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Με την υποστήριξη του Προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το προϊόν αυτό εκφράζει απόψεις του συγγραφέα. Η Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 
γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. 
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Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών 

 

Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών 

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών χρησιµοποιείται για την καταγραφή των γλωσσικών σου δεξιοτήτων 

και της ικανότητάς σου να επικοινωνείς σε µια ξένη γλώσσα. Κάθε χρήστης δηµιουργεί το δικό του 

Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (ΕΧΓ, για συντοµία). Το ΕΧΓ σου θα αναφέρεται σε εσένα. 

Μπορείς να χρησιµοποιήσεις το ΕΧΓ, για να δείξεις τις γλωσσικές σου ικανότητες σε καθηγητές, φίλους και 

συγγενείς ή εργοδότες. Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους (ΕΧΓΚΒ) έχει 

σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που µπορεί να έχεις λόγω της κώφωσης στη χρήση µιας ξένης 

γλώσσας, ιδίως µιλώντας και ακούγοντας τους άλλους. 

Μπορείς να δείξεις τις ικανότητές σου χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από γλώσσες που γνωρίζεις, όπως 

• τη µητρική σου γλώσσα (τη γλώσσα µε την οποία µεγάλωσες) 

• άλλες γλώσσες της οικογένειας ή της κοινότητάς σου, 

• γλώσσες που έχεις διδαχθεί (π.χ. στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο, σε µια εκπαιδευτική επίσκεψη) 

• γλώσσες που έχεις µάθει από την εµπειρία σου (π.χ. µέσω εργασίας, ταξιδιών ή χόµπι). 

 

Το ΕΧΓ καλύπτει όλες τις γλώσσες. Λέγεται Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών, επειδή έχει σχεδιαστεί 

στην Ευρώπη, αλλά αναφέρεται σε οποιαδήποτε γλώσσα, είτε χρησιµοποιείται στην Ευρώπη είτε όχι, όπως 

π.χ. αραβικά, κινέζικα, νάβαχο ή ούρντου. 

Επικοινωνιακές ∆εξιότητες 

Λόγω κώφωσης ή βαρηκοΐας, το ΕΧΓΚΒ σου θα δείξει τις συνθήκες που µπορεί να σε επηρεάσουν στη 

χρήση µιας ξένης γλώσσας. 

Υπάρχουν πέντε επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι δεξιότητες που περιέχονται στο συγκεκριµένο ΕΧΓΚΒ είναι 

οι εξής: 

• Κατανόηση γραπτού λόγου 

• Παραγωγή γραπτού λόγου 

• Προφορική επικοινωνία 

• Παραγωγή προφορικού λόγου 

• Κατανόηση προφορικού λόγου  

 

Για κάποιους, η µητρική γλώσσα ίσως αντιµετωπίζεται ως ξένη, αν έχουν µεγαλώσει µε τη νοηµατική 

γλώσσα. Το ΕΧΓΚΒ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει την ικανότητά τους στη γλώσσα της 

κοινότητάς τους. 

Το ΕΧΓΚΒ δεν αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης νοηµατικών γλωσσών ή δακτυλικών αλφαβήτων. Το 

Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους αναγνωρίζει ότι οι νοηµατικές γλώσσες είναι 

διαφορετικές από τις φωνούµενες γλώσσες. Οι περιγραφικοί δείκτες γλωσσοµάθειας για νοηµατικές γλώσσες 

θα διέφεραν αρκετά από αυτούς που χρησιµοποιούνται στο ΕΧΓΚΒ για την Προφορική Επικοινωνία, την 

Παραγωγή και την Κατανόηση Προφορικού Λόγου. 

Η επίδραση των νοηµατικών γλωσσών, µε τον πλούτο και την περιπλοκότητα των εκφράσεων του προσώπου 

και των κινήσεων των χεριών και του σώµατος, µπορεί κάλλιστα να βοηθήσει ένα κωφό ή βαρήκοο άτοµο να 

εξηγήσει κάτι σε µια ξένη γλώσσα. Η ευχέρεια στη χρήση χειρονοµιών αποτελεί πλεονέκτηµα, όπως και για 

κάθε µαθητή ή ακούοντα, που µπορεί να χρησιµοποιήσει χειρονοµίες ή απλά σκίτσα για να τον βοηθήσουν να 

γίνει κατανοητός. 

Τι µπορώ να κάνω µε το Χαρτοφυλάκιό µου; 

Το ΕΧΓ έχει σχεδιαστεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης και αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και σε πολλά 

άλλα µέρη του κόσµου. 

