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Ατομικός  φάκελος μαθητή/ήτριας 

 
Υπ.Απ. Αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007, καθορισμός των 

ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού 
προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην 

ΠΕ και ΔΕ. 
Ενδεικτικά ο φάκελος  (οποίος φυλάσσεται σε 

ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου)  
μπορεί να περιέχει: 

• συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του 
μαθητή, 

• γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή, 
• εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. (σελ. 9390) 
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ΦΕΚ 304/23-3-2003, τ. Β΄,  ( Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών) 

 

 «Αξιολόγηση βάσει φακέλου (Portfolio assessment)» 

Αξιολογείται η επίδοση του μαθητή μέσα από διάφορες εργασίες, ατομικές ή 
συλλογικές. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο διδάσκων σε συνεργασία με το 

μαθητή συναποφασίζει τα περιεχόμενα του φακέλου. 

 

Portfolio Γλωσσών. 

Με το portfolio γλωσσών, ο μαθητής μετέχει ενεργά στην αξιολόγησηςκαι διαχείριση 
της μαθητικής του  πορείας. Θέτει στόχους, προτεραιότητες, καταγράφει την 

εξέλιξη της μάθησής του μέσα από την απόκτηση κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων 
και διαπολιτισμικών εμπειριών. Στο portfolio γλωσσών καταγράφονται δεξιότητες 

κλειδιά, που θα πρέπει να κατέχουν τα άτομα για να επικοινωνήσουν και να 
συνδιαλλάσσονται σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ενωμένη Ευρώπη. 

Επειδή η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί συνεχή διαδικασία και οργανικό 
στοιχείο της διδακτικής πράξης, ο διδάσκων οφείλει να εντάσσει σε αυτή τρόπους 

ετεροαξιολόγησης και συναξιολόγησης ανά ζεύγη ή ομάδες που βοηθούν το 
μαθητή να αναπτύξει τρόπους αυτοαξιολόγησης με απώτερο στόχο την 

αυτόνομη μάθηση".  

 



 
 
 
 

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή/ήτριας- ΦΕΜ (portfolio)  
 

δεν αποτελεί   
 
 

μία ασυντόνιστη και τυχαία  συλλογή μαθητικών εργασιών που 
πραγματοποιείται από τον/την μαθητή/ήτρια υπό την επίβλεψη 

του/της εκπαιδευτικού 
 

μία επιλεκτική συλλογή μαθητικών εργασιών που πραγματοποιείται 
από τον/την μαθητή/ήτρια υπό την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού 

χωρίς τον καθορισμό κριτηρίων και στόχων-σκοπών 
 
 
 
 

 Φάκελος Εργασιών Μαθητή/ήτριας 



 
 
 
 
 

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή/ήτριας- Φ.Ε.Μ. (portfolio)  
αποτελεί   

 
«μια ενσυνείδητη συλλογή μαθητικών εργασιών που εκθέτει τις 

προσπάθειες των παιδιών, την πρόοδό τους και τα επιτεύγματά τους σε 
μία ή περισσότερες γνωστικές περιοχές. Η συλλογή αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει την μαθητική συμμετοχή στην επιλογή των 
περιεχομένων, τα κριτήρια για την επιλογή, τα κριτήρια για την 

αξιολόγησή τους, και τεκμήρια του μαθητικού αναστοχασμού πάνω 
στον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες παρήχθησαν»  

 
https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm 

 
 
 

 Φάκελος Εργασιών Μαθητή/ήτριας (portfolio)  

https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm


 
 
 
 

συλλογή υλικών που μάζεψαν οι μαθητές/ήτριες για να επιδείξουν κάτι 
που επιτέλεσαν 

 
συλλογή των έργων του/της μαθητή/ήτριας που επιδεικνύουν στοιχεία 

μάθησης 
 

συστηματική και επιλεκτική συλλογή έργων του/της μαθητή/ήτριας που 
επιδεικνύει την απόκτηση γνώσης ή ανάπτυξης… σε μια χρονική 

περίοδο 
 

* στην Αγγλική βιβλιογραφία συναντάται ως “portfolio” και προέρχεται 
από τους Arter & Spandel (1991) 

Στα Νέα Ελληνικά μεταφράστηκε ως Φάκελος Εργασιών Μαθητή από 
τους Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρα (2004) 

 
 

 Φάκελος εργασιών μαθητή/ήτριας- ΦΕΜ (portfolio)* 



 

«Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί συλλογή των 
έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του 

και με βάση συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια 
για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε 
δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα). Η συλλογή πρέπει να 
περιλαμβάνει το σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής καθώς 
καταβάλει προσπάθεια για να εκπονήσει τις εργασίες, που θα 
περιληφθούν στο Φ.Ε.Μ., 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 

εργασιών». 

