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Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της 
αξιολόγησης.   

 

Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος  Π.Ε. 

 

1. Εισαγωγή 
 

Η µετανάστευση, στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθεί να αποτελεί δοµικό 

χαρακτηριστικό του οικονοµικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήµατος, 

επιφέροντας µετασχηµατισµούς που αποτυπώνονται στις σχολικές τάξεις. Η 

γλωσσική διαφοροποίηση αποτυπώνεται στο διγλωσσικό προφίλ του µαθητή τόσο 

στο επίπεδο/βαθµό γλωσσοµάθειας όσο και στην κατηγοριοποίηση των γλωσσικών 

δυσκολιών, διαµορφώνοντας έτσι, γλωσσικές ταυτότητες, πολιτισµικές ταυτότητες 

διαφοροποιηµένες, που βρίσκονται σ΄ ένα συνεχή διάλογο.  

Η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας είναι το κρίσιµο ζητούµενο για τους 

αλλόγλωσσους µαθητές και αποτελεί µια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία 

µάθησης και οικοδόµησης της σχολικής γνώσης. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και 

διδακτικής δράσης προτείνονται διαφοροποιηµένες γλωσσικές, παιδαγωγικές 

πρακτικές  και στρατηγικές µάθησης, που συνοψίζονται σε 5 άξονες: 1) Σχεδιάζουµε 

προσεκτικά τη διδακτική παρέµβαση. 2) Ενισχύουµε τη µαθησιακή αυτονοµία του 

µαθητή. 3) ∆ηµιουργούµε ευνοϊκά πλαίσια που ενισχύουν τους συνοµιλιακούς 

ρόλους. 4) ∆ιευκολύνουµε την πρόσβαση στη γνώση µέσα από συµµετοχική και 

γλωσσικά ελεγχόµενη διδασκαλία. 5) Εστιάζουµε στην εξατοµικευµένη υποστήριξη 

των µαθητών µε ελλιπή γνώση της διδασκόµενης γλώσσας. 

 

2.  Το Πρόγραµµα  
 

Το Πρόγραµµα: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για 

την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση», ξεκίνησε το 1997 µε Επιστηµονικούς Υπεύθυνους 

αρχικά τον καθηγητή κ. Μάρκου και στη συνέχεια τον καθηγητή, κ. 

Παπακωνσταντίνου. Σήµερα  Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος είναι ο  

Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ι. Καράκωστας. Ένα από τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετώπισε το Πρόγραµµα ήταν ότι δεν είχε χρονικό 

ορίζοντα περισσότερο από ενάµιση χρόνο. ∆ιαδικαστικά και άλλα ζητήµατα 
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συµπίεζαν τον απαιτούµενο χρόνο για µια απρόσκοπτη υλοποίησή του στη βάση 

µεσο-µακροπρόθεσµου σχεδιασµού.  

Βασικός στόχος του Έργου ήταν να διευκολυνθεί το σχολείο στη γλωσσική 

στήριξη των παλλινοστούντων και αλλοδαπών µαθητών και να εµπεδωθεί η 

διαπολιτισµική διαµόρφωση σχολικής ζωής. Παράλληλα µε τη γλωσσική στήριξη η 

οµάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συνέβαλλε στην εµπέδωση διαπολιτισµικής 

κουλτούρας στη σχολική κοινότητα και οι Πολιτιστικές ∆ράσεις δηµιούργησαν µια 

νέα δυναµική κοινωνικών σχέσεων, σχέσεων κοινωνικής αξίωσης και αλληλεγγύης. 

Η αλληλεγγύη είναι το ακριβό ζητούµενο γιατί δηµιουργεί ένα πλαίσιο για κοινωνική 

συµµετοχή και διευκολύνει την πρόσβαση στους κοινωνικούς πόρους.   

Μέσα από τις δράσεις του Προγράµµατος προέκυψε όφελος για το σύνολο 

των λειτουργιών του σχολείου: για το παιδαγωγικό πλαίσιο, για τις  µεθόδους 

διδασκαλίας, για την κουλτούρα αλλαγής στη σχολική κοινότητα, για την 

εναλλακτική αξιολόγηση µε ιδιαίτερα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, και κυρίως για 

την γονεϊκή  εµπλοκή των αλλόγλωσσων µαθητών. Βέβαια η εµπλοκή των γονέων  

ήταν και παραµένει ζητούµενο, παρά τις  µικρές βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί.  