Ακολουθούν παραδείγµατα για το πώς µπορείς να χρησιµοποιήσεις το προσωπικό σου ΕΧΓΚΒ. 

Εργοδότες 

• για να τους δείξεις ποιες γλώσσες ξέρεις 
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• για να τους δείξεις τον αριθµό και το επίπεδο των γλωσσικών σου δεξιοτήτων 

• για να τους δείξεις τους στόχους που έχεις µαθαίνοντας µια ξένη γλώσσα 

• για να τους δείξεις τις διαπολιτισµικές σου εµπειρίες. 

Συγγενείς και φίλοι  

• για να τους δείξεις την πρόοδό σου 

• για να τους δείξεις τον αριθµό των ξένων γλωσσών που χρησιµοποιείς 

• για να τους δείξεις τις προτεραιότητές σου στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας 

• για να τους δείξεις τις διαπολιτισµικές σου εµπειρίες. 

Καθηγητές 

• για να τους δείξεις σε ποιο επίπεδο έχεις φτάσει 

• για να τους ζητήσεις να αξιολογήσουν/εκτιµήσουν και να επιβεβαιώσουν την πρόοδό σου στο 

Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας 

• για να τους ζητήσεις να δώσουν αποδείξεις / µαρτυρίες παρατηρητών για την πρόοδό σου στον 

Φάκελο 

• για να τους δείξεις πώς προτιµάς να µαθαίνεις µια ξένη γλώσσα 

• για να τους εξηγήσεις πώς θέλεις να σου διδάσκουν µια ξένη γλώσσα 

• για να ξεκαθαρίσεις τις ανάγκες σου ως κωφός ή βαρήκοος µαθητής ξένων γλωσσών. 

Πώς να συµπληρώσεις το ΕΧΓΚΒ 

Το ΕΧΓΚΒ αποτελείται από τρία µέρη. 

1. Το ∆ιαβατήριο Γλωσσών: το ‘διαβατήριό’ σου, µε µια σύντοµη εικόνα των δεξιοτήτων σου, των 

διπλωµάτων που µπορεί να έχεις πάρει και των γλωσσών που γνωρίζεις. 

2. Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας: η δική σου ιστορία για τον τρόπο που απέκτησες τις ικανότητές σου. 

Παρέχει οδηγίες για το τι µπορεί να αναµένεται από εσένα ως κωφό ή βαρήκοο µαθητή. 

3. Ο Φάκελος: ένα αρχείο µε παραδείγµατα στα οποία χρησιµοποιείς ξένες γλώσσες – από το σπίτι και την 

οικογένεια, την εργασία, τα ταξίδια, τα χόµπι, το σχολείο ή ό,τι άλλο θέλεις εσύ. 

1. Το ∆ιαβατήριο Γλωσσών  

Το ∆ιαβατήριο Γλωσσών αποτελεί µια επίσηµη περίληψη του πώς χρησιµοποιείς τις ξένες γλώσσες. ∆είχνει 

τις γλωσσικές σου δεξιότητες, τα επίπεδα επάρκειάς σου και τυχόν διπλώµατα που έχεις πάρει. Επίσης, 

δείχνει πόσες ξένες γλώσσες ξέρεις και χρησιµοποιείς. Τέλος, το ∆ιαβατήριο Γλωσσών εξηγεί το ρόλο του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και την αναγνώριση του ΕΧΓΚΒ σε όλη την Ευρώπη. 

 

Στα διάφορα µέρη του, περιγράφονται τα εξής: 

 

• ένα γλωσσικό σου προφίλ  

• οι εµπειρίες σου στην εκµάθηση ξένων γλωσσών 

• οι διαπολιτισµικές σου εµπειρίες 

• τα τυπικά σου προσόντα: πιστοποιητικά, διπλώµατα ή ό,τι άλλο µπορεί να έχεις αποκτήσει. 

 

Γλωσσικό Προφίλ 

Αποτελείται από µια µονοσέλιδη περίληψη της ικανότητάς σου σε µια συγκεκριµένη ξένη γλώσσα. Καλύπτει 

τον τρόπο που έχεις µάθει τη γλώσσα, πού και γιατί τη χρησιµοποιείς. Μπορείς να συµπληρώσεις ένα φύλο 

Γλωσσικού Προφίλ για καθεµιά από τις γλώσσες που γνωρίζεις, οι οποίες µπορεί να είναι: 

• γλώσσες που έχεις µάθει µέσα από τη συµβατική εκπαίδευση (π.χ. στο σχολείο ή σε ένα 

επιµορφωτικό σεµινάριο) 

