
Научите да своје заслуге скупљате
И у Портфолију да их чувате
Па када вам је тешко и кад нема друга,
Када вас, по ко зна који пут савлада туга,
А од успеха нема ни трага,
Уз вас ће бити ова књига драга.

Љиљана Павловић
Даниела Вранић



РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

Тема:
Значај портфолија у праћењу напредовања ученика.



У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитњу („Службени гласник РС“ бр.72/09 и 552/11) у члану 11
се наводи да се ученик, између осталог, оцењује и на основу
материјала који је потхрањен у портфолију.

Портфолио као средство личног развоја ученика је увелико
прихваћено у свим европским земљама и вођење портфолиа је
обавеза сваког ученика.
Ученички портфолио документује рад и напредовање ученика и
служи као документ за самопраћење од стране ученика, као и за
праћење од стране учитеља и родитеља. Портфолио је значајан
за све ученике, а  посебано је значајан за ученике који имају
сметње у развоју, као и за талентоване (напредније) ученике



Основни циљеви вођења портфолија у основној школи:

 Откривање индивидуалних способности сваког детета

 Праћење когнитивног развоја ученика, развоја његових

интересовања и развоја способности  самоспознаје

 Формирање позитивних моралних  и етичких квалитета сваког

детета

 Мотивација за даљи креативни раст и развој сваког ученика

 Стицање вештине размишљања о себи кроз анализу сопствених

интереса, склоности, потреба...

 Формирање животних идеала и жеље за непрестаним

усавршавањем



„Мој портфолио“
ЉиљанаПавловић
Даниела Вранић

Модел портфолија „Мој
портфолио“ је резултат
експерименталних
рефлексија направљених у
основној школи кроз прва
четири разреда. Овај
приручник има за циљ да
да прави модел
портфолија као поузданог
документа који ће свим
ученицима омогућити да
на једноставaн и ефикасан
начин прате свој развој и
напредак.



Шта ученику значи портфолио?

Портфолио представља књигу образовних постигнућа, ту ће ученик

чувати фотографије активности на којима је учествовао, успехе које

је остварио у свом одељењу, школи,  резултате са разних такмичења,

своје успехе у спортским активностима...

Главна функција ове иновације је да помогне ученицима основних, а

касније и средњих школа, да представе своје специфичне спосбности

и омогуће себи образовање за занимање које воле и улаз на

факултете који су у складу са њиховим постављеним циљевима

личног развоја. Стога је један од важних циљева портфолија

професионална орјентација. Анализирањењем ученичког портфолија

уочићемо његове склоности, таленте и интресовања.



„Мој портфолио“ ће ти рећи:



„Мој портфолио“ ће чувати
најзанимљивије материјале из
школског и ваншколског   живота
детета, пратиће и  потврдити
његова достигнућа и успехе у
разним креативним, комуникативним
и спортским областима.



„Мојпортфолио“ је организован у 7 секција, свака секција је означена
другом бојом.

Ја и породица

Моје окружење

Планирање и процена

Моја достигнућа

Евалуација

Мали савети

Дипломе и стикери



Ја и породица



Моје окружење



Планирање и процена



Евалуација
Сагледавање постигнућа
рефлексијом,
самооцењивање,
реализација планираног,
чиме је ученик задовољан,
чиме незадовољан, шта ће
мењати у следећој години,
разлози за нереализованост
планираног...



Мали савети
Низ савета који ће
ученицима бити од
велике користи.



Дипломе и стикери



Мој портфолио“ ће  омогућити родитељима да заједно са својом

децом  прате њихово напредовање и развој. На крају године „Мој

портфолио“ ће представљати самопрезентацију детета, која је

поткрепљена   одговарајућом документацијом (фотографије,

дипломе, карте, цртежи) која доказује тврдње детета. Касније, када

одрасте „Мој портфолио“ ће чувати успомене свог власника.



http://uciteljicaljilja.wordpress.com/

http://uciteljicadaniela.wordpress.com/

e/mail: mojportfolio12@gmail.com

http://www.facebook.com/HajdeDaSeIgramo

Tel. 061-61-95-899

Овде ћете наћи све потребне информације о портфолију:


