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Σας ενημερώνω πως μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το 
Portfolio στην τάξη με τους μαθητές σας.   

Το Portfolio είναι ο ατομικός φάκελος των μαθητών που τον τηρούν και 
τον συμπληρώνουν οι ίδιοι με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Στοχεύει 
στο να καταγράφουν οι μαθητές τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με την 
επαφή τους με γλώσσες και μάλιστα όχι μόνο αυτές που αποκτούν μέσα στο 
σχολείο αλλά και έξω από αυτό. Ενισχύει  την αυτενέργειά τους και τους δίνει 
την ευκαιρία να παρακολουθούν την πορεία της μάθησής τους, να σκέπτονται, 
να έχουν κριτική ικανότητα, να θέτουν προσωπικούς στόχους και να 
αναπτύσσουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να τους πετύχουν. Τους 
δημιουργεί κίνητρα μάθησης αναγνωρίζοντας και ενθαρρύνοντας τις 
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Προς  
 
Tις Σχολικές Μονάδες  Α/θµιας  Εκπ/σης 
∆/νσεων  ∆υτ. Θεσ/νίκης,  
και των Νοµών: ∆ράµας, Έβρου, Καβάλας, 
Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, 
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,, Φλώρινας, 
Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας. 
Για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερµανικής 
 
(∆ια µέσου των ∆/νσεων)  
 
Κοιν.:  
 
Τµήµα  Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
∆υτικής Μακεδονίας 
Βορείου Αιγαίου 
 



προσπάθειες που κάνουν για να επεκτείνουν τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές 
τους ικανότητες. Τους παροτρύνει και τους καθοδηγεί στο να αναστοχάζονται: 

� Τι μαθαίνω; 
� Για ποιο λόγο; 
� Τι είμαι ικανός/ή να κάνω με αυτά που μαθαίνω; 

  Αποτελεί μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και λειτουργεί σαν ένα 
εργαλείο αυτοαξιολόγησης.   

Το Portfolio αποτελείται από τρία μέρη:        
� Το Διαβατήριο Γλωσσών     
� Το Γλωσσικό Βιογραφικό 
� Το Ντοσιέ 

Ο τρόπος αξιοποίησής του είναι ευέλικτος και μπορεί να προσαρμόζεται 
στα πλαίσια και στους ρυθμούς της κάθε τάξης. Φυλάσσεται στο σχολείο και 
συνοδεύει το μαθητή στη διάρκεια της μαθησιακής του πορείας. Αυτός  
φροντίζει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να το διατηρεί σε καλή 
κατάσταση. Λειτουργεί παράλληλα σαν άτυπο συμβόλαιο ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και το μαθητή, όπου ο πρώτος ενθαρρύνει το δεύτερο στις 
προσπάθειές του. 
   Πριν από την έναρξη συμπλήρωσης του Portfolio είναι σημαντικό να 
ευαισθητοποιήσετε τους μαθητές σχετικά με τη χρήση του και να τους 
καλλιεργήσετε μια θετική στάση απέναντί του. Καθοδηγήστε τους  κατάλληλα, 
έτσι ώστε να κατανοήσουν, ότι με το Portfolio μαθαίνουν να εργάζονται 
αυτόνομα και να διαχειρίζονται οι ίδιοι την πορεία της μάθησής τους στις ξένες 
γλώσσες. Βοηθήστε τους να γνωρίσουν τα βήματα της αυτοαξιολόγησης, με το 
να συγκεντρώνουν υλικό σχετικό με αυτά που έχουν μάθει και με τον τρόπο 
που τα έχουν μάθει. Για να το καταφέρουν αυτό θα χρειαστούν φυσικά               
χρόνο και τη βοήθειά σας. 

Σαν πρώτη επαφή μπορείτε να το κοιτάξετε μαζί, να το ξεφυλλίσετε, να  
τους αφήσετε να εκφραστούν ελεύθερα, να πουν τι τους δυσκολεύει ή τι θα 
ήθελαν να κάνουν διαφορετικά.  Μπορείτε να το εντάξετε στη μαθησιακή σας 
διαδικασία όποτε εσείς θεωρείτε εφικτό. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις 
ερωτήσεις της αυτοαξιολόγησης όποτε εσείς κρίνετε. Δεν αποτελεί εργαλείο με 
αρχή και τέλος ή ύλη που πρέπει να βγει οπωσδήποτε και σε συγκεκριμένο 



διάστημα. Η συμπλήρωση του ντοσιέ για παράδειγμα μπορεί να γίνει 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους. Σίγουρα οι μαθητές σας έχουν  
παραγάγει κάποιες δημιουργικές εργασίες, τις οποίες μπορούν να 
τοποθετήσουν στο ντοσιέ. Ζητήστε τους να  επιλέξουν αυτές που θέλουν να 
εντάξουν στο ντοσιέ, χωρίστε τους σε ομάδες και ζητήστε να παρουσιάσει ο 
καθένας στους υπόλοιπους  το ντοσιέ του και να αιτιολογήσει γιατί επέλεξε να 
τοποθετήσει τις συγκεκριμένες εργασίες.  
Μια άλλη ιδέα για το ξεκίνημα του ντοσιέ είναι να γράψουν και να 
ζωγραφίσουν σε ένα Schmuckblatt ένα μικρό ποίημα που μπορούν να το 
πουν απ έξω, μια λίστα με λέξεις που έχουν ήδη μάθει, ένα μικρό κείμενο που 
ξέρω, εικόνες με λεζάντες που έχουν φτιάξει και παρουσιάζουν την οικογένειά 
τους ή το αγαπημένο τους κατοικίδιο, το αγαπημένο τους χόμπι ή ένα μικρό 
διάλογο που έμαθαν και τέλος να το τοποθετήσουν στο ντοσιέ. (Σας 
επισυνάπτω ένα Schmuckblatt αλλά στην ιστοσελίδα: 
http://www.edugenerator.at/Schmuckblatt θα βρείτε ένα καλό   
Schmuckblattgenerator,  ώστε να δημιουργήσετε τα δικά σας Schmuckblätter 
με τους μαθητές σας). 
 Για την έναρξη του βιογραφικού  μπορείτε να μιλήσετε για γλώσσες και 
για τις εμπειρίες των μαθητών με ξένες γλώσσες. Μια δραστηριότητα για το 
ξεκίνημα με το διαβατήριο είναι να σχηματίσουν οι μαθητές έναν κύκλο. Τους 
δίνουμε μια μικρή μπάλα την οποία πετούν ο ένας στον άλλον. Όποιος έχει την 
μπάλα πρέπει να συστηθεί στα γερμανικά.( Ich heiße… Ich wohne in…..). 
Αφού συστηθούν όλοι  συμπληρώνουν την αντίστοιχη σελίδα στο Portfolio 
όπου θα κολλήσουν και τη φωτογραφία τους. Μια εναλλακτική πρόταση είναι 
να δημιουργήσετε ένα διαβατήριο σε χαρτόνι ή με τη μορφή του Minibook. 
(http://www.minibooks.ch/ ).   Ενδεικτικά σας επισυνάπτω  ένα. 
 Επίσης σε ένα χαρτόνι με τίτλο στα «Γερμανικά έμαθα……» οι μαθητές 
μπορούν να γράψουν και να ζωγραφίσουν τι έχουν μάθει μέχρι τώρα στα 
γερμανικά. Π.χ έμαθα να λέω το όνομά μου, έμαθα να μετρώ μέχρι το δέκα. 
Αφήστε τους να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Ή να κάνουν ένα κολλάζ 
με στοιχεία που είναι γι αυτούς αντιπροσωπευτικά για τη γλώσσα που 
μαθαίνουν.   



Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείτε με τους γονείς των μαθητών 
σας, είναι επίσης σημαντικό να ενημερωθούν πως μπορούν μέσα από το 
Portfolio να βλέπουν  τι κάνουν τα παιδιά τους στο μάθημα της ξένης γλώσσας 
και να παρακολουθούν την πρόοδό τους. 

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε 
μαζί μου τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις 
εκπαιδευτικούς ΠΕ07  ή/και να προωθήσουν το έγγραφο στο προσωπικό τους 
E-Mail. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
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