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Bevezetés 
 
  Tanulmányunkban bemutatunk egy megvalósított általános iskolai 
projektet, amelybe beépítettük a portfólió-, illetve a projektportfólió-eljárás 
egyes elemeit. A projektportfólió-szemlélet teljes módszerarzenáljának felsora-
koztatására természetesen nem vállalkozhatunk egyetlen tevékenységsorozaton 
belül. A tanulókkal ilyen módon eredményesen együttműködni egyébként is 
csak akkor lehet, ha először lépésről lépésre kiépítjük, gyakoroltatjuk az 
eljárások technikáit. Az érintett nyelvi csoport még csak az első lépéseknél tart. 
A projektet a német nyelv tanításának/tanulásának keretein belül valósítottuk 
meg, de nem csupán a nyelvpedagógusokat szeretnénk megszólítani. Az eset 
leírása bármely tantárgyat vagy műveltségterületet tanító pedagógus számára 
tájékoztatást nyújthat arra, hogy a Németországban és Svájcban már kidol-
gozott és bevált módszeregyüttest, illetve a használatához szükséges pedagógiai 
modellt/szemléletet alaposabban megismerje, és kipróbálja a saját tanári 
praxisában.  
  A megvalósításra került projektben arra a kérdésre is kerestük a választ, 
hogy a hagyományos iskolai környezetben, a comeniusi modellben, amelyben 
órarend szerint, 45 perces tanítási egységekben, tantárgyakban gondolkodunk 
(és így is cselekszünk), elsajátíthatják-e tanulóink a projektportfólió-eljárás 
alapelemeit, lehet-e eredményesen ötvözni, vegyíteni a két modell sajátosságait. 
Azt feltételeztük, hogy csoportunkkal részeredményeket érhetünk el. Lesznek 
tanulók, akik könnyebben és szívesebben dolgoznak ebben a formában. Nekik 
bővülnek majd a tanulási technikáik, a tantárgyi tudásuk, és produktumot is 
tudnak felmutatni az időszak végén. Várható volt azonban az is, hogy a csoport 
egy részének problémát fog jelenteni az eljárások megértése, és a rendelkezésre 
álló idő nagy részében a feladatok megértetésével, nem azok végrehajtásával 
fog eltelni. 
 
 
 
 
 

 



A pedagógiai projekt feltételei 
 
  A projekt szó az ezredfordulóra divatfogalommá vált. A társadalmi 
alrendszerek mindegyike adaptálta saját területére, nem volt ez alól kivétel az 
oktatás sem. A professzionális projektmunkához tréningeket, tanfolyamokat 
nyújtanak az üzleti, vállalkozói szférában. A továbbképzéseken elméletileg 
elsajátítható a sikeres projektvezetés, a projekt-menedzsment, a témához tar-
tozó terminológia. Az iskolai szervezetekben is szükséges a projektmenedzs-
ment ismerete, hiszen jelen vannak a különböző léptékű és nagyságrendű 
projektek a tevékenységi kör minden területén. A projektek eredménye, minő-
sége attól függ, mennyire felkészült rá maga a megvalósító szervezet. A tanul-
mány arra kíván példát nyújtani, hogy a tanulókkal együtt végzett projekt is 
csak abban az esetben lehet sikeres, ha a pedagógus felkészült projektvezető. 
Ismernie kell a projektpedagógia mint elméleti modell létét, ezen kívül 
fegyvertárába be kell gyűjtenie a projektmódszer eljárásának elemeit. Az a 
pedagógus, aki már saját maga is részt vett a projekt megvalósításában, esetleg 
már kipróbálta magát projektvezetőként, könnyebben építi be a tanítási 
folyamatába a projektpedagógiai módszereket, technológiákat.  
  A projekt olyan tevékenységegyüttes, amely jól körülhatárolt, érthető, 
konkrét céllal (célkitűzésrendszerrel), rögzített határidőkkel, előre meghatáro-
zott erőforrásigénnyel rendelkezik. A projektnek van felelőse, a munkavégzés-
ben dominál a tervszerűség és a tervezettség. Az egyéni és a csoportos aktivitá-
sok egyaránt jellemzők. Mivel a felsorolt kritériumoknak megfelel az általunk 
végzett pedagógiai tevékenységsorozat, mondhatjuk, hogy pedagógiai projektet 
valósítottunk meg. 
 
 

A tantárgyi portfólió készítése 
 

  A pedagógia a portfólió szót is a gazdaság, az üzleti élet, a bankszféra 
világából kölcsönözte. A magyar tanítási gyakorlatban egyelőre a pedagógiai 
innováció körében találhatjuk az úgynevezett portfólió-szemlélet elfogadását, 
de talán sem elméletének, sem metodikájának nem volt eddig elég széles körű a 
népszerűsítése. A portfólió módszerének kevés a magyar nyelvű szakirodalma, 
alig találunk a módszer használatára vagy a szemléletre felkészítő pedagógus-
továbbképzéseket, a tanári alapképzésben nincsenek ebben a témában kurzu-
sok. Elsőként az élő idegen nyelvet tanító pedagógusok találkozhattak a 
szemlélet és módszereinek bemutatásával, mert Magyarországon 2003 szeptem-
bere óta zajlik az Európai Nyelvtanulási Napló (European Language Portfolio, 
ELP) implementációja. (Magyarország 1998-ban kapcsolódott be a több orszá-



got érintő ELP-projektbe, de a széles körű alkalmazásra 2003-tól van lehető-
ség.) Az Európai Nyelvtanulási Napló az Európa Tanács által akkreditált 
taneszköz, amely 2004 óta szerepel a hivatalos tankönyvlistán (OT-0320 és 
OT-0903). A nyelvpedagógia tehát lépéselőnyt élvez a portfólió bevezetését 
illetően az egyéb tantárgypedagógiákkal, illetve az általános iskolák alsó 
tagozatában fellelhető pedagógiai alkalmazásokkal szemben.  
  Pedagógiai portfólió alatt a tanulói produktumok rendszerezett doku-
mentumgyűjteményét értjük. A portfólió készítése egy-egy feladat megoldására 
irányuló gyakorlati tevékenységet és alkotómunkát jelent. A portfólió-szemlélet, 
a portfólió pedagógiája a tanítási-tanulási folyamatnak olyan módszertani meg-
közelítése, amely egyben a pedagógiai kultúra változásával kell hogy együtt 
járjon. A leírásra kerülő nyelvpedagógiai projekt a portfólió-szemléletű tanulás-
szervezésnek is megfelel. 
 
 
A projekt-portfólió meghatározása 
 
  Esettanulmányunkkal egy újabb átvett/kölcsönzött terminust, a pro-
jekt-portfólió fogalmát kívánjuk meghonosítani a (nyelv)pedagógiában. Ismét a 
projekt-menedzsment témaköréből származik a fogalom. Egy újabb módszer-
variánsról van szó, egy speciális elegyítésről, amelynek pedagógiai definiálására 
és tartalommal való megtöltésére vállalkozunk. Heurer (2000) meghatározása 
szerint „a projekt-portfólió egy projekt megvalósulásának folyamatát és a 
tanulónak a projektben játszott szerepét dokumentálja. (Például egy iskolai 
színielőadás megvalósulását.)” (Idézi Falus–Kimmel 2003, 15.) Első 
megközelítésben mondhatjuk, hogy a projekt-portfólió egy projekt megvaló-
sulásának dokumentálása, de ez szerintünk kizárólagosan a csoport szintjén 
történhet. A projektpedagógiában és a portfólió-szemléletben is a tanulási 
folyamatban egy adott (a tanulókkal közösen előre megállapított) időkeret 
végére el kell készülnie egy produktumnak, amelyet a tanulók maguk hoznak 
létre. Ám a projektben a klasszikus értelmezés szerint a produktum közös 
munkával készül, a portfólió pedig az önálló (egyedül végzett) tevékenység 
eredménye (Bandiné 2005, 90). Ha ezt tovább gondoljuk, a projekt-portfólió 
egy még speciálisabb alkalmazás. A tanuló egyrészt feladatot vállal a közös 
produktum elkészítésében, másrészt a projekt megvalósításában betöltött 
szerepét saját maga dokumentálja, saját szerepéről reflexiót készít, illetve 
készíttet másokkal. A tanuló tulajdonában lévő portfólióhoz komplexebb 
kérdéskör tartozik. Előtérbe kerülnek a konkrét célkitűzés (szakmai, tantárgyi 
ismeretek megszerzése) mellett a tanuló egyéb készségei és képességei (tanulási 



technikák, önállóság, kezdeményezőképesség, önértékelés, problémamegoldás, 
munkaszervezés, szociális képességek, kommunikációs készségek, konfliktus-
kezelési stratégiák, előadói készségek, együttműködés, reflexió) és azok 
fejlettségi foka is. Az egész tanulási folyamatot, még az iskolán kívülit is, 
dokumentálják. „A portfólió eredetileg is a gyakorlatban megszerzett kom-
petenciák társadalmi elismerésére jött létre” (Falus–Kimmel 2003, 9). A tanulói 
önértékelés mellett megjelenik a dokumentációban a társak és a pedagógus 
értékelése. Mindez a reálisabb önértékelést, az önreflexió elsajátítását és a 
további tanuláshoz az előbbre lépés lehetőségét célozza, mert újabb részcélokat 
jelöl ki. Az egyéni portfólióban a tanulónak a szociális fejlődése is nyomon 
követhető. A portfólió hozzásegíti a diákot, hogy megtanuljon a saját szerepére 
reflektálni. A portfólió használója tervezési technikákat sajátít el, részcélokat 
tanul meg kitűzni, hozzászokik a határidőre való teljesítéshez, a csoport érdeké-
ben szükséges egyéni felelősségvállaláshoz is. A projekt-portfólió alkalmazása – 
éppúgy, mint a projektpedagógia – támogatja a tantárgyközi megközelítést, ta-
nuló- és produktumorientált. A pedagógusnak lehetőséget teremt különböző 
munkaformák, tanítási módszerek és eljárások, eszközök és anyagok beépíté-
sére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A projekt-portfólió alkalmazási sémája (Qualitätsstandards 2004, 15) 

  A portfóliókat különböző altípusokba lehet sorolni. Láttuk, hogy Heurer 
szerint a projekt-portfólió is egy külön típus. Szerintünk a projekt-portfólió 

 



