει 

τεκμηριωμένα τις προσωπικές και εκπαιδευτικές του εμπειρίες και την πρόοδο του μέσα σε ένα πλαίσιο 

αυθεντικό. Οι Mc Cullan et al., (2003:283-294) υποστηρίζουν πως με την αξιολόγηση που βασίζεται 

Π
αρ

ου
σί

ασ
η 

υλ
ικ

ού
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παρουσίαση 
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παρουσίασης 
-να ακούει 
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-να «ανακαλύπτει»  
το υλικό 
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στο φάκελο υλικού προωθείται η προσωπική και η επαγγελματική ανάπτυξη του κατόχου. Η 

αξιολόγηση βάσει φακέλου, αρχικά, εισήχθη στην εκπαίδευση για να αποτιμήσει την επίδοση του 

μαθητή, μέσα σε όσο το δυνατόν αυθεντικά πλαίσια και να τον ενθαρρύνει να «υπολογίσει» μόνος του 

την πρόοδο του. Όταν, όμως, ο φάκελος υλικού χρησιμοποιείται περισσότερο αθροιστικά, παρά 

διαμορφωτικά, τότε οι ψυχομετρικές ιδιότητες πρέπει να καλύψουν απαιτήσεις, που σχετίζονται κυρίως 

με το θέμα της αξιοπιστίας (το θέμα της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας που 

βασίζεται στο φάκελο, θα το θίξουμε αμέσως παρακάτω), κάτι που αποτελεί σημείο έντονου 

προβληματισμού μεταξύ των θεωρητικών της αξιολόγησης.   

Αναπτύσσεται, επιπρόσθετα, η κριτική και δημιουργική σκέψη του μαθητή μαθαίνοντας πώς να 

μαθαίνει, κεντρίζεται το ενδιαφέρον για διερεύνηση, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ασκείται στην 

εξεύρεση λύσεων. Επίσης, ο μαθητής έχει επίγνωση της μαθησιακής του πορείας και αποκτά εσωτερικά 

κίνητρα μάθησης. Η Ryan (1994:8-9) συμφωνώντας με μελετητές που έχουν ήδη αναφερθεί (Barrett, 

2000:1-10 & 2005:27-29˙ Meisels et al., 2001:61-85˙ Seitz & Bartholomew, 2008:63-68) ταξινομεί τα 

στάδια εφαρμογής της αξιολόγησης με φακέλους με τον ακόλουθο τρόπο: α) καθορισμός σκοπού που 

θα εκπληρώσει ο φάκελος, β) καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, με συμμετοχή του 

μαθητή, γ) συλλογή υλικού του φακέλου και τέλος δ) αξιολόγηση του φακέλου. Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης βάσει φακέλου πρέπει να κοινοποιούνται και να γίνονται αντικείμενο συζήτησης, τόσο  με 

τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, όσο και με τους γονείς τους. Σύμφωνα με την Baus (2008:381-393) 

ο φάκελος υλικού:  

 ενθαρρύνει και συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης (όπως, για παράδειγμα, 

καλλιεργεί την ικανότητα να μπορεί ο μαθητής να εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σημεία της μάθησής 

του και να κατανοεί πλήρως τα κριτήρια της αξιολογικής διαδικασίας), 

 μπορεί να παρέχει ποικίλες προοπτικές στη μάθηση και να συμβάλει στη διεύρυνση των οριζόντων 

του μαθητή, 

 δίνει έμφαση σε εφαρμογές που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο, 

 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυθεντικών εμπειριών στους μαθητές, 

 δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να στοχαστούν επί των πρακτικών τους και επί της μάθησής 

τους, 

 προβάλλει την προσωπικότητα, αλλά και τη δημιουργικότητα των μαθητών.  

        Με άλλα λόγια, η ερευνήτρια (Baus, 2008:381-393) υποστηρίζει πως η εφαρμογή, χρήση και 

υιοθέτηση του φακέλου στην καθημερινή διδακτική πράξη παρέχει νέες προοπτικές μάθησης και 

προάγει τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης μέσα από την ανάλυση και 

κριτική προσέγγιση των επιτευγμάτων των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεφύγει από την 

παραδοσιακή θέση του και να αναλάβει νέους ρόλους: αυτόν του μέντορα ή του διευκολυντή στη 
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μαθησιακή διαδικασία, με κύρια προτεραιότητα την ενθάρρυνση των μαθητών να αυτοστοχάζονται 

και να εκτιμούν τη δουλειά τους.  

