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Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, 

yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş, çaba ve 

ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtan ürünleri içeren sistemli ve amaçlı olarak 

oluşturulan çalışma-gelişme koleksiyonudur.  

 

AMAÇ 

1- Öğrencinin gelişimini izleyebilmek. 

2- Öğrencinin kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek. 

3- Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek. 

4- Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak. 

5- Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek. 

6- Velilerle iletişimi, onlardan katılım ve geri bildirim almak yoluyla kolaylaştırmak. 

7- Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamak.  

 

PORTFOLYO OLUŞTURMA SÜRECİ 
 

Uzun süreli çalışmaları içeren portfolyolar, eğitimde öğrencinin öğrenme sürecini 

gözlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. Portfolyonun oluşturulması ile başlayıp, 

sunulması ile biten süreçte öğrenciler, toplama, seçme, yansıtma, yönlendirme ve sunma 

gibi çok farklı aşamaları gerçekleştirmektedir.  

• Toplama ve seçme sürecinde öğrenciler ön bilgileri ile yeni öğrendikleri bilgiyi 

ilişkilendirme fırsatı bulurlar.  

• Yansıtma sürecinde öğrenci içeriği somutlaştırma ve yeterliklerinin farkına varma 

fırsatı bulur.  

• Sonuç sürecinde ise, yönlendirme aşaması ile öğrenci kriterlerini ve başarı 

göstergelerini karşılaştırma olanağı bulur.  

 

• Sunma ise farklı çoklu ortam seçeneklerinin bir arada kullanılabildiği teknik 

konularda öğrencinin kendini geliştirebildiği öğrenci merkezli bir etkinliktir. [1] 

 

 

 TOPLAMA	 SEÇME	 YANSITMA	 SONUÇ	
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E-PORTFOLYO NEDİR? 

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni 

seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve 

sunulmasına olanak sağlamıştır. E-Portfolyo, bir öğrencinin  birikim ve başarı göstergelerini 

bir araya getirerek oluşturduğu taşınabilir ve internet üzerinde istenen şekilde paylaşılabilir 

bir platformdur. 

E-Portfolyo sayesinde öğrenci kazanımları ve öğrencinin yayınlamak istediği tüm 

doküman, resim, blog, multimedya, internet adresi ve iletişim bilgileri tek platformda 

buluşabilir. 

Öğrenciler tarafından oluşturulan özgün ürünler elektronik ortamda dijital olarak bir 

araya getirilerek, kaydedilip saklanır. Bu süreç elektronik ürün dosyası (e-portfolyo) olarak 

adlandırılmaktadır. (Gülbahar, Köse 75-93). 

 

E-PORTFOLYOLAR NEDEN KULLANILMALI? 

• E-portfolyo oluşturma süreci okuldaki tüm bireylerin öğrenim kazanımlarını ve 

beklentilerini açıkça ortaya koymaya teşvik eder.  

• Tüm e-portfolyo oluşturma süreci boyunca öğrenciler, öğrenme düzeylerini 

yansıtmaları için desteklenirler.  

• Öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarına ilişkin dönüt verme ve onları yönlendirme 

fırsatı bulurlar.  

• E-portfolyolar, öğrenme materyallerinin organize edilerek öğrencilerin bireysel 

gelişimini sergilemesini sağlarlar.  

• Öğrenciler, çoklu ortam bileşenlerinden istediklerini kullanabilir ve böylece “Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri” konusundaki becerilerini geliştirme olanağı bulurlar.  

• Öğrenci çalışmaları; öğretmenleri, arkadaşları ve diğer ilgili kişiler tarafından rahatça 

paylaşılabilir ve dönüt alınabilir bir biçim alır. 

• Öğrenciler, çalışmalarını okuldan uzakta bile olsalar teslim etme şansına sahiptir, 

aynı şekilde öğretmenlerde istedikleri yerden çalışmaları kontrol edebilirler. 

(Demirören, Koşan ve Palaoğlu 62). 
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Adapazarı Özel Enka Okullarında E-portfolyo; 

• “Google +” kullanılarak hazırlanır. 

• Tüm öğrenciler tarafından kullanılır.  

• Sunum gününde öğrenci çalışmalarının sergilenmesi için Google + sisteminin yanı 

sıra başka programları ve uygulamaları da kullanımını içerir. (prezi ,keynote, imovie 

vb.) 