 

Κουλουμπαρίτση  & Ματσαγγούρας (2004)  

 



 

 Ο φάκελος είναι μια συστηματική συλλογή εργασιών στην οποία 
συχνά περιλαμβάνεται και η εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι 
αναθεωρήσεις, οι αυτοαναλύσεις του μαθητή και οι σκέψεις του 

σχετικά με το τι έχει μάθει. Συνεπώς, πρόκειται για ένα προσωπικό 
αρχείο εγγράφων που συμπληρώνεται και ενημερώνεται τακτικά, 

κυρίως από τον ίδιο. 

 Όπως κάθε μορφή αυθεντικής αξιολόγησης, ο φάκελος εργασιών  

δεν εστιάζει στη σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών,  

αλλά στο ίδιο το παιδί και στο τι μπορεί αυτό να κάνει.  

Θεωρείται ευέλικτος τρόπος αξιολόγησης, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε για 

 αυτοαξιολόγηση είτε για ετεροαξιολόγηση. 

http://www.greek-
language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=156 

 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=156
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=156
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=156
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=156


 
Ένας πλήρης φάκελος πρέπει να περιέχει:  

α) αυθεντικές εργασίες του μαθητή, 
 β) συμπληρωμένα πρωτόκολλα αξιολόγησης του μαθητή και  

γ) αναλύσεις των παραπάνω από την εκπαιδευτικό που περιγράφουν 
ποιους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος έχει πετύχει  
ο μαθητής, ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποιες στρατηγικές 

χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των  εργασιών ή άλλα σχόλια για τα 
γνωστικά και μεταγνωστικά χαρακτηριστικά του μαθητή.... 

 
Είναι πολύ σημαντικό, η εκπαιδευτικός να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη 
σύνδεση των αποτελεσμάτων των αναλύσεών της με το Εξατομικευμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)  του μαθητή. Αλλιώς, υπάρχει 
κίνδυνος ο φάκελος δειγμάτων εργασίας να μετατραπεί σε 

μια απλή συλλογή πολλών σχολικών εργασιών. 
 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου 2007 
 

 



«τεκμήρια» της μαθητικής  ζωής 

 αλλά και της εξωσχολικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την 
πορεία της μαθησιακής ωρίμανσης του/της μαθητή/ήτριας : 

ζωγραφιές   

φωτογραφίες από τη συμμετοχή σε κάποια ομαδική εργασία ή 
εκδρομή, 

 πίνακες «αυτοπαρακολούθησης» και αυτοαξιολόγησης,  

σχολικές εργασίες,  

διαγωνίσματα,  

πιστοποιητικά,  

έπαινοι, 

 ασκήσεις κτλ 

 



https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm 

 

   (Kuhs, 1994) 

https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm


 
 
 

Ο βαθμός συμμετοχής του/της μαθητή/ήτριας εξαρτάται από την 
εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει και μπορεί να περιλαμβάνει τη 

συνεργασία μαθητή/ήτριας με τον/την εκπαιδευτικό για την επιλογή 
του περιεχομένου του Φ.Ε.Μ. ή την ανατροφοδότηση του/της 

μαθητή/ήτριας.  
 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης (criteria of scoring) ή κλίμακα διαβαθμισμένων 
κριτηρίων (rubric) είναι δυνατόν  να χρησιμοποιηθούν  για το 

σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του Φ.Ε.Μ . 

 
  
  
 
 
 

 Φάκελος εργασιών μαθητή/ήτριας- ΦΕΜ (portfolio) 



Κριτήρια Αξιολόγησης (criteria of scoring)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 



Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 



 
 
 
 

αυτοαξιολόγηση μαθητή/ήτριας  
 

αξιολόγηση της προόδου ενός/μιας μαθητή/ήτριας 
εντοπισμός των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του/της 

 κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου,  
 

προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 
 

βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς 
 

αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης,  
 
 
 

 Ο στόχος-σκοπός του Φακέλου Εργασιών Μαθητή/ήτριας 
προσδιορίζει και το περιεχόμενό του 



 

 Τύποι Φακέλου Εργασιών Μαθητή/ήτριας 
 

 Συλλεκτικοί φάκελοι, συλλογή ενδεικτικών εργασιών σε 
διαφορετικούς τομείς  κατά τη διάρκεια του χρόνου χωρίς ειδικά 

κριτήρια (collection portfolio). 
 

Φάκελοι με ειδικό αντικείμενο,  όπου μαθητής/ήτρια και 
εκπαιδευτικός συλλέγουν δείγματα από ένα ειδικό θέμα όπως ιστορία, 
μαθηματικά ή γλώσσα, και προσδιορίζουν το είδος και τον αριθμό των 

εργασιών που θα συμπεριληφθούν. (subject specific portfolios). 
 

Ενιαίοι φάκελοι (comprehensive portfolios). 
 