Πολλοί είναι οι ερευνητές, σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι επένδυσαν στη χρήση του φακέλου ως 

βοηθητικού εργαλείου διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης (Farr & Tone, 1998:34-35˙ Gronlund, 

2002:1-10˙ Weigle, 2002:20-22˙ Penanflorida, 2002:344-353˙ Hamps-Lyons, 2003:56-57˙ Mc Millan,  

2004:45-49). Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διαδικασία ένταξης του φακέλου στις καθημερινές διδακτικές 

παρεμβάσεις τους, ενθαρρύνθηκαν να υιοθετήσουν διάφορα από τα είδη φακέλων που προτείνονται σε 

θεωρητικό επίπεδο και ενημερώθηκαν σχετικά με τα οφέλη της αξιολογικής διαδικασίας που βασίζεται 

στο φάκελο υλικό. Τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του φακέλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

είναι πολλαπλά: ο φάκελος προωθεί την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, διευρύνει τους ορίζοντες σχετικά 

με το τι μαθαίνεται κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής παρέμβασης, εστιάζει στη μάθηση για τη μάθηση, 

δείχνει την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω στόχων, αποτελεί έναν σύνδεσμο που ωθεί τους μαθητές να 

εκτιμήσουν τους εαυτούς τους ως μανθάνοντες και δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσω των ομαδικών 

εργασιών και της συνεργασίας. Με άλλα λόγια, ο φάκελος υλικού προσλαμβάνει δύο βασικές 

διαστάσεις: α) ενημερώνει και β) πείθει τους μαθητές για τις δυνατότητες τους, καθώς τους ωθεί να 

αυτοαξιολογηθούν και να στοχαστούν επί των επιλογών τους, δύο πρακτικές άγνωστες κατά την 

παραδοσιακή αξιολόγηση. Ένα επιπλέον όφελος που απορρέει από τη χρήση του φακέλου είναι το 

γεγονός πως κινητοποιεί τους μαθητές να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν πηγές διαφορετικές από το 

σχολικό εγχειρίδιο. Η βιβλιοθήκη, το διαδίκτυο, αλλά και άλλες πηγές, όπως εφημερίδες, αρχεία, 

έγγραφα αξιοποιούνται από τους μαθητές μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής του φακέλου υλικού και 

αποτελούν αντικείμενα αυθεντικού τρόπου άντλησης της γνώσης. Οι μαθητές με έμμεσο τρόπο 

δεσμεύονται στη μάθησή τους, τη βιώνουν και ανακαλύπτουν στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και τα 

οποία ενδεχομένως δεν υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο.  

Ο Weigle (2002:40-42) κατηγοριοποιεί τις αρχές που πρέπει να λάβει υπόψη του ο 

εκπαιδευτικός που υιοθετεί το φάκελο και επιχειρεί την αξιολόγηση βάσει φακέλου στην τάξη του: α) 

πρέπει να υπάρχει ένας σαφής, προκαθορισμένος σκοπός, β) πρέπει να αποσαφηνιστούν, επίσης, τα 

περιεχόμενα του φακέλου υλικού, γ) είναι απαραίτητο να υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης για κάθε 

άξονα των περιεχομένων του φακέλου και δ) να διευκρινιστεί πως τελικά θα αξιοποιηθεί ο φάκελος 

υλικού (από ποιον/ποιους θα αξιολογηθεί, σε ποιον/ποιους θα παρουσιαστεί, πως θα ληφθεί υπόψη η 

διαμορφωθείσα άποψη του κατόχου επί του περιεχομένου). Τις παραπάνω αρχές συμπληρώνουν α) η 

μελέτη του αναλυτικού προγράμματος και των στόχων που αυτό θέτει σε σχέση με το γνωστικό 

αντικείμενο. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητη η συνάφεια μεταξύ στόχων του αναλυτικού 

προγράμματος και στόχων που θέτονται μέσω της ανάδειξης του φακέλου υλικού ως αξιολογικού 

εργαλείου, β) η αποσαφήνιση των κριτηρίων αξιολόγησης του φακέλου (clear rubrics/assessment 
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criteria) πρέπει να προηγείται της συγκρότησης του φακέλου και να επιχειρείται σε συνεργασία με τους 