 

3. Θέµατα διαπολιτισµικότητας 

 

Το ζήτηµα της διαπολιτισµικότητας ορίζεται ως σύνολο σχέσεων µεταξύ των 

µαθητών, µεταξύ των οικογενειών των µαθητών που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, 

αλλά και ανάµεσα στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών και αυτή των οικογενειών. Το 

Πρόγραµµα εργάζεται προς την κατεύθυνση της ενδυνάµωσης όλου αυτού του 

δικτύου σχέσεων,  µε στόχο την  ένταξη, αντί του αποκλεισµού ή του διαχωρισµού. 

Αυτή η διαδικασία διέπεται από τη δυναµική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

εθνοπολιτισµικών κοινωνικών οµάδων και επιτρέπει πρόσβαση στα αγαθά της 

εκπαίδευσης, ενισχύει την ισονοµία, την αλληλοκατανόηση και την αλληλεγγύη.  

Έτσι, το σχολείο γίνεται χώρος διαµεσολάβησης ανάµεσα στην ανάγκη και τη 

βούληση, ανάµεσα στις συγκρούσεις και στις διαπραγµατεύσεις, µε στόχο την 

οικοδόµηση µιας σχολικής κουλτούρας που αναγνωρίζει και αποδέχεται  το δικαίωµα 

της διαφοράς.  

Η πολυµορφία του µαθητικού πληθυσµού, στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, καθιστά πλέον αναγκαία τη συµπερίληψη των αρχών της ∆ιαπολιτισµικής 
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Αγωγής και Εκπαίδευσης στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό. Ο εκπαιδευτικός 

δηµιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο δράσης µπορεί να προωθεί µεθοδικά και 

σχεδιασµένα διαπολιτισµικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες,  

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στα γλωσσικά τµήµατα στήριξης 

ενθαρρύνει, επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες των µαθητών και φροντίζει για τη 

δηµιουργία κλίµατος αποδοχής, συνεργασίας, εφαρµόζοντας την αρχή της 

µεθοδολογικής ποικιλίας και των πολλαπλών τεχνικών εργασίας στην προσέγγιση και 

διαπραγµάτευση της σχολικής γνώσης. Κατά το Σχολικό Έτος 2006 - 2007, το 

Πρόγραµµα «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση», στήριξε στο γλωσσικό µάθηµα τους αλλόγλωσσους 

µαθητές  και η πρόοδός τους αποτυπώθηκε στα γλωσσικά τεστ που είχε εκπονήσει το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τους αλλοδαπούς µαθητές, και στο Φάκελο(Portfolio)  

Εργασιών των Μαθητών, που εφαρµόστηκε πιλοτικά. Μέσα από τα τεστ και τα 

Portfolios συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αποτέλεσαν προϊόν επεξεργασίας και 

συντάχθηκαν εκθέσεις στις οποίες αποτυπώνονται τα βασικά θεωρητικά πλαίσια, τα 

συµπεράσµατα, οι προτάσεις καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδακτικής 

παρέµβασης (Καπετανίδου, Παπαγιάννη, 2007).  

 

4. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πολυγλωσσία 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πολυγλωσσία αναγνωρίζει πως: «η ικανότητα 

κατανόησης και επικοινωνίας σε περισσότερες από µία γλώσσες – ήδη καθηµερινή 

πραγµατικότητα για τους περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο – αποτελεί 

χρήσιµη δεξιότητα για τη ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Μας βοηθά να γίνουµε πιο 

ανοιχτοί στην κουλτούρα και στη νοοτροπία άλλων ανθρώπων, βελτιώνει τις γνωστικές 

µας δεξιότητες και ενισχύει τη δεξιότητα του µαθητή στη µητρική του γλώσσα· δίνει τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να επωφεληθούν από την ελευθερία να εργαστούν ή να 

σπουδάσουν σε άλλο κράτος µέλος.»1 [Ε.Ε., 2005:2· Καγκά, 2003]. 