magán viseli egyfelől a „készségeket bemutató”, másfelől a „fejlődési portfólió” 
kategóriák jellegzetességeit. A komplexitása miatt elképzelhető más besorolás 
is. (Bandiné 2005, 89). Mi a közösségi szinten – a pedagógus projektvezetésével 
– elkészülő, a projekt produktum mellett az egész csoport készségeit és 
fejlődését is bemutató portfóliót sorolnánk a projekt-portfólió típusba. A 
nyelvpedagógusok számára fontos tudnivaló, hogy az Európai Nyelvtanulási 
Napló önmagában nem elégséges eszköz, ha a tanulói önreflexiókat és a társak, 
valamint a pedagógus értékelését is rögzíteni akarjuk. A naplóban a tanulás 
tanulásában elért eredmény sem örökíthető meg. Így a napló használatát is 
eredményesebbé tehetjük, ha a hivatalos (akkreditált) verziót kiegészítjük saját 
készítésű – a tanulóinkkal együtt tervezett – portfóliókkal. Másik lehetőségünk, 
ha tanulási naplót vezettetünk. Ehhez is komoly tanári előkészítő munkára van 
szükség (és természetesen a napló vezetésének módszertanára), hogy a tanulók 
tisztában legyenek a tanulásukat támogató eljárás használatával. Ám arra 
figyelemmel kell lennünk, hogy a túlzott adminisztráció, ami a diákok egy 
részénél éppúgy, mint a pedagógusoknál egyenesen ellenszenvet válthat ki, ne 
menjen a motiváció vagy a tananyag megtanulásának a rovására!  
  Az 1. ábra szemléleti a projekt-portfólió és a tanulási folyamat 
kapcsolatát. A tanulási folyamatnak központi, meghatározó szerepe van. Min-
den, ami a projekt vagy a portfólió elkészültét biztosítja, az segítőként hozzájá-
rul a tanulási folyamat eredményességéhez. A hullámvonal azt jelzi, hogy az 
egész tanulási folyamatnak nincs eleje és vége, szakaszok kijelöléséről van szó – 
egy-egy projektmunkával, portfólió készítésével –, és a szakaszok számtalan-
szor ismétlődnek. A projekt-portfólió tevékenységsorozat egy komplex és nyi-
tott kutatási kérdés, egy probléma felvetésével indul. Már a tervezési fázisba is 
vonjuk be tanulóinkat: készítsünk velük együtt gondolati térképet! Mielőtt 
kijelölnénk a konkrét célt, a kutatási kérdést vizsgáltassuk meg másokkal is 
(pedagógusok, szülők, tanulótársak, szakértő), és csak ezután kössünk 
megállapodást a konkrét feladatról. Az adat- és anyaggyűjtés szakaszában 
készülhet tanulási napló, a folyamat objektivációit az ábra felső része tartal-
mazza (fotók, videofelvételek, audiofelvételek, könyvoldalak, internetes honla-
pok, képek, rajzok, munkadarabok), míg az alsó rész az igénybe vehető tanács-
adói támogatást mutatja be. A portfólió készítésének és a tartalomjegyzék írásá-
nak folyamatosnak kell lennie, hogy segítse a tájékozódást az összegyűjtött 
anyagban. A célt akkor érjük el, ha válaszolni tudunk az eredeti kutatási kér-
désre, ha megoldottuk a problémát. Ezt összefoglaljuk, majd prezentáljuk a 
segítők előtt, hogy a tanuló önreflexiója mellett reflektálhassanak az egész 
munkára a segítők is. Valamennyi reflexiót rögzítjük a projekt-portfólióban. Ez 
a metareflexió különbözteti meg a portfóliót az egyszerű gyűjtőmunkától. 



 
 
A portfólió és a tanulási napló kapcsolata 
 
  A portfólió és a tanulási napló nem ugyanazt jelenti, bár akadnak 
szakirodalmak, amelyek szinonimaként használják a két fogalmat. A portfólió a 
tanulói dokumentumok gyűjteménye, a tanulási napló pedig a tanulási folyamat 
rögzítésére szolgál. A portfólió a „mit készítettem, mit tudok, mire vagyok 
képes” kérdésekre ad választ. A naplóból a „hogyan tanulok” kérdés mentén a 
tanulói típusokra következtethetünk, a tanulási technikákat érhetjük tetten.  
  A Heurer (2000) tipológiában a „reflektív portfólió” definíciója lefedi a 
tanulási naplók egy fajtáját. „A reflektív portfólió középpontjában a diák tanu-
lási folyamatainak bemutatása és a diák reflexiói állnak. A cél a tanuló 
metakognitív készségeinek fejlesztése. A reflektív portfólióból a diák, a tanár, a 
szülő számára egyaránt kibontakozik a tanuló portréja: tanulói típusa, tanulási 
stratégiái, technikái, azok fejlődése, kibontakoztatása különböző területeken” 
(idézi Falus–Kimmel 2003, 16). Ez a portfóliófajta annyiban fed le több terüle-
tet a tanulási naplónál, hogy több tantárgyra vagy műveltségterületre alapoz, a 
tanulási napló inkább csak egy-egy tevékenységi területhez vagy tantárgyhoz 
kötődik.   
  A nyelvpedagógusok ismét dolgozhatnak mintával, és példával 
járhatnak elől a többi tantárgypedagógiát 
segítve. Ausztriában már megjelent a német 
mint idegen nyelv tanulásához egy nyelvi 
napló (Mein Sprach-Tagebuch). A kis könyv 
ismertetője ugyan portfóliónak nevezi ezt a 
kiadványt, de ez nem azonos az Európai 
Nyelvtanulási Napló osztrák vagy német 
verziójával. A kiadvány bemutatását, 
értékelését ezen a helyen nem tekintjük 
feladatunknak, megelégszünk a lehetőség 
felvillantásával. Svájcban a sport és 
testnevelés műveltségterület (4–6. osztály) 
számára készült el egy tanulási folyamatot kísérő „taneszköz” (Baumberger–
Müller 2004), amely éppúgy készséglistákat tartalmaz, mint az Európai 
Nyelvtanulási Napló.  
 