Φάκελοι βιτρίνα ή φάκελοι - εκθέματα (showcase portfolios). 
 

 https://paroutsas.jmc.gr/portfol/portfol.htm 
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ο/η μαθητής/ήτρια  σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό 
(προγραμματίζει, συλλέγει και επιλέγει, αναστοχάζεται): 

 
Σχεδιάζει τους σκοπούς και το είδος του Φ.Ε.Μ. 

Συλλέγει στοιχεία.  
Επιλέγει αυτά που τον αντιπροσωπεύουν. 

Σκέπτεται και αξιολογεί. 
Συνδέει - συσχετίζει τα προηγούμενα στοιχεία με άλλα πιο 

πρόσφατα. 
Συζητάει για αυτά. 

Απορρίπτει ό,τι δεν ισχύει πλέον και τον ανανεώνει με 
καινούργια στοιχεία. 

 

 

 Τρόπος δημιουργίας και υλοποίησης του Φ.Ε.Μ.  



Φάσεις σύνταξης του φακέλου 

 

 

1. ο μαθητής μόνος του ή σε συνεργασία με τον εκ/κό αποφασίζουν 
για τη μορφή του φακέλου (έντυπη, ηλεκτρονική, ντοσιέ κλπ.) 

 

2.  ο μαθητής συγκεντρώνει προσωπικά του στοιχεία: βιβλία που έχει 
διαβάσει, θεατρικά ή κινηματογραφικά έργα που έχει δει, ξένες 
γλώσσες με τις οποίες ασχολείται ή θέλει να μάθει, μουσεία που 

έχει επισκεφθεί, σκέψεις και  σκοπούς του,  ασκήσεις και εργασίες, 
σημειώσεις κάθε μορφής κλπ 

 

3. ο μαθητής επιλέγει τι θέλει να παρουσιάσει και να συμπεριλάβει 
στον φάκελο, 



 

4. Η μαθήτρια αναρωτιέται για τους λόγους της επιλογής. Γνωρίζει 
καλύτερα τον εαυτό της. 

 

5. Η μαθήτρια συνδυάζει τα στοιχεία μεταξύ τους, διαπιστώνει την 
πρόοδο, μεταβάλλει τα σχέδιά της. 

       

    6. Η μαθήτρια συζητά με τους συμμαθητές της, τους εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς: το σχολείο οργανώνει συναντήσεις, στις οποίες οι 
μαθητές εκθέτουν  το έργο τους, ανταλλάσουν απόψεις για τα θετικά 
ή τις αδυναμίες κλπ, τι πρέπει να προσέξουν κ.ο.κ. 

      

     7. Η μαθήτρια αντικαθιστά (ανά 15ήμερο, μήνα κλπ.) τη μορφή του 
φακέλου προσθέτοντας ή αφαιρώντας…. 

 

Φάσεις σύνταξης του φακέλου 



Στοιχεία που μπορεί να περιέχει ένας Φάκελος Εργασιών 
Μαθητή/ήτριας 

Κατηγορίες στοιχείων  Περιγραφή 

Αποκόμματα από εργασίες Ένα ποίημα, μια έκθεση, ζωγραφική, δημιουργία 
ιστοσελίδας 

Σημειώσεις από μια δραστηριότητα Για μια σχολική επίσκεψη σε ένα μουσείο, μια 
εκπαιδευτική εκδρομή 

Πιστοποιητικά  Έπαθλα από αθλητικές δραστηριότητες, συστάσεις 
για καλή συμπεριφορά, έπαινο για καλή εργασία, 
μουσική, ξένες γλώσσες 

Αναφορές και σχόλια Γράμμα ευχαριστιών από κάποιον που βοήθησα, 
σχόλια από έναν εκπαιδευτικό ή το διευθυντή του 
σχολείου 

Video  Προσφορά ή συμμετοχή σε σχολική γιορτή, 
αθλητικά παιχνίδια που με ενδιαφέρουν, 
δραστηριότητες που έλαβα μέρος  

Φωτογραφίες  Ημέρα αθλητισμού, συμμετοχή σε συναυλία, σε 
θεατρική ομάδα, απονομή επαίνων 



Στοιχεία που μπορεί να περιέχει ένας Φάκελος Εργασιών 
Μαθητή/ήτριας 

 

• Βιογραφία-Αυτο-παρουσίαση: ποιος/α είμαι, ποιοι είναι οι φίλοι 
μου…. 

• Ενδιαφέροντα και τρόποι μάθησης: τι μου αρέσει και τι όχι-πώς 
εργάζομαι(μόνος/η;)-με ποιον τρόπο εργάζομαι; Πώς μου αρέσει να 
μαθαίνω (διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες, ακούγοντας ιστορίες 
κλπ); 

• Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία μου;  

• Ποιος είναι ο σκοπός μου;  

• Τι πρόσφερα στην ομαδική εργασία; Τι πρέπει να προσέξω την 
επόμενη φορά; 



  

 
 
Ονομάζομαι:………………………………………………………….. 
Άρχισα να ετοιμάζω αυτό το φάκελο από:………………………… 
Ο φάκελός μου αποτελείται από ………. μέρη. 
Στο πρώτο μέρος……………………………………………………… 
Στο δεύτερο μέρος……………………………………………………. 
Στο τρίτο μέρος……………………………………………………….. 
Στο τέταρτο μέρος………………………….…………………………. 
Στο φάκελό μου προσπάθησα ιδιαίτερα να ……………………….. 
Τα πιο καλά σημεία της δουλειάς μου είναι ……………………….. 
Τα πιο αδύνατα σημεία της δουλειάς μου είναι …………………… 
Ο φάκελός μου δείχνει για μένα ότι ………………………………… 



Παρουσίαση της καλύτερης έκθεσης στο φάκελο εργασιών 
μου 

• Η πιο καλή μου γραπτή έκθεση είναι αυτή με 
θέμα:………………………….. 

• Την διάλεξα επειδή………………………………............................................... 

• Ακολούθησα όλα τα βήματα όπως μου δόθηκαν και έτσι μπόρεσα να 
……………………………………………………………………………………… 

Τα σχόλια των συμμαθητών μου γι’ αυτήν την εργασία 

Τα σχόλια της δασκάλας / του δασκάλου μου γι’ αυτήν την εργασία  



Αξιολόγηση  

από τον  

εκπαιδευτικό  

και την  

ομάδα. 



Αναστοχασμός/ανατροφοδότηση 

Τι κατάφερα  Στοιχεία που το αποδεικνύουν  

Την περασμένη 
εβδομάδα  

Πήρα πολύ καλό βαθμό 
στο διαγώνισμα των 
μαθηματικών του 
τριμήνου. 

Το διαγώνισμα που μας 
επέστρεψε διορθωμένο ο 
δάσκαλος. 

Τον περασμένο μήνα  Βελτιώθηκα πολύ ως 
προς την οργάνωση του 
χρόνου.  

Παρουσίασα έγκαιρα την 
εργασία μου στη λογοτεχνία 
και είμαι στην ώρα μου στο 
μάθημα.  

Τον περασμένο χρόνο Πέτυχα διάκριση στους 
αγώνες  ……  

Η βεβαίωση   και τα θετικά 
σχόλια  από τον  εκπαιδευτή.  



Δυσκολίες κατά την εφαρμογή του Φ.Ε.Μ. 

είναι χρονοβόρα διαδικασία 

 

απαιτεί κόπο και διδακτική εμπειρία 

 

ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει σε τυπική και ανούσια 
διαδικασία συλλογής στοιχείων 

 

απαιτεί ενημέρωση των γονέων και φορέων που 
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 



Πλεονεκτήματα Φ.Ε.Μ. 

• Εκπαιδευτικός κα μαθητές/ήτριες κάνουν ανασκόπηση της 
εργασίας τους.  

• Οι μαθητές/ήτριες δεν λαμβάνουν αποφάσεις μόνο για το ποιες 
εργασίες θα συμπεριλάβουν στο φάκελό τους, αλλά πρέπει να 
τεκμηριώνουν και το γιατί τις συμπεριέλαβαν.  

• Εκπαιδευτικοί και μαθητές/ήτριες εμπλέκονται σε διάλογο σχετικά 
με τη σχολική εργασία και την ατομική επίδοση. 

• Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση αποτελούν αλληλένδετα μέρη 
της ίδιας διαδικασίας. 

• Τίθενται νέοι στόχοι για τη σχολική εργασία και την ατομική 
επίδοση. 

• Δραστηριοποιούνται κίνητρα μάθησης των μαθητών/τριών  

• Αναδιοργανώνεται η σχέση εκπαιδευτικού –μαθητές/ήτριες   



Ψηφιακός Φάκελος Εργασιών Μαθητή/ήτριας 

 

 

https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%
CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%
CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CF%84%CF%80%CE%B5-
%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA
%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/ 

 

http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/
https://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/e-portfolio/


Ψηφιακός Φάκελος Εργασιών Μαθητή/ήτριας 

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/20
15/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B

9%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF

%CF%82-
%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84

%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/ 

 

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2015/2015/04/22/%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-e-portfolio/


Παραδείγματα 

 

 

http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blo
g-post_14.html 

http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2015/09/blo
g-post.html 

http://hkuriaataxia.blogspot.gr/2015/06/blog-
post.html 

 

 

 

http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html
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http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html
http://karaggelikyriakimaria.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html
http://hkuriaataxia.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html
http://hkuriaataxia.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html
http://hkuriaataxia.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html
http://hkuriaataxia.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

https://pileidou.wordpress.com/ 

 

Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης. 