Στα πλαίσια της ένταξης των αλλόγλωσσων µαθητών στο ελληνικό τυπικό σύστηµα η 

αποτύπωση των διαδικασιών εκµάθησης της ελληνικής, γλώσσας της χώρας υποδοχής, 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2005. ́Ενα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία. Βρυξέλλες: 
COM(2005)596 
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σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σύµφωνα και µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Γλωσσοµάθειας [παράρτηµα 1], σε Portfolio θα συµβάλλει: 

� στην κριτική γλωσσική επίγνωση [Critical Language Awareness] των αλλόγλωσσων 

µαθητών/-τριών σε σχέση µε τις επικοινωνιακές ικανότητες στην ελληνική γλώσσα 

αλλά και σε σχέση µε την µητρική τους (διαδικασίες διγραµµατισµού [biliteracy]) 

� στην αυτο-αξιολόγηση των µαθητών/-τριών (portfolio self-assessment)  

� στην ετεροαξιολόγησή τους τόσο από τα µέλη της οµάδας τους όσο και από τους  

         διδάσκοντες. 

 Επισηµαίνεται πως οι διαδικασίες κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, αυτο-αξιολόγησης 

         αλλά και ετερο-αξιολόγησης που θα αποτυπώνονται στο Portfolio θα διέρχονται τους 

         άξονες: 

� άτυπη γνώση/χρήση της ελληνικής – τυπική γνώση/χρήση της ελληνικής  

� µάθηση/χρήση της ελληνικής µε βοήθεια από τον/την δάσκαλο/δασκάλα – 

µάθηση/χρήση της ελληνικής δίχως βοήθεια από τον/την εκπαιδευτικό – µάθηση/χρήση 

της ελληνικής σε διεπίδραση µε την οµάδα. 

 

5. Το παιδαγωγικό πλαίσιο ή η παιδαγωγική της αξιολόγησης 

 

Σύµφωνα µε τον Cameron et al.(1998) η µάθηση επέρχεται όταν οι µαθητές/τριες 

«σκέπτονται, λύνουν προβλήµατα, κατασκευάζουν, µετασχηµατίζουν, ανακαλύπτουν, 

δηµιουργούν, αναλύουν, κάνουν επιλογές, οργανώνουν, σχεδιάζουν, εξηγούν, συζητούν 

και επικοινωνούν, µοιράζουν, παρουσιάζουν, προβλέπουν, ερµηνεύουν, αξιολογούν, 

στοχάζονται, αναλαµβάνουν ευθύνες, αναζητούν, ρωτούν, καταγράφουν, κατανοούν τη 

νέα γνώση και εφαρµόζουν αυτή τη γνώση σε νέες καταστάσεις. Ο πρωταρχικός 

σκοπός της αξιολόγησης είναι να υποστηρίζει αυτού του είδους τη µάθηση (στο 

Βιτσιλάκη, 2007). 

Κάθε γνώση είναι κοινωνικά και πολιτισµικά κατασκευασµένη. Το «Τι» και 

«Πώς» εξαρτάται από τις κοινωνικοπολιτισµικές ευκαιρίες που εκπαιδευτικοί και 

παιδιά δηµιουργούν στο πρόγραµµα εκπαίδευσης(Παπάς, 2000). Η µάθηση δεν είναι 

µια αυτοποιητική διαδικασία αλλά εξαρτάται από την αλληλεπίδραση µε  τους άλλους. 
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Η έµφαση είναι στους ρόλους από τους οποίους περνά ο/η µαθητής/-τρια σε µια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα (από παθητικός εκτελεστής, σε συντονιστή/τρια που 

οργανώνει την οµάδα του/της για να ανταποκριθεί σε µια δραστηριότητα, που 

αναλαµβάνει, λ.χ., να φέρει πληροφορίες ή να αναλύσει τις πληροφορίες κ.ά.) Η 

έµφαση στην κοινωνικοποίηση κάθε µαθητή/-τριας σε διαφορετικούς ρόλους, σε ένα 

διευρυµένο ρεπερτόριο συµµετοχής τους στην τάξη εκκινεί από την καταγραφή της 

γλωσσικής βιογραφίας και των εµπειριών εντός και εκτός σχολικού χώρου κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος γλωσσοµάθειας(Καπετανίδου, Ιντζίδης, 2006). 

Ο/η µαθητής/τρια ως συνεργατικός συµµέτοχος στη γλωσσική αγωγή 

παρατηρεί τα άλλα µέλη της οµάδας του/της στενά συνταιριάζοντας το ατοµικό µε το 

συλλογικό πρόγραµµα σπουδών και προσαρµόζοντάς το στις ανάγκες των 

εκπαιδευόµενων. ∆ηµιουργεί ένα ερευνητικό περιβάλλον. Η µάθηση εκκινεί από την 

κριτική συνειδητότητα του υποκειµένου της µάθησης. Όλα τίθενται σε ερευνητική 

διαδικασία και τα παιδιά συµµετέχουν κάθε φορά µε διαφορετικούς ρόλους σε αυτήν, 

όπως συµβαίνει και στις οµάδες στους κοινωνικούς και εργασιακούς χώρους της ζωής. 