• Sunum günleri her dönem sonunda birer kez olmak üzere yılda 2 kez gerçekleştirilir. 

• Süreçte IT bölümleri tüm kullanıcıların Google+  hesaplarını oluşturmalarına ve 

sürecin işleyişine teknik destek verirler. 

• Öğrenci  Google + hesaplarına danışman öğretmenler ve ders öğretmenleri yorum 

yaparlar. Okul müdür ve müdür yardımcıları, MYP koordinatörleri, portfolyo liderleri de 

öğrenci hesaplarına erişim hakkına sahiptirler. 

• Öğrenci hesaplarında dijital ortamda bulundurulamayacak yazılı materyallerin 

fotoğrafları yer alabilir. 

 

Öğrenci portfolyosunda bulunabilecek ürünlerin bazıları şöyledir: 

• Öğrencinin kendini tanıttığı kısa açıklama yazısı 

• Gezi fotoğrafları, yazıları 

• Proje çalışmaları 

• Toplum hizmeti çalışmaları 

• Sosyal etkinlik çalışmaları 

• Deney raporları 

• Katıldığı yarışmalarda aldığı ödül, dereceler 

• Sertifikalar 

• Atölye çalışmaları 

• Teknoloji kullanımı 

• Akademik başarı kanıtları (Araştırma çalışmaları, belgesel,  makale incelemesi) 

Not: Belirtilen çalışmalar portfolyo çalışmasının gerçekleştirildiği eğitim öğretim yılına 

ait olmalıdır. Önceki yıllara ilişkin çalışmalar öğrencilerin Google+ hesaplarında farklı 

bir klasörde depolanır.  
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Aşağıdaki ürünler öğrenci portfolyolarında yer almayacaktır: 

• Testler 

• Kısa sınavlar 

• Bir başkasının ürünleri 

• Öğrencinin kendi yaratmadığı, hazır bulduğu bir ürün 

 

ROL VE SORUMLULUKLAR 

Öğretmenler 

• Tüm danışman ve ders öğretmenleri öğrencilerin Google+ sayfalarını 15 

günlük aralıklarla kontrol ederler. 

• Öğrencilerin portfolyolarına ekledikleri ürünlerinin ve hesaplarının uygunluğu 

takip ederler. 

• Öğrencileri dönüşümlü düşünmeye yönlendirecek olumlu geri bildirimlerde 

bulunurlar. 

• Öğrencilerin portfolyolarına ekleyecekleri ürünlerde niteliğe dikkat ederler. 

• Öğrenci ürünlerine yapılan yorumlarda;  Ne Öğrendin?, Bu Çalışmanın Derse 

Nasıl Bir Katkısı Oldu?, Kazanımın Ne? vb. sorularla öğrencilerin yansıtma 

yazısı yazmalarını teşvik ederler. 

• Öğrencilerin portfolyo kontrollerini ve geri bildirimlerini elektronik ortamda 

yaparlar. 

 
Öğrenciler 

• “Google+” hesaplarının tasarımı tamamen öğrenciye aittir. 

• Öğrenci kullanıcı şifreleri sadece öğrencinin kendisinde bulunur, şifreler 

başkaları ile paylaşılmaz. 

• Portfolyolarına ekleyecekleri ürünlerde niteliğe dikkat ederler.  

• Portfolyolarına ekledikleri ürünler için Ne Öğrendin?, Bu Çalışmanın Derse 

Nasıl Bir Katkısı Oldu?, Kazanımın Ne? vb. soruları cevaplayan yansıtma 

yazısı yazarlar. 

• Portfolyoları ile ilgili öğretmen görüş ve önerilerini dikkate alıp, çalışmalarını 

bu yönde düzenlerler. 

• Portfolyolarına ekleyecekleri ürünleri belli aralıklarla güncellerler. 

• Portfolyo sunum gününde belirtilen saat ve yerde bulunmaya özen gösterirler. 

• Okul portfolyo politikasında belirlenmiş kararlara uyarlar. 
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Veliler 
• Öğrenci portfolyolarını gözlemci olarak takip ederler. 

• Dönem sonlarında gerçekleştirilen portfolyo sunum günlerine zamanında 

katılmaya özen gösterirler. 
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Bu politika her eğitim öğretim yılının başında ve gerek duyulan diğer zamanlarda, ilgili 

kişiler tarafından güncellenir. 
	


