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ΑΓΩΓΗΣ 
 
Θέµα: Για το Portfolio και τις πιέσεις από σχολικούς συµβούλους προσχολικής αγωγής  
 
Συνάδελφοι-ισσες  
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου µας, επειδή έγινε δέκτης καταγγελιών συναδέλφων νηπιαγωγών 

για πιέσεις από σχολικούς συµβούλους της περιοχής µας σχετικά µε το portfolio και 
γενικότερα για ένα κλίµα τροµοκρατίας που δηµιουργείται ενόψει της «αξιολόγησης» -η 
οποία δεν πρόκειται να περάσει- διευκρινίζει ότι:  

α) Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η καταγραφική µέθοδο αξιολόγησης τύπου portfolio 
είναι υποχρεωτική. Σύµφωνα µε τον Οδηγό της Νηπιαγωγού (2006) αναφέρεται ότι «…αν 
και η καταγραφή είναι αναγκαία πρακτική για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
στο Νηπιαγωγείο, οι τρόποι καταγραφής που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν 
έχουν σε καµιά περίπτωση υποχρεωτικό ή δεσµευτικό χαρακτήρα. Η εκπαιδευτικός 
επιλέγει τον τρόπο ή τους τρόπους καταγραφής που θεωρεί πιο αποτελεσµατικούς για την 
παρακολούθηση της µαθησιακής διαδικασίας και τους εφαρµόζει µε τη συχνότητα που η 
ίδια κρίνει αναγκαία» (σελ 42). Επίσης, στο ΠΔ 200, αρθρο 9, αναφέρεται ξεκάθαρα που 
στηρίζεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από τον/την νηπιαγωγό. 

β) Το portfolio αποτελεί µια καταγραφική µέθοδο αξιολόγησης που είναι ιδιαίτερα 
εξονυχιστική και είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί από ένα και µόνο εκπαιδευτικό της 
τάξης σε µια οµάδα 25 παιδιών και για κάθε παιδί ξεχωριστά, αφού όλη αυτή η προσπάθεια 
καταγραφής διασπά τον εκπαιδευτικό από τη διδακτική διαδικασία και δυσχεραίνει το 
διδακτικό του έργο. Είναι δε προφανές ότι θα στερήσει από το µαθητή όλο αυτό το 
δυναµικό του δασκάλου, αλλά και το χρόνο που πρέπει να του αφιερώσει για την 
καθοδήγηση και την υποστήριξη της µαθησιακής του προσπάθειας, αναγκάζοντάς τον να 
εστιάσει στην καταγραφή της ανάπτυξής του. 

γ) Η εµµονή κάποιων  σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής να ασχοληθούν τώρα 
µε το portfolio και την αξιολόγηση των νηπίων δεν είναι τυχαία· υπάρχει σοβαρός λόγος 
που εµφανίζεται αυτή την εποχή. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια «κουλτούρα 
αξιολόγησης» στο χώρο του νηπιαγωγείου που θα συνδεθεί άµεσα µε την ατοµική 
αξιολόγηση του/της εκπαιδευτικού. Στόχος όµως είναι και η συλλογή πρωτογενούς υλικού, 
που θα χρησιµοποιηθεί από τις συµβούλους για τη συγγραφή άρθρων και εργασιών µε 
σκοπό την προσωπική τους ανέλιξη. Ή ακόµα για τον έλεγχο της χρηστικότητας και 
αξιοπιστίας των µεθόδων αξιολόγησης, πάλι µε στόχο τη γνωµοδότησή τους σε 
προϊσταµένους και Υπουργείο και µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της βαθµολογικής τους 
κατάστασης και την ευνοϊκότερη µεταχείρισή τους.  



Επισηµαίνουµε ότι οι συνάδελφοι Νηπιαγωγοί δεν έχουν αρνηθεί ούτε την ενηµέρωση 
των γονέων ούτε την καταγραφή αλλά µε τον τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν. Και φυσικά 
δεν είναι παράνοµοι, όπως δεν είναι ούτε κι όλοι οι άλλοι συνάδελφοι των άλλων περιοχών 
που δεν υλοποιούν το portfolio. Οπότε απαιτούµε να σταµατήσουν οι πιέσεις και η 
τροµοκρατία.  

Ο ρόλος των συµβούλων είναι να καθοδηγούν επιστηµονικά και παιδαγωγικά τους 
εκπαιδευτικούς και να τους υποστηρίζουν. Τους καλούµε λοιπόν να αφουγκραστούν 
τους/τις νηπιαγωγούς που δηλώνουν πλέον ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει χάσει τη 
ζωντάνιά της, ότι αναγκάζονται να συµπληρώνουν στοιχεία µέχρι αργά το βράδυ, ότι το 
σχολείο δεν είναι για ατέρµονες καταγραφές αλλά για να διδάσκει ζωή. 

� Δεν εφαρµόζουµε προφορικές εντολές για την ανάθεση της καταγραφικής 
µεθόδου portfolio 

�  Ενηµερώνουµε το Δ.Σ. του Συλλόγου για πιέσεις και αυθαιρεσίες στελεχών της 
εκπαίδευσης.  
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