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Evrópsk tungumálamappa
 – fyrir grunn- og framhaldsskóla

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út evrópska tungumálamöppu 
(European Language Portfolio) sem hlaut vottun Evrópuráðsins árið 
2006. Evrópska tungumálamappan er aðgengileg til afnota fyrir alla á 
vefjum menntamálaráðuneytisins, Námsgagnastofnunar og Menntagáttar. 

Evrópska tungumálamappan (ETM) er þrískipt og inniheldur:
Tungumálapassa með stuttri samantekt um móðurmál eigandans og 
skýru yfirliti yfir tungumálanám hans og tungumálakunnáttu
Námsferilskrá þar sem eigandi getur skráð námsmarkmið sín, 
kunnáttu og reynslu af menningu annarra þjóða, og lagt mat á 
framfarir sínar með skipulögðum hætti
Safnmöppu þar sem eigandinn varðveitir sýnishorn af verkum sínum á 
tungumáli/málum sem hann/hún hefur lært eða stundar nám í

ETM er gagnlegt hjálpartæki í tungumálanámi. Hlutverk möppunnar 
er að veita greinargóðar upplýsingar um kunnáttu og færni í erlendum 
tungumálum sem skráðar eru í Tungumálapassann. Mappan er einnig 
vel til þess fallin að efla sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin námi. Í 
Námsferilskrá skráir nemandinn jafnt og þétt hugleiðingar sínar um námið 
og framvindu þess. Hann veltir fyrir sér hvernig honum lætur best að 
læra og setur sér markmið. Þar skráir hann einnig kynni sín af öðrum 
tungumálum en þeim sem hann lærir í skóla og reynslu sína af öðrum 
menningarheimum. Í Námsferilskránni eru gátlistar fyrir sjálfsmat. Þeir 
eru byggðir á samevrópska matsrammanum fyrir tungumál (Common 
European Framework of Reference for Languages) sem Evrópuráðið hefur 
gefið út. Í gátlistum fyrir sjálfsmat er gengið út frá því sem nemandinn 
kann og ræður við. Í Safnmöppu geymir nemandinn verkefni og annað sem 
hann vill halda til haga í tengslum við námið.

Tungumálapassinn er hluti af Europass sem er safnheiti yfir staðlaða 
menntunar- og starfshæfnimöppu. Sjá nánar á www.europass.is. 
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