 

A vizsgálatban részt vevő csoport leírása 

 

 
2. ábra: „Mein Sprach-Tagebuch” 

tanulási napló 



 
  A projekt-portfóliót egy 14 fős, 6. osztályos német nyelvi csoporttal 
készítettük. A különböző munkaformák tanórai alkalmazását igencsak 
megnehezíti, hogy a csoportban tanuló gyerekek két különböző iskolai osz-
tályba járnak, így csak az idegen nyelvi órákon dolgozhatnak ebben a közösség-
ben. A két osztály egyikében sem jellemző, hogy a pedagógusok más 
tantárgyakból rendszeresen alkalmaznának kooperatív tanulási technikákat, 
csoportmunkát vagy órai differenciálást. A tanulók harmadik osztályban heti 
egy órában kezdtek megismerkedni a német nyelvvel, negyedikben heti három 
órájuk volt. Ekkor kezdtünk foglalkozni az Európai Nyelvtanulási Naplóval. 
Az ötödik és a hatodik osztályban a heti három órát kiegészítette heti egy-egy 
szakköri foglalkozás.  
  A tanulócsoportnál több ízben járt végzős német szakos hallgató 
gyakorlaton. A hospitálások, a tanárjelöltek gyakorlótanításai nem alkalmasak 
az alternatív módszerekkel való tanításra/tanulásra. A hallgatóknak vagy telje-
sen ismeretlenek ezek a módszerek, és ezért túl sok újdonsággal találkoznának 
első óráikon, vagy a gyakorlat időbeosztása miatt nem lehetséges, hogy végig-
kísérjék az adott szakasz teljes tanulási folyamatát. Az érintett tanulócsoporttal 
tehát inkább csak a heti egy szakköri foglalkozáson alkalmaztuk a portfóliós 
eljárásokat.  
  Iskolánk, ahol a projekt-portfólió alkalmazását vizsgáltuk, több terüle-
ten is részt vállal a Világ – Nyelv Programban. A 2004-es évben pályázati 
támogatással Forrás idegen nyelvi tanulóközpont kialakítására került sor az 
intézményben. Így a tanulóknak helyben, épületen belül van lehetőségük 
megismerkedni az idegen nyelvi tanulóközpontok használatával. Rendszeresen 
a Forrás központban tartunk idegen nyelvi órákat, a tanulók olyan feladatokat 
kapnak, amelyek segítik őket az önálló tanulásban. Az autentikus anyagok 
állományát többnyire ismerik, de noszogatni kell őket, hogy önállóan is 
használják. Szintén a Világ – Nyelv Program keretén belül tartottunk az érintett 
csoporttal bemutató órákat és különböző német nyelvű nyilvános rendezvénye-
ket. A projektet úgy időzítettük, hogy az értékelési szakasza történhessen 
bemutató órán. Célunk volt, hogy mások is bepillantást nyerhessenek a projekt-
portfólió gyakorlati alkalmazásának egyik leglényegesebb mozzanatába.  
 