μαθητές. Πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο σαφές και κατανοητό για κάθε «προσπάθεια» που 

πραγματώνουν οι μαθητές μέσω του φακέλου, γ) το θέμα του κοινού του φακέλου, το οποίο έχει ήδη 

θιγεί, είναι πολύ σημαντικό: γιατί εάν επιλεγεί κάποιος εξωτερικός αξιολογητής, τότε επιβάλλεται να 

έχει καταρτισθεί, αλλά και να έχει παρατηρήσει την τάξη επί μακρόν. Εννοείται πως κύριος 

αξιολογητής του φακέλου υλικού είναι ο κάτοχος, ο οποίος υπερασπίζει τη δουλειά του, την προβάλλει 

και αυτοαξιολογεί την προσωπική διαδρομή του.   

 Ο Shulman από το Stanford University, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς 

θεωρητικούς της αξιολόγησης βάσει φακέλου συνοψίζει τα πέντε (5) βασικά πλεονεκτήματα που 

σχετίζονται με τη χρήση του φακέλου υλικού στην πράξη (όπ. αναφ. στο Barrett, 2003:1-3): 

 Οι φάκελοι επιτρέπουν την πρόσβαση σε πολλά «επεισόδια» διδασκαλίας, κάτι που είναι πολύ 

πιο αποτελεσματικό από μια απλή παρατήρηση της διδακτικής πράξης μια δεδομένη στιγμή. 

 Οι φάκελοι ενθαρρύνουν τη σύνδεση μεταξύ διαδικασίας και προϊόντος. Γεφυρώνουν δηλαδή 

αυτό που γίνεται κατά τη διδακτική πράξη με αυτό που τελικά παρουσιάζεται στο φάκελο ως τελικό 

προϊόν. 

 Οι φάκελοι θέτουν σε πρώτο πλάνο τρεις βασικές έννοιες: συνεργασία, αναστοχασμό και 

συζήτηση. 

 Οι φάκελοι αξιοποιούν την προσωπική εμπειρία. 

 Ο εκπαιδευτικός μαθαίνει και ο ίδιος από τη διαδικασία εφαρμογής φακέλου των μαθητών του. 

Έτσι λειτουργεί ως συμμετέχοντας και ως μανθάνων.  

 Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, ο Ανδρεαδάκης (2006:32-33) συνοψίζει τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του φακέλου εργασιών στην εκπαιδευτική πράξη:  

   η αξιολόγηση βάσει φακέλου δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να συμμετέχει με πιο 

ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία διδασκαλίας- μάθησης, 

  οι φάκελοι προσφέρουν τη δυνατότητα αξιολόγησης ευρείας έκτασης νοητικών δεξιοτήτων του 

μαθητή, 

 αποτελούν πλούσια πηγή αυθεντικών πληροφοριών για το τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική 

τάξη και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών, 

 είναι καλά προσαρμοσμένοι σε εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις ατομικές 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του μαθητή, 

 μπορούν να διευκολύνουν την ανακοίνωση των επιτευγμάτων του μαθητή σε άλλους 

(εκπαιδευτικός επόμενης χρονιάς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες, κ.λπ.),  

 ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, 
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 ο εκπαιδευτικός αποκτά γνώση γύρω από το τι ο μαθητής εκτιμά και σε τι αποδίδει μεγαλύτερη 

ή μικρότερη αξία.  

 

β) Μειονεκτήματα της αξιολόγησης που βασίζεται στο φάκελο υλικού 

 

        Βέβαια, όπως προκύπτει από την αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ τα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του φακέλου υλικού ως εργαλείου αξιολόγησης είναι 

πολλά, εντούτοις, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα, που αξίζει να αναφερθούν: Οι Mc Millan 

(2004:45-46) και Baus (2008:381-393) αναφέρουν, καταρχήν, ως μειονέκτημα το χρόνο που απαιτείται 

για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, τη συγκρότηση του φακέλου, την αξιολόγησή του, την τελική 

παρουσίαση του. Απαιτείται πολύς προσωπικός χρόνος εκ μέρους του εκπαιδευτικού, προκειμένου να 

σχεδιαστεί ο φάκελος και στη συνέχεια να εκπονηθούν σαφή κριτήρια για κάθε άξονα των 