• γλώσσες που έχεις µάθει άτυπα (π.χ. µέσω ταξιδιών, χόµπι ή εργασίας) 

• γλώσσες µε τις οποίες έχεις µεγαλώσει στο σπίτι ή την κοινότητά σου. 
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Μπορείς επίσης να καταγράψεις τη µητρική σου γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα µε την οποία µεγάλωσες. Η 

πλειονότητα των χρηστών του ΕΧΓΚΒ µπορούν να συζητούν, να διαβάζουν και να γράφουν στη γλώσσα της 

οµιλούσας κοινότητάς τους. Κάποιοι χρήστες του ΕΧΓΚΒ δεν έµαθαν ποτέ τη φωνούµενη γλώσσα της 

κοινότητάς τους και έχουν ως µητρική τους γλώσσα τη νοηµατική. Αυτό θα πρέπει να καταγραφεί, και η 

φωνούµενη γλώσσα της κοινότητας µπορεί να καταχωριστεί ως ξένη γλώσσα. 

 

Σε κάθε γλωσσικό προφίλ, καταγράφεις το επίπεδο επάρκειάς σου για πέντε διαφορετικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες: 

• Κατανόηση γραπτού λόγου 

• Παραγωγή γραπτού λόγου 

• Προφορική επικοινωνία 

• Παραγωγή προφορικού λόγου 

• Κατανόηση προφορικού λόγου 

Κλίµακα Αυτοαξιολόγησης 

Η Κλίµακα Αυτοαξιολόγησης είναι η βάση σύµφωνα µε την οποία εσύ και ο δάσκαλος/σύµβουλός σου 

αποφασίζετε σε ποιο επίπεδο µπορείς να αποδώσεις σε κάθε δεξιότητα. Στην Κλίµακα Αυτοαξιολόγησης, 

περιγράφονται έξι επίπεδα επάρκειας 

Βασικός Χρήστης (A1, A2), Ανεξάρτητος Χρήστης (B1, B2) και Επαρκή Χρήστης (Γ1, Γ2) 

µε παραδείγµατα δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο. Αυτή είναι µια περίληψη των 

αναλυτικών περιγραφικών δεικτών που βρίσκονται στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας: βλέπε επόµενη ενότητα. 

Περίληψη των γλωσσικών και διαπολιτισµικών εµπειριών 

Το πρώτο µέρος αποτελεί περίληψη των εµπειριών σου από την εκµάθηση µιας γλώσσας στη χώρα όπου αυτή 

δε χρησιµοποιείται συνήθως – για παράδειγµα, µέσω της συµβατικής εκπαίδευσης, όπως είναι γίνεται στο 

σχολείο – αλλά θα µπορούσε να περιλαµβάνει γενικά γλώσσες που έµαθες 

• στην τάξη 

• στον εργασιακό χώρο 

• κατά την επαφή σου µε οµιλητές αυτής της γλώσσας 

• µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Το δεύτερο µέρος περιέχει πληροφορίες για τις γλωσσικές και διαπολιτισµικές σου εµπειρίες. Σε αυτές 

συµπεριλαµβάνεται και η παραµονή σου, για οποιονδήποτε λόγο, στη χώρα όπου χρησιµοποιείται συνήθως η 

γλώσσα που µαθαίνεις. ∆ίνεται έµφαση στα εξής: 

• στην επαφή σου µε άτοµα από µια διαφορετική κουλτούρα 

• στην παραµονή σου (π.χ. για δουλειά ή διακοπές) σε µέρη µε διαφορετική κουλτούρα. 

Αυτά εξηγούνται πιο αναλυτικά στο Βιογραφικό Γλωσσών. 

Πιστοποιητικά και ∆ιπλώµατα 

Στην ενότητα αυτή, µπορείς να καταγράψεις σύντοµα στοιχεία για αποδεικτικά γλωσσοµάθειας τα οποία 

µπορεί να κατέχεις. Αυτά µπορεί να έχουν εκδοθεί από σπουδές στο σχολείο ή το πανεπιστήµιο ή, για 

παράδειγµα, από εντατικά γλωσσικά µαθήµατα στον εργασιακό χώρο. 

Στην ενότητα Φάκελος του Χαρτοφυλακίου, µπορείς να διατηρείς τα ίδια τα πιστοποιητικά ή διπλώµατα ως 

αποδείξεις για το αρχείου σου. 

2. Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας  

Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας παρέχει λεπτοµερή περιγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων σου στις ξένες 

γλώσσες. Για παράδειγµα, ίσως να µπορείς να χρησιµοποιείς µια γλώσσα στις διακοπές ή στις αγορές σου – 

εποµένως να µπορείς να µιλήσεις και να καταλάβεις – αλλά να µην µπορείς να γράψεις τίποτα στην ίδια 

γλώσσα. Σε µια άλλη γλώσσα, ίσως να µπορείς να διαβάζεις εγχειρίδια χρήσης, αλλά να µην µπορείς να 

µιλήσεις καθόλου. 
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Στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας µπορείς ακόµα να περιγράψεις τι σου αρέσει και τι όχι σε σχέση µε τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών καθώς και τους τρόπους µάθησης που προτιµάς. Υπάρχει, επίσης, µια ενότητα 

για τις διαπολιτισµικές σου εµπειρίες στην ξένη γλώσσα. 

Στους περισσότεροι χρήστες ενός ΕΧΓ αρέσει να συµπληρώνουν το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Όταν 

ολοκληρωθεί, διηγείται την προσωπική σου ιστορία. ∆ιάφορες συνθήκες που επηρεάζουν τη χρήση ξένων 

γλωσσών από κωφούς ή βαρήκοους µαθητές αναπτύσσονται αναλυτικά στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. 

Παραρτήµατα Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας 

Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας έχει δύο παραρτήµατα. Το πρώτο παρέχει µια συνοπτική εικόνα των 

επιπέδων επάρκειας για τις πέντε δεξιότητες σε πέντε σελίδες και χρησιµεύει ως µέσο αναφοράς. 

Το δεύτερο παράρτηµα παρέχει στοιχεία για τις προτιµήσεις σου στις Εµπειρίες Γλωσσικής Εκµάθησης και 

περιέχει ένα εκτεταµένο Κουίζ ∆ραστηριοτήτων Εκµάθησης. Τέλος, αναφέρει τις ∆ιαπολιτισµικές Εµπειρίες 

σε έναν λεπτοµερή κατάλογο, που δείχνει την αποτελεσµατικότητα στην επαφή µε άτοµα από διαφορετικές 

κουλτούρες. 

3. Ο Φάκελος 

Ο Φάκελος περιέχει παραδείγµατα της δουλειάς σου, επιτεύγµατα και δείγµατα γλώσσας όπως τη 

χρησιµοποιείς. Όλα αυτά δείχνουν το επίπεδο επάρκειάς σου σε κάθε δεξιότητα που έχεις επιλέξει στην 

αυτοαξιολόγησή σου στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Ο Φάκελος περιέχει επίσης πληροφορίες για το πώς να 

κρατάς Ηµερολόγιο Γλωσσοµάθειας, µε βάση τις σκέψεις σου στις Εµπειρίες Γλωσσικής Εκµάθησης και σε 

ένα µέρος του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας. 

Η χρήση του φακέλου γίνεται ανάλογα µε τις δικές σου ανάγκες. Μπορείς να τον δείξεις σε έναν εργοδότη, 

για να σε βοηθήσει να πάρεις µια ορισµένη δουλειά. Μπορείς να τον συγκροτήσεις για τους δικούς σου 

λόγους ή για να τον δείξεις σε συγγενείς ή φίλους. 

Αν χρησιµοποιείς τον φάκελο για να σε βοηθήσει στην αίτηση για µια δουλειά, ίσως να θέλεις να 

συµπεριλάβεις σε αυτόν έγγραφα που µπορείς να διαβάσεις ή να συµπληρώσεις σε µια ξένη γλώσσα, 

εγχειρίδια χρήσης που µπορείς να χρησιµοποιήσεις ή, σε κάποιο ανώτερο επίπεδο, ένα βίντεο από µια 

παρουσίαση που έδωσες. 

Εάν ξέρεις µια ξένη γλώσσα από την οικογένειά σου, ίσως να θέλεις να συµπεριλάβεις στον φάκελο 

γράµµατα που έχεις γράψει ή κάποια οµιλία σου σε κάποιον γάµο. 

Μπορείς να συµπεριλάβεις µαρτυρίες από καθηγητές, εργοδότες ή άλλα άτοµα µε τα οποία χρησιµοποίησες 

µια ξένη γλώσσα. Ο Φάκελός σου παρέχει τις αποδείξεις για τις πληροφορίες του Ευρωπαϊκού 

Χαρτοφυλακίου Γλωσσών – είναι κάτι αντίστοιχο µε τα χαρτοφυλάκια που χρησιµοποιούν οι σχεδιαστές ή τα 

µοντέλα στη δουλειά τους. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του φακέλου βρίσκονται στον ίδιο το Φάκελο. 