 
 
 
 

A projekt folyamatának bemutatása 
 



Témaválasztás, célkitűzés 
  A projekt témáját a tanulókkal együtt választottuk ki. Több lehetőséget 
kínáltunk fel, amelyek mindegyike egy-egy olyan tevékenységsorozat meg-
valósítását célozta, amely a gyerekek érdeklődésére épített, és az eredmény a 
mindennapi iskolai életükbe valóságosan beépülhetett volna. Ezek a biztosíté-
kok arra, hogy a projekt „tanulóorientált”. Esetünkben a gyerekek egy olyan 
iskolai műsort, idegen nyelvi rendezvényt választottak témának, amely 
megrendezése nagy élményt jelent az egész iskolaközösség (tanulók, pedagógu-
sok, szülők) számára. A projektben részt vevő tanulók felelősek lettek az egész 
rendezvényért, az előkészületekért, a tájékoztatásért, a műsorért. Külön szeren-
cse volt, hogy a rendezvényre német testvériskolánk delegációját vártuk 
vendégségbe. A legnagyobb erénynek azt tekintettük, hogy nem úgy tettünk, 
mintha megszerveznénk egy multikulturális műsoros délutánt, hanem ezt tény-
leg meg is tettük. Súlya volt minden lépésnek, a határidőket mindenkinek tar-
tani kellett. Egész egyszerűen a valós iskolai élet része volt ez a tanulási egység. 
Ezt persze nem lehet minden témában és minden időben megtenni. Ahol nem 
lehetséges, ott a projektben természetszerűleg kevesebb a motiváló erő. 
Azonkívül nem szabad elfelejtenünk, hogy a projekt-portfólió alkalmazása nem 
lehet az egyetlen módszere a nyelvtanulásnak, nyelvtanításnak, mindig szükség 
van egyéb metódusok (akár a történeti módszerek vagy azok elemeinek) a 
nyelvoktatási folyamatba való beépítésére. 
  A választott témához alapként a Projekt Deutsch Neu 2 tankönyv 7. 
projektjét használtuk. A tankönyvi projekt összefoglalásként kezeli a „Schulfest” 
(Iskolai ünnepség) témakört, ahol a már több helyen megtanult ismeretek és 
készségek most újabb szöveg- és szituációs környezetben kerültek elő. A tan-
könyv mellett használtuk a munkafüzetet és a tankönyvcsaládhoz készített 
magnókazetta hanganyagát. Mivel az iskolában angol nyelvet is tanulnak gyere-
kek, konkrét témaként a Márton-nap és a Halloween feldolgozását, az e 
témakörökhöz szervezett iskolai partira való felkészülést jelöltük meg. Miután a 
témát kiválasztottuk, összeállítottunk egy feljegyzést, amely a kötelezően fel-
dolgozandó tananyagot, a témát, a célokat, a feladatokat és az elkészítendő 
produktumok leírását tartalmazta. (4. ábra) Meghatároztuk a projekthez 
rendelkezésre álló időkeretet. Egy hónap alatt (amelybe beleesett sajnos az őszi 
szünet) 12 németóra, 6 szakkör (tömbösítve) és 6 óra otthoni felkészülés állt 
rendelkezésünkre. 
 
Tervkészítés, csoportok szervezése 
  A projekt időtervét már a tanulókkal együtt készítettük el (3. ábra). 
Valóságos időbeosztást jegyeztünk fel, rögzítettük az eljárás lépéseit. A táblázat 



„Tevékenységek” oszlopa tartalmazza a tanulói feladatokat, a tanulók számára 
meghatározott tevékenységeket. Természetesen a tervezés csak az egész cso-
port szintjére bontva készült. Ez volt a kiindulási alapja a tanulók további 
egyéni tervezésének és célkitűzéseinek. A tanári feladatok is a listára kerültek, 
így mindenki láthatta, ki miért felelős.  
 

Időpont Az eljárás lépései Tevékenységek Tanári feladatok 

2005. október 
10–11. 

témaválasztás, célkitű-
zés 

Schulfest: Martinstag, 
Halloween kiválasztása 

nyelvi csoportokkal 
egyeztetés 

2005. október 
13. 

tervkészítés, csoportok 
szervezése 

időterv megalkotása, 
felelősök kijelölése 

forrásteremtés, 
5 csoport alkotása 

2005. október 
17–18. 

adatgyűjtés, anyaggyűj-
tés 

Forrás idegen nyelvi 
tanulóközpontban, 

taneszközökben kutatás 

helyszín és doku-
mentumok biztosí-

tása 

2005. október 
20–27. 

téma feldolgozása, 
készülés a műsorra 

minden csoport más 
feladatot kap, de ha vé-
gez, csatlakozhat más-

hová 

nyelvi csoportokkal 
egyeztetés 

2005. novem-
ber 7–8. 

produktum összeállí-
tása, válogatás 

„Mit tudok?” lapok kitöl-
tése önértékeléshez 

mentorálás, tanári 
értékelés 

2005. novem-
ber 10. 