περιεχομένων του. Επίσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ωθήσει τους μαθητές να δεσμευτούν στην 

αυτοαξιολόγησή τους, άρα, να τους εξασκήσει σε αυτή την προσπάθεια. Η ευαισθητοποίηση και 

εξάσκηση των μαθητών μπορεί να μεταφράζεται σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις με κάθε μαθητή ξεχωριστά, 

εκτός ωρών διδασκαλίας, κάτι που σχετίζεται και πάλι με τον προσωπικό χρόνο του εκπαιδευτικού. Ο 

Mc Millan (2004:238-239) πολύ εμφαντικά επισημαίνει πως ο φάκελος υλικού στην πράξη απαιτεί: α) 

πολύ χρόνο, β) εμπειρία και γ) δέσμευση. Οι Lynch & Shaw (2005:263-297) εστιάζουν και στο θέμα 

της «δικαιοσύνης» κατά την αξιολόγηση μέσω του φακέλου υλικού: κάθε φάκελος είναι διαφορετικός, 

δεν περιέχει συγκρίσιμο περιεχόμενο και αποκαλύπτει μια διαφορετική όψη των γνώσεων και των 

ικανοτήτων των μαθητών. Αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με την τελική αξιοπιστία και εγκυρότητα 

(reliability & validity) της αξιολογικής διαδικασίας, δυο χαρακτηριστικά που αποτελούν ζητούμενα 

κατά την αξιολόγηση και που πολύ δύσκολα αποκτώνται.  

Σύμφωνα με τους Shapley & Bush (1999:111-113), ο φάκελος υλικού του μαθητή 

χρησιμοποιήθηκε στα δημόσια σχολεία του Dallas ως προαιρετική αξιολογική μορφή για τους μαθητές 

διαφόρων επιπέδων (από το Νηπιαγωγείο μέχρι τη Β΄ θμια Εκπαίδευση) από το 1995-96. Η έρευνα που 

διεξήγαγαν οι παραπάνω μελετητές έδειξε πως, τρία χρόνια μετά την ένταξη του φακέλου στην 

εκπαιδευτική διεργασία, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αξιολογικής διαδικασίας ήταν εξαιρετικά 

χαμηλή, καθώς η αξιολόγηση βάσει φακέλου δεν παρείχε υψηλής ποιότητας πληροφορίες, όπως αρχικά 

αναμενόταν, για την πρόοδο των μαθητών. Διάφοροι παράγοντες, όπως το υψηλό κόστος, η τεχνική 

υποστήριξη, η ανάπτυξη και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού εμπλέκονται στη διαδικασία 

και πολλές φορές την δυσχεραίνουν. Με την παραπάνω θέση συγκλίνουν κι άλλοι ερευνητές (Pitts et 

al., 1999:515-520˙ Baume et al., 2002:7-25˙ Mc Cullan et al., 2003:283-294), οι μελέτες των οποίων 

ανέδειξαν ως σημαντικότερο πρόβλημα που συνδέεται με την αξιολόγηση βάσει φακέλου τη μέτρια έως 

χαμηλή αξιοπιστία. Οι Driessen et al., (2005:214-220) προτείνουν συγκεκριμένες στρατηγικές, 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αξιολογικής διαδικασίας: α) 

τυποποίηση: προτείνουν το περιεχόμενο του φακέλου να είναι πολύ αυστηρά δομημένο, να υπάρχει 

αυστηρός περιορισμός των εργασιών που θα γίνονται δεκτές και να γίνεται συνεχής έλεγχος των πηγών 

β) θέσπιση αυστηρών και αποδεκτών κριτηρίων, βάσει των οποίων θα εξάγεται η τελική αξιολογική 

κρίση, γ) αποδυνάμωση της μιας και μοναδικής αξιολογικής κρίσης. Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός 

κρίσεων, τότε μπορεί να εξαχθεί ένας ασφαλής μέσος όρος και να επιτευχθεί, αν όχι στο έπακρο, 

τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αξιολογικής διαδικασίας. Βέβαια, 

αξίζει να αναφέρουμε πως γύρω από το θέμα της αξιοπιστίας του φακέλου αρθρώνεται μια τεράστια 

συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα και το θέμα αυτό θα το θίξουμε αμέσως παρακάτω. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε πως άλλοι ερευνητές (Norcini et al., 1997:39-59) αμφισβητούν την τυποποίηση στην 

αξιολόγηση του περιεχομένου του φακέλου, με το επιχείρημα πως έτσι περιορίζεται η συμμετοχή του 

μαθητή και χάνεται η παιδαγωγική αξία του φακέλου. Αλλά και οι Driessen et al., (2005:214-220), οι 

οποίοι προτείνουν την τυποποίηση του υλικού, παρατηρούν πως αυτό ουσιαστικά αποτελεί 

μειονέκτημα, αφού ο φάκελος υλικού αποκτά αξία χάρη στον πλούτο των περιεχομένων του και στις 

πληροφορίες που περικλείει. Οι μαθητές εκθέτουν προσωπικές, αυθεντικές, εκπαιδευτικές εμπειρίες 

τους και η τυποποίησή τους αφαιρεί αυτόματα από το φάκελο κάθε παιδαγωγική σπουδαιότητα. Ο 

Shulman από το Stanford University, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς θεωρητικούς της 

αξιολόγησης βάσει φακέλου συνοψίζει τους πέντε (5) κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του 

φακέλου υλικού στην πράξη (όπ. αναφ. στο Barrett, 2003:1-3): 

 Επικάλυψη (lamination): Ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να γίνει ο φάκελος ένας χώρος απλής 

έκθεσης, μια ευκαιρία για να διογκωθεί ή να προβληθεί ένα τμήμα δουλειάς που δεν είναι και 

τόσο σημαντικό ή ακόμα και μια ευκαιρία για «ανούσια επίδειξη». 

 Ασήμαντη επίδειξη (heavy lifting): Όλα όσα εμπεριέχονται στο φάκελο απαιτούσαν 

συστηματική και αξιόλογη προσπάθεια; 

 Υπεραπλούστευση (trivialization): Πολλές φορές υπάρχει υλικό που δεν προάγει τον 

αναστοχασμό. 

 Διαστρέβλωση (perversion): Σε πολλές περιπτώσεις, οι φάκελοι χάνουν τη δυνατότητα που 

έχουν να αξιολογούν τις ατομικές εκροές. 

 Κακή παρουσίαση (mispresentation): Μήπως, τελικά, η έμφαση που δίνεται στην παρουσίαση 

της καλύτερης δουλειάς δεν αποτελεί μια πραγματική εικόνα της προόδου του μαθητή; 

          Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία ο Ανδρεαδάκης (2006:45-47) εντοπίζει, επίσης, τα 

βασικότερα μειονεκτήματα της αξιολόγησης βάσει φακέλου: 

 οι φάκελοι απαιτούν πολύ χρόνο για την αξιολόγησή τους, 
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 οι εργασίες που εκπονούν οι μαθητές είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, ιδιαίτερα όταν 

ποικίλλουν από μαθητή σε μαθητή,    

 η δυσκολία της αξιολόγησης της προόδου των μαθητών όταν ένας φάκελος δεν περιέχει 

συγκρίσιμο περιεχόμενο,   

  οι μαθητές θεωρούν σε ορισμένα μαθήματα ότι η μέθοδος αυτή στερείται ενδιαφέροντος, 

 λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι φάκελοι, η αξιοπιστία της και η 

συγκρισιμότητα των επιδόσεων των μαθητών είναι συχνά αρκετά χαμηλή, 

  η αξιολόγηση βάσει φακέλου θέτει συχνά σε μειονεκτική θέση τους μαθητές που δεν έχουν 

σημαντική βοήθεια από την οικογένεια τους,   

 η έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αυτή τη μέθοδο.  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η αξιολόγηση βάσει φακέλου δεν αποτελεί 

συστηματικό εργαλείο αξιολόγησης του μαθητή και δεν έχει μελετηθεί ενδελεχώς η προοπτική και η 

δυνατότητα εφαρμογής του. Η υιοθέτηση αυτής της εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης σπανίζει και 

πολλές φορές αντιμετωπίζεται αρνητικά ή με καχυποψία, κυρίως από εκπαιδευτικούς με πολυετή 

υπηρεσία, επειδή κρίνουν πως έτσι απομυθοποιούνται και χάνουν το κύρος που τους προσδίδει η 

απονομή βαθμών. 
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