Στο ερευνητικό αυτό περιβάλλον διερευνώνται σε ποιες σηµαίνουσες πρακτικές είναι 

κοινωνικοποιηµένος/η κάθε µαθητής/-τρια  λόγω των κοινωνικοπολιτισµικών τρόπων 

µέσω των οποίων ανήκει, εκφράζεται, συνεργάζεται κ.λπ. , δηλαδή  τρόπων που φέρνει 

από τον περίγυρό του εκτός σχολείου. 

  

6. Τι αποτυπώνεται στο portfolio; 

 

Κατά συνέπεια στο Portfolio θα αποτυπώνονται: 

� γλωσσικές χρήσεις στο χώρο των οικείων εµπειριών και εισαγωγή νέων 

εµπειριών. Θέλουµε να ανιχνεύσουµε µε ποιες πρακτικές έρχονται τα παιδιά 

από το σπίτι τους και την τοπική τους κοινωνία. Σε τι είδους εµπειρίες είναι 

εκτεθειµένα. (΄Εµφαση στην εµπειρία. Στοιχεία Γλωσσικής Βιογραφίας). 

� διαδικασίες απόκτησης απλής και αναλυτική µεταγλώσσας που περιγράφει και 

ερµηνεύει τους σχεδιασµούς των διαφόρων µορφών µηνύµατος στην ελληνική 

γλώσσα (γνώση του γλωσσικού συστήµατος σε σχέση µε τη χρήση του). 

(΄Εµφαση στη λειτουργία των εννοιολογήσεων).  

� ερµηνευτικές προσεγγίσεις, σύνδεση της δραστηριότητας µε σκοπούς που 

τίθενται από την αλληλεπίδραση στην οµάδα της τάξης, διερεύνηση των πηγών 
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που έχουν στη διάθεσή τους  οι µαθητές/-τριες κά. (΄Εµφαση στην κριτική 

πλαισίωση των δραστηριοτήτων). 

� διαδικασίες κατά τις οποίες οι µαθητές/τριες χρησιµοποιούν το γλωσσικό 

σύστηµα της ελληνικής µε νέους τρόπους εµπλεκόµενοι/-ες κάθε φορά σε 

διαφορετικά συµφραζόµενα ανάλογα µε την κοινωνική 

στοχοθεσία/επικοινωνιακό πλαίσιο των γλωσσικών δραστηριοτήτων. ( ́ Εµφαση 

σε ποικιλία εφαρµογών). 

 

7. Η δοµή του portfolio 

 

Εποµένως, η δοµή του Portfolio συγκροτείται µε βάση τις εξής ενότητες:  

(ι)  Γλωσσική Βιογραφία του/της µαθητή/-τριας (συνέντευξη µε τον/την µαθητή, 

τοποθέτηση των υλικών που χρησιµοποιεί καθηµερινά και στην ελληνική και σε 

όποια άλλη γλώσσα, από ποιους και πότε έχει ακούσµατα στα ελληνικά και στην 

µητρική γλώσσα, κ.λπ.). 

(ιι) ∆ιαπολιτισµικές εµπειρίες ή Κοινωνικοπολιτισµικές πρακτικές της 

κοινότητας (τι κάνει συνήθως µε τους ελληνόγλωσσους, καταγραφή 

δραστηριοτήτων που συµµετέχουν παιδιά µε διαφορετική εθνοτική καταγωγή, 

διερεύνηση στάσεων και πεποιθήσεων κ.ά.) 

(ιιι) Στοχοθεσία που τίθεται από τον/την µαθητή/-τρια (υποστήριξη – 

ενδυνάµωση του µαθητή/-τριας να θέσει  τους στόχους του/της, τι προσδοκά) Αυτό 

το έντυπο θα επανέρχεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και θα 

συζητούνται οι µετατοπίσεις των προσδοκιών των µαθητών/-τριών κατά την 

έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του προγράµµατος. 

(ιv) Στοχοθεσία που τίθεται από την οµάδα της τάξης και του/της εκπαιδευτικού 

συµπεριλαµβανοµένου/ης (αναλογικά µε το (ιιι). ΄Εµφαση στη ρητή παιδαγωγική 

από τη µεριά του/της εκπαιδευτικού). 

(v) ∆ραστηριότητες γλωσσικής χρήσης µε κοινωνικό νόηµα (ατοµικές και 

οµαδικές) (έµφαση στην σχέση ατόµου – οµάδας κατά την κατασκευή, ανταλλαγή 

και διαπραγµάτευση των νοηµάτων). 

(vi)  ΄Εντυπα αξιολόγησης από τον/την δάσκαλο και από αυτο-αξιολόγησης σε 

σχέση µε τους στόχους που τέθηκαν και τις προσδοκίες που διατυπώθηκαν στο (ιιι) 

και (ιv).  
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Σύµφωνα µε τη δοµή είναι απαραίτητη η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

στη δοµή και την παιδαγωγική του Portfolio, η υποστηρικτική συνεργασία µε τους 

υπευθύνους συνεργάτες-συνσχεδιαστές του Portfolio κατά τη διάρκεια διαδικασιών 

αποτύπωσης, η καταγραφή συµπερασµάτων από την εφαρµογή των διαδικασιών 

αποτύπωσης της µάθησης σε Portfolio, η καταληκτική µελέτη για την εκτίµηση της 

όλης διαδικασίας µε συνοδευτικές προτάσεις αξιοποίησης των εµπειριών της όλης 

διαδικασίας και από τους εκπαιδευτικούς που θα υποδεχτούν τους/τις µαθητές/-

τριες στις τάξεις τους µετά το πέρας του προγράµµατος. 

 

 

 

 

8. Ερευνητικά Συµπεράσµατα 
 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αναγνωστική εξέλιξη του αλλόφωνου µαθητή αποτελεί 

το βασικότερο σκοπό του αναλυτικού προγράµµατος της εκπαίδευσης των 

αλλόφωνων µαθητών, αφού οι µαθητές καλούνται να µάθουν να χειρίζονται τον 

προφορικό λόγο (ακρόαση, κατανόηση, έκφραση, οµιλία), να µπορούν να 

αναγνώσουν  και να κατανοήσουν το γραπτό λόγο (µεγαλόφωνη και σιωπηρή 

ανάγνωση, ανάγνωση πεζού κειµένου, ανάγνωση άλλου υλικού). 

Από την ποσοτική και ποιοτική  ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνας(Καπετανίδου, Παπαγιάννη, 2007)2 επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις µας, 

σύµφωνα µε τις οποίες οι µαθητές   που  συµµετείχαν  στο πρόγραµµα   παρουσίασαν 

βελτίωση στην αναγνωστική τους ικανότητα µε βάση τα αποτελέσµατα και των 

µετρήσεων (τετράδιο αξιολόγησης και περιγραφική αξιολόγηση εκπαιδευτικού). 

Επίσης, σηµαντική ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας καταγράφηκε  ως προς τη 

µεταβλητή ηλικιακές οµάδες - αρχάριοι, µεσαίοι και προχωρηµένοι.  

Ειδικότερα, από το συνολικό στατιστικό έλεγχο που έγινε  ως προς τη 

διαφορά των τεστ από τον προέλεγχο στο µετέλεγχο, προκειµένου να διατυπωθεί 

στατιστικά η αναµενόµενη βελτίωση της διαφοράς της βελτίωσης στην αναγνωστική 

ικανότητα των µαθητών, βρέθηκε ότι πράγµατι υπήρξε διαφορά στην επίδοση. 

                                                 
2 Για µια εµπεριστατωµένη αποτύπωση βλ. τις ετήσιες  Εκθέσεις αποτίµησης του Κέντρου   
  ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής (2006-2007, κ.ο.κ.). 
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Κατά τη µελέτη των Φακέλων των Μαθητών που συγκεντρώθηκαν από συνεργάτες 

του Προγράµµατος και µελετήσαµε στο πλαίσιο της παρέµβασης, καταγράφεται  ότι: 

Σε όλους τους Φακέλους καταγράψαµε εξελικτικά την πρόοδο των µαθητών. Η 

πρόοδος των µαθητών επέτρεψε την ενεργητικότερη εµπλοκή τους στη µαθησιακή 

διαδικασία του κανονικού προγράµµατος και στη στοχοκεντρική εργασία. 

Η εµπλοκή των µαθητών στη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύ 

ικανοποιητική και η τήρηση του Φακέλου έγινε µε ενδιαφέρον και πολύ διάθεση, αν 

σκεφθεί κανείς ότι λείπει στην Ελλάδα µια ανάλογου µεγέθους εµπειρία(δείγµα από 

950 φακέλους). Οι γονείς ενηµερώνονταν για τη µαθησιακή πορεία των παιδιών τους 

µέσα από τα στοιχεία του Φακέλου και στο τέλος του Προγράµµατος Στήριξης είχαν 

την ευκαιρία να δουν το σύνολο της προσπάθειας των παιδιών τους, αφού οι Φάκελοι 

κρατούνταν στο σχολείο.   

 
9. Επιλογικά 
 

Η διαρκής επιµόρφωση του εκπαιδευτικού συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό  

των αντιλήψεων, στην ανανέωση του περιεχοµένου και των παιδαγωγικών πρακτικών 

διδασκαλίας και αξιολόγησης, λόγω της παραγωγής νέας γνώσης και της ανταλλαγής 

εµπειριών. Αυτό όµως που πρέπει να τονίσουµε, είναι ότι παρά τις κατά καιρούς 

µεταρρυθµίσεις, τον εκσυγχρονισµό και τη διάθεση εισαγωγής καινοτοµιών, η 

σχολική ζωή φαίνεται ότι δύσκολα αλλάζει θεαµατικά στο ζήτηµα της υιοθέτησης της 

εναλλακτικής αξιολόγησης µέσω portfolio.  

Στην αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού µπορεί να συµβάλει ο σχεδιασµός 

ενός δοµηµένου, αξιόπιστου Προγράµµατος παρέµβασης για την εισαγωγή  portfolio 

που θα βοηθήσει τους αλλόγλωσσους µαθητές να παρακολουθούν τη µαθησιακή τους 

πορεία, που θα εµπεριέχει την εµπειρία, την τεχνογνωσία και την εισαγωγή 

καινοτοµικών στοιχείων. Ζητούµενο είναι να εισηγείται την εµπέδωση µιας 

κουλτούρας διαχείρισης της διαφορετικότητας, στο πλαίσιο του σχολείου που δεν θα 

έχει παροδικά χαρακτηριστικά, αλλά θα συνιστά µια πρόταση σύγχρονη, ευέλικτη και 

αποτελεσµατική. Αυτό σε κάθε περίπτωση µπορεί να εξασφαλιστεί µε την 

ουσιαστική συµµετοχή και τη συνέργεια όλων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
(global scale) 

 

C2 Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να 
αναµεταδίδει γεγονότα και επιχειρήµατα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, 
συνοψίζοντάς τα µε τρόπο συγκροτηµένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα, άνετα και 
µε ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηµατικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε 
πολύπλοκα θέµατα.  

    

 
      ΑΥΤΑΡΚΗΣ 

      ΧΡΗΣΤΗΣ 

C1 Μπορεί να κατανοεί µια µεγάλη ποικιλία µακροσκελών και απαιτητικών κειµένων, καθώς 
και των έµµεσων νοηµάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα και άνετα, δίχως να 
δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε 
τρόπο αποτελεσµατικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελµατική ή ακαδηµαϊκή του 
ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέµατα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά 
δοµηµένο, πράγµα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων 
οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του. 

B2 Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόµενο συγκεκριµένων ή αφηρηµένων θεµάτων 
ενός πολύπλοκου κειµένου, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται 
µε την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορµητισµό και άνεση, σε βαθµό που 
να συζητά µε οµιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόµµατα. Μπορεί να εκφράζεται 
µε σαφήνεια και λεπτοµέρειες για µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων, να εκφέρει άποψη για 
θέµατα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 
διάφορων δυνατοτήτων. 

          

              ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

          ΧΡΗΣΤΗΣ 

B1 Μπορεί να κατανοεί τα σηµαντικά σηµεία θεµάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το 
σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο οµιλητής χρησιµοποιεί µε σαφήνεια την καθιερωµένη 
γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε 
ένα ταξίδι σε περιοχή όπου οµιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο 
απλό και συγκροτηµένο σε θέµατα οικεία και σε θέµατα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί 
να διηγηθεί ένα γεγονός, µια εµπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει µια προσδοκία ή ένα 
στόχο και να παραθέσει µε συντοµία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή µιας 
ιδέας.  

A2 Μπορεί να κατανοεί µεµονωµένες λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται συχνά για 
καθηµερινά και οικεία θέµατα (π.χ., απλές ατοµικές και οικογενειακές πληροφορίες, 
αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση 
απλών και συνηθισµένων εργασιών που απαιτούν µόνο µια απλή ανταλλαγή 
πληροφοριών σε θέµατα οικεία και καθηµερινά. Μπορεί να περιγράφει µε απλά λόγια 
την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέµατα που 
αφορούν στις άµεσες ανάγκες του. 

     

 
    ΑΡΧΑΡΙΟΣ  

    ΧΡΗΣΤΗΣ 

A1 Μπορεί να κατανοεί και να χρησιµοποιεί οικείες και καθηµερινές εκφράσεις και να 
διατυπώνει µε απλό τρόπο συγκεκριµένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να 
συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον 
τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγµατα που του ανήκουν) και να απαντά σε 
ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί µε απλά λόγια, αν ο συνοµιλητής του µιλά 
αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιµος.  

 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2005. Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία.   
Βρυξέλλες: COM(2005)596. 
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 [ΕΝΤΥΠΟ 1]  
ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ 

  
  

ΟΟννοοµµάάζζοοµµααιι::  …………………………………………………………………………………………....  
  
ΠΠρρώώττηη  µµέέρραα  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  µµοουυ::………………………………………………………………....  
  
ΕΕννηηµµεερρώώννωω  ττοο  φφάάκκεελλοο  κκάάθθεε  …………………………µµέέρρεεςς..  
  
ΟΟ  φφάάκκεελλόόςς  µµοουυ  έέχχεειι……………………µµέέρρηη..  
  
ΣΣττοο  ππρρώώττοο  µµέέρροοςς……………………………………………………………………………………………………  
  
ΣΣττοο  δδεεύύττεερροο  µµέέρροοςς………………………………………………………………………………………………..  
  
ΣΣττοο  ττρρίίττοο  µµέέρροοςς……………………………………………………………………………………………………..  
  
ΣΣττοο  ττέέττααρρττοο  µµέέρροοςς………………………………………………………………………………………………..  
  
ΜΜοουυ  ααρρέέσσεειι  σσττοο  φφάάκκεελλόό  µµοουυ…………………………………………..................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………......  
∆∆εενν  µµοουυ  ααρρέέσσεειι  σσττοο  φφάάκκεελλόό  µµοουυ  
……………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………......  
ΖΖωωγγρρααφφίίζζωω,,  ήή  γγρράάφφωω  κκάάττιι  πποουυ  θθέέλλωω  νναα  ττοο  µµοοιιρραασσττώώ  µµααζζίί  σσααςς::  
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[ΕΝΤΥΠΟ 2] 

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ  
  
ΘΘέέµµαα::……………………………………………………………………………………………………………………..  
  
ΌΌννοοµµαα::……………………………………………………………………………………………………………………..  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::………………………………………………......................................................................................  
  
Κυκλώνω ένα από τα τρία πρόσωπα για να δείξω πώς τα πήγα στην εργασία µου: 
 
 

                                                             Τα κατάφερα υπέροχα!             Καλά τα πήγα.          Πρέπει να προσπαθήσω ξανά. 
Γράφω στόχους 
 

…………………………………………. 
 
 
 

…………………………………………. 
 

 
…………………………………………. 

 
 

 
…………………………………………. 
 
 
…………………………………………. 

 
 
 
…………………………………………. 

 
 

…………………………………………. 
 

 
 
…………………………………………. 
 

 
…………………………………………. 

 
 
 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:………………………………………………………………………….. 
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Σχόλια του εκπαιδευτικού 
 

Σχόλια από γονείς/κηδεµόνες 

[ΕΝΤΥΠΟ 3] 

  
ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΖΖΩΩ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ  

  
ΗΗ  ππιιοο  κκααλλήή  µµοουυ  εερργγαασσίίαα  σσττοο  φφάάκκεελλοο  εείίννααιι::……………………………………..      
……………………………………………………………………………………………………………………………………....  
  
ΌΌννοοµµαα::……………………………………………………………………………………………………………………..  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::………………………………………………......................................................................................  
  
  
ΤΤηη  δδιιάάλλεεξξαα  εεππεειιδδήή…………………………………………………………………………………………..  
  
  
 

1. Ακολούθησα προσεκτικά τις οδηγίες  και έτσι µπόρεσα να: 
 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
 
2. Όταν τη διάβασα στους συµµαθητές µου εκείνοι µου είπαν ότι: 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
3.………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 