(ön)értékelés 
bemutató óra tartása, 

prezentációk 
az óra megszerve-

zése 

2005. novem-
ber 11. 

produktum bemutatása 
Schulfest: 

program és kiállítás 
szülők, vendégek 

meghívása 
 

3. ábra: A projekt időterve 
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Klasse 6. Projekt – Portfolio 
„Schulfest 2005” 

 

Taneszköz: Projekt Deutsch Neu 2 tankönyv, munkafüzet, kazetta - Projekt 7 
Téma: Márton-nap és Halloween-parti iskolai rendezvényre való felkészülés német nyelven 

Célok:   
 Szervezzétek meg, kivel mentek buliba! 
 Tudjatok meghívást elfogadni és visszautasítani! 
 Döntsétek el, mi legyen a parti témája, műsora! 
 Szervezzétek meg, ki mit hoz a partira! 
 Beszéljétek meg, mit vegyetek fel a bulira! 
 Tudjátok jellemezni egymás öltözködését! 
 Tudjátok elmagyarázni, hová kell menni a partira! 
 Szerezzetek ismereteket Szent Márton napjáról! 
 Tanuljatok Márton napi és Halloweennel kapcsolatos dalokat, mondókákat! 
 Szerezzetek tapasztalatokat a csoportmunkában! 

Feladatok: 
1. 4 különböző típusú meghívó készítése 
2. 1 magnófelvétel: pl. meghívás telefonon 
3. Listát készíteni, mire van szükség egy partin 
4. 1 magnófelvétel: ki mit hozzon a partira 
5. Listát készíteni, mit lehet felvenni a partin 
6. Divatbemutatót készíteni (képeket vagy videót) 
7. Térkép és útleírás készítése a település buszmegállójától az iskoláig 
8. 1 magnófelvétel: felvilágosítás, útbaigazítás telefonon 
9. Összeállítani és megtanulni az est műsorát 
10. Prezentációkat készíteni a dalszövegekhez 
Időráfordítás:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: A „Schulfest 2005” projekt-portfólió tervezete 

 
  A tervkészítés szakaszában eldőlt, hogy a tanulók a résztémákhoz 
szeretnének kisebb csoportokat (sőt többnyire párokat) alkotni. Szabadon 
felragaszthatták tehát a nevüket a felsorolt résztémákhoz, aztán közösen témá-
kat vontunk össze, hogy egységesebb legyen a tanulói létszámok elosztása a 
csoportokban. Az öt csoport végül egy négyfős, két háromfős kiscsoportot és 
két párt jelentett. Már ez is eredménynek könyvelhető el ahhoz képest, hogy az 
elején többen jelezték az egyéni, önálló munkára való igényüket. Mivel azonban 
a célok között szerepelt a szociális kompetencia és a csoportdinamikai 
eljárásokban való jártasság fejlesztése, a csoportok alakításáról nem mondhat-
tunk le. Első lépésként viszont pozitívan értékeltük azt is, hogy párokat tud-
tunk létrehozni. A csoportoknak azt is el kellett dönteniük, ki milyen feladatot 
lát majd el a saját csoportjában. Ehhez közösen áttekintettük, milyen 
részfeladatokat (csoportvezetés, rajzolás, szótármunka, prezentációkészítés, 
beszámoló elmondása, stb.) kell majd megoldaniuk. Ez inspirációt adott a 
vállalásokhoz.  
 

Adatgyűjtés, anyaggyűjtés 
  Az adatgyűjtés, anyaggyűjtés tanulói oldalról a taneszközökben való 
tájékozódást, az egyéb gyűjtő- és kutatómunkát valamint ennek dokumentálását 
jelentette. A csoportok, illetve a tanulók egyénