Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών
Ένας οδηγός για µαθητές ξένων γλωσσών (15+)

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (ELP)?
Είναι ένα πολυσύνθετο εργαλείο για αυτοαξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων,
σύµφωνα µε τα επίπεδα που αποδέχεται το Συµβούλιο της Ευρώπης και παράλληλα είναι
ένα “έγγραφο” που παρέχει πληροφορίες στους κατόχους του (στους µαθητές ξένων
γλωσσών) για γλωσσικές δεξιότητες σε διάφορες γλώσσες.
Μπορεί να συνοδεύει τους µαθητές ξένων γλωσσών οπουδήποτε αυτός/ή ταξιδεύουν, σαν
ένα διαβατήριο, ακόµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως απόδειξη για διάφορους σκοπούς
όπως:
• συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
•

αιτήσεις για φοιτητικές υποτροφίες

•

κινητικότητα σε χώρες της Ευρώπης αλλά και πέρα από αυτές.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του ELP?
• Να υποκινήσει τη µακρόχρονη εκµάθηση ξένων γλωσσών µε πνεύµα ανοχής και
σεβασµού στην πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία. Σε όλες τις γλώσσες
δίνεται ή ίδια βαρύτητα είτε διδάσκονται στο σχολείο, είτε στο σπίτι είτε και εκτός
οργανωµένου σχολικού περιβάλλοντος.
• Να υποκινήσει την µάθηση µεταφέροντας την ευθύνη από τον καθηγητή στο
µαθητή/στον χρήστη της γλώσσας.
• Να παρέχει µια βάση για συνεπή αυτοαξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
• Δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να αποδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες
σε όλες τις γλώσσες και επίπεδα, µε απολύτως κατανοητό τρόπο
χρησιµοποιώντας ένα τυποποιηµένο Ευρωπαϊκό Σύστηµα έξι επιπέδων
γλωσσοµάθειας.
Ποια είναι τα “επίπεδα γλωσσοµάθειας”?
Τα επίπεδα που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών είναι αυτά του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Αναφοράς για τις γλώσσες: µάθηση, διδασκαλία,
αξιολόγηση (CEFR) – “Η κοινή κλίµακα δεξιοτήτων στα αναφερόµενα επίπεδα”
αποφασίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε
http://www.coe.int/portfolio - κάνε κλικ στο “levels”).
Η κλίµακα αναφοράς περιγράφει τις δεξιότητες σε 6 επίπεδα:
A
Βασικές
Γνώσεις

A1

B
Καλές
Γνώσεις

A2

B1
1

Γ
Άριστες
Γνώσεις

B2

Γ1

Γ2

Παραδείγµατα από descriptors (περιγραφές γνώσης):
Α1 (Αρχάριο/Βασικό επίπεδο)
Μπορεί
να
κατανοεί
και
να
χρησιµοποιεί οικείες και καθηµερινές
εκφράσεις και να διατυπώνει µε απλό
τρόπο συγκεκριµένες ανάγκες του.

Γ2
(επίπεδο
γνώσης)

Άριστης

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

Κοίταξε τις παρακάτω περιγραφές (όπως θα τις βρείτε στο CEFR Κοινό Ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναφοράς) και αποφάσισε σε ποιο από τα παραπάνω κουτάκια θα το έβαζες:
i. Μπορεί να αυτοσυστήνεται να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για
τον τόπο κατοικίας του, για ανθρώπους που γνωρίζει, πράγµατα που του ανήκουν)
και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις.
ii. Μπορεί να αναµεταδίδει γεγονότα και επιχειρήµατα διάφορων γραπτών και
προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα µε τρόπο συγκροτηµένο.
iii. Μπορεί να επικοινωνεί µε απλά λόγια, αν ο συνοµιλητής του µιλά αργά και καθαρά
και δείχνει συνεργάσιµος.
iv. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα, άνετα και µε ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές
νοηµατικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέµατα.

Τα τρία µέρη του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών είναι τα εξής:



Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας
«Ιστορικό»: αφορά το προσωπικό
ιστορικό γλωσσοµάθειας, τις εµπειρίες
και την πρόοδο του ιδιοκτήτη:
περιλαµβάνει:
 πληροφορίες για γλωσσικές και
διαπολιτισµικές εµπειρίες που
αποκτήθηκαν µέσα και έξω από την
τάξη.
 κατάλογο επιλογών αυτοαξιολόγησης

EAQUALS-ALTE ELP – Δείγµα από εξώφυλλο βιογραφικού
γλωσσοµάθειας. του EAQUALS- ALTE ELP Ισπανική &
Βασκική έκδοση,


Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Γλωσσών
 παρέχει µία γενική εικόνα των
γλωσσικών ικανοτήτων την δεδοµένη
στιγµή σε σχέση µε τα επίπεδα
γλωσσοµάθειας του CEFR
 περιλαµβάνει πίνακα αυτοαξιολόγησης
 αναφορές σε πιστοποιητικά εξετάσεων

EAQUALS-ALTE ELP – αυθεντική έκδοση, εκδόθηκε στην Ιταλία


Ο Φάκελος

Υλικό που θα τεκµηριώνει και θα απεικονίζει τα γλωσσικά
επιτεύγµατα όπως:
 προσωπικές εργασίες του µαθητή (π.χ. projects,
γραπτές εργασίες, αποσπάσµατα ηχογραφηµένων ή
βιντεοσκοπηµένων κειµένων, προγράµµατα
υπολογιστών κλπ.)
 πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας. Δίνει τη δυνατότητα
στους χρήστες να αλλάξουν το περιεχόµενο του φακέλου
σύµφωνα µε την εξέλιξη των γνώσεων τους.

Τι είναι το βιογραφικό γλωσσοµάθειας?
Το βιογραφικό γλωσσοµάθειας είναι ένα έγγραφο στο οποίο µπορείς να καταγράφεις το
πως, γιατί και που έµαθες την κάθε γλώσσα που γνωρίζεις. Προορισµός του είναι να σε
βοηθήσει
•
να αξιολογήσεις το γλωσσικό σου επίπεδο
•
να προσδιορίσεις τις ανάγκες και τους στόχους σου
•
να αναλογιστείς τις γλωσσικές και διαπολιτισµικές εµπειρίες στη γλώσσα
Πως µπορώ να χρησιµοποιήσω το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας για να προσδιορίσω
το γλωσσικό µου επίπεδο και τους στόχους µου?
Βήµα πρώτο
Καλό είναι να ξεκινήσεις διαβάζοντας τις περιγραφές στον πίνακα αυτοαξιολόγησης στο
Διαβατήριο (βλέπε σελ. ...) για κάθε δεξιότητα (για παράδειγµα προφορική επικοινωνία)
και να αναγνωρίσεις την περιγραφή που σου ταιριάζει καλύτερα.
Βήµα δεύτερο
Το βιογραφικό γλωσσοµάθειας περιέχει κατάλογους επιλογών µε περιγραφές
οµαδοποιηµένες ανάλογα µε τις δεξιότητες και το γλωσσικό επίπεδο, όπως το παράδειγµα
παρακάτω:
Επίπεδο Β1
Λαµβάνω µέρος σε µία συζήτηση
Μπορώ να αρχίζω πρόσωπο µε πρόσωπο συνοµιλία σε θέµατα οικεία η προσωπικού
ενδιαφέροντος, να διατηρώ τη ροή της και να την τελειώνω
Μπορώ να διατηρώ τη ροή µίας συνοµιλίας ή συζήτησης, παρ’ όλο που κάποιες φορές πιθανόν
να µη µπορώ να την συνεχίσω,όταν προσπαθώ να πω ακριβώς αυτό που θέλω

Χρησιµοποίησε τον κατάλογο επιλογών ανάλογα µε επίπεδο που είχες επιλέξει από τον
πίνακα αυτιαξιολόγησης του Διαβατηρίου.
Βήµα Τρίτo
Διάβασε προσεκτικά τις δηλώσεις µία προς µία (can do statement) και αποφάσισε αν αυτό
είναι κάτι που πραγµατικά θέλεις να µπορείς να κάνεις και αν είναι σηµαντικό για εσένα. Αν
ναι τότε βάλε ✔ στο κουτάκι στη στήλη “Aυτό αποτελεί έναν από τους άµεσους στόχους
µου”.
Αν µπορείς ήδη να το κάνεις αυτό τότε βάλε ✔ στο κουτάκι στη στήλη “Μπορώ να
ανταποκριθώ στο συγκεκριµένο ζητούµενο”.
Αφού έχεις διαβάσει προσεκτικά όλες τις δηλώσεις, τότε έχεις:
1. εδραιώσει τους γλωσσικούς σου στόχους
2. αξιολογήσει που βρίσκεσαι πραγµατικά σε σχέση µε τους στόχους που έχεις θέσει.
Βήµα Τέταρτο
Επανέλαβε την αυτοαξιολόγηση µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα για να δεις την
πρόοδο που έχεις κάνει και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι σου.

Πώς χρησιµοποιώ το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Γλωσσών?
Για να καταλάβεις πως µπορείς να χρησιµοποιήσεις το Διαβατήριο Γλωσσών, το οποίο
είναι ένα από τα τρία µέρη του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών, ακολούθησε τις
παρακάτω οδηγίες.
Βήµα Πρώτο
Σκέψου για µερικά λεπτά πόσο αντικειµενικός/υποκειµενικός είσαι όταν αξιολογείς τις
ενέργειες σου, τα αποτελέσµατα και την ικανότητα σου να φέρνεις εις πέρας συγκεκριµένες
εργασίες που έχεις αναλάβει. Θυµήσου ότι πάνω απ’ όλα το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο είναι
δικό σου, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής µε τον εαυτό σου και όσο το δυνατόν
πιο αντικειµενικός όταν καθορίζεις το γλωσσικό σου επίπεδο, παρ’ όλα αυτά αυτό το
έγγραφο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να αποδείξεις σε άλλους αν πρέπει να σου
δοθεί κάποια υποτροφία ή κάποια εργασία στο εξωτερικό.
Ποιοι κατά τη γνώµη σου είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να είσαι
αντικειµενικός και να µην υπερεκτιµάς ή να υποτιµάς τον εαυτό σου?
Βήµα Δεύτερο
Σκέψου τις συνέπειες του να είσαι αντικειµενικός/υποκειµενικός όταν συµπληρώνεις το
συγκεκριµένο έγγραφο.
Βήµα Τρίτο
Τώρα κοίτα στον πίνακα αυτοαξιολόγισης, ο οποίος περιλαµβάνεται στο Ευρωπαϊκό
Διαβατήριο (βλέπε παρακάτω) και αξιολόγησε το γλωσσικό σου επίπεδο για τις πέντε
δεξιότητες στο πίνακα. Κάποιοι µπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα σε διαφορετικές
δεξιότητες. Μη ανησυχείς, αυτό µπορεί να συµβαίνει εξ’αιτίας παλαιότερων ή τωρινών
προτεραιοτήτων στην εκµάθηση της γλώσσας. Μπορεί να χρειάζεται να επιµένεις σε
κάποιες δεξιότητες περισσότερο από κάποιες άλλες, ανάλογα µε τα µελλοντικά σου
σχέδια. Θυµήσου ότι τα επίπεδα στον πίνακα αυτοαξιολόγησης είναι τα εξής:
Α1 και Α2 – Βασικές Γνώσεις
Β1 και Β2 – Καλές Γνώσεις
Γ1 και Γ2 – Άριστες Γνώσεις
Βήµα Τέταρτο
Χρησιµοποίησε το παρακάτω παράδειγµα για να συµπληρώσεις το δικό σου γλωσσικό
προφίλ (για την Αγγλική η κάποια άλλη ξένη γλώσσα)
Παράδειγµα

Το προφίλ σου

Γλώσσα: Γαλλικά

Γλώσσα:
A1

A2

B1

B2

Γ1

A1

Γ2

Κατανοώ
Ακούω

Κατανοώ
Ακούω

Διαβάζω

Διαβάζω

Μιλώ
Λαµβάνω
µέρος σε
συζήτηση
Εκφράζοµαι
προφορικά
µε συνεχή
λόγο
Γράφω
Γράφω

Μιλώ
Λαµβάνω
µέρος σε
συζήτηση
Εκφράζοµαι
προφορικά
µε συνεχή
λόγο
Γράφω
Γράφω

A2

B1

B2

Γ1

Γ2

Μία σελίδα από τον πίνακα αυτοαξιολόγησης στο Διαβατήριο Γλωσσοµάθειας.

Γιατί χρειάζοµαι τον Φάκελο?
Ο φάκελος αυτός σου ανήκει, τον χρησιµοποιείς για να συγκεντρώνεις δείγµατα της
δουλειάς σου και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν το επίπεδο σου στη συγκεκριµένη
γλώσσα που διδάσκεσαι.
Θα πρέπει να κατέχεις έναν Φάκελο για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζεις/διδάσκεσαι.
Ο φάκελος θα σε βοηθήσει να αναλογιστείς την πρόοδο σου και να αποδείξεις τι είσαι
ικανός να κάνεις.
Το περιεχόµενο του Φακέλου µπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:
•
δείγµατα ποιοτικών γραπτών εργασιών σου στη γλώσσα
•
ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις
•
περιγραφές και αποτελέσµατα εργασιών (projects)
•
έγγραφα, δολώµατα, πιστοποιητικά
•
περιγραφές εκπαιδευτικών προγραµµάτων που παρακολούθησες
•
απολογισµό της προόδου στην εκµάθηση γλωσσών
•
γραπτές αναφορές από οικοδιδασκάλους ή καθηγητές
•
δηλώσεις άλλων σχετικά µε τις γλωσσικές σου δεξιότητες
•
ο,τιδήποτε άλλο θέλεις να διατηρείς και να παρουσιάζεις
Εσύ αποφασίζεις τι θα συµπεριλάβεις στο Φάκελο σου και µπορείς φυσικά να τον
ενηµερώνεις όσο συχνά επιθυµείς και να αντικαθιστάς παλαιότερες εργασίες σου µε
πρόσφατες. (από EAQUALS / ALTE Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών)

Αν θέλεις να µάθεις περισσότερα για το ELP...
Η πανευρωπαϊκή έκδοση του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου για ενήλικες µαθητές έχει
εκπονηθεί από τους Ευρωπαϊκούς φορείς EAQUALS (Ευρωπαϊκός Οργανισµός παροχής
ποιοτικών υπηρεσιών στις Ξένες Γλώσσες – www.eaquals.org) και ALTE (Η Ένωση των
Εξεταστών Γλωσσοµάθειας στην Ευρώπη – www.alte.org) και εγκρίθηκε από το
συµβούλιο της Ευρώπης το 2000 (αριθµός έγκρισης 6.2000)
Το EAQUALS – ALTE Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (eELP) είναι διαθέσιµο σε
ηλεκτρονική µορφή: www.eaquals.org  κάνε κλικ στο «Download your electronic
Language Portfolio»  επέλεξε τη γλώσσα που θέλεις (English ή French)  γράψε το
όνοµα σου και όσα στοιχεία σου ζητάει και άρχισε να κατεβάζεις το απαραίτητο
πρόγραµµα το οποίο θα σου επιτρέψει να το χρησιµοποιήσεις. Έπειτα µπορείς να
αποθηκεύσεις το δικό σου eELP σε CD-ROM, σε µνήµη USB ή ακόµη και στον
υπολογιστή σου και να το ενηµερώνεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Μέσα από το πρόγραµµα “EuroIntegrELP” µια πολυγλωσσική έκδοση του ELP είναι τώρα
διαθέσιµο σε 15 γλώσσες: EN, FR, IT, RO, HR, EE, EL, LT, PL, RU, SK, NL, EUSK, ES.
Ποιες χώρες αντιπροσωπεύουν οι συντοµογραφίες?
Αυτός είναι ο τίτλος “Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών” σε όλες αυτές
τις γλώσσες:
das Europäische Sprachenportfolio - Le Portfolio Européen des Langues Europska jezična mapa - Euroopa keelemapp - Europos kalbų aplankas Portofoliul European al Limbilor - Het Europese Taalportfolio – European
Language Portfolio - Hizkuntzen Portfolio Europarra - Európske jazykové
portfólio - Europejskie portfolio językowe - Европейский языковой
портфель – Il Portfolio Europeo delle Lingue - Portfolio europeo de las
lenguas

Αναγνωρίζεις κάποια από τις γλώσσες? Μιλάς κάποια από τις γλώσσες?
Κατόπιν απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο
Γλωσσών προωθείται από το Europass, το οποίο αποτελεί µία µοναδική µέθοδο για την
µε διαφάνεια καταγραφή δεξιοτήτων και τυπικών προσόντων, συµπεριλαµβάνοντας το
διαβατήριο γλωσσών σαν ένα από τα έγγραφα του Europass.
Για πληροφορίες σχετικά µε το πως θα συµπληρωθεί το βιογραφικό του Europass πήγαινε
στο http://europass.cedefop.eu.int
Μπορείς να το συµπληρώσεις on line ή να κατεβάσεις τη βασική φόρµα, πληροφορίες και
παραδείγµατα.
Σχετικά web sites για πληροφορίες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών
και συναφή προγράµµατα:
http://www.coe.int/portfolio; www.eaquals.org; www.alte.ro; www.ecml.at; www.quest.ro;
www.prosper.ro/EuroIntegrELP/ EuroIntegrELP.htm
Προετοιµάστηκε για το “EuroIntegrELP” από την Liliana Delleovet και την Laura Muresan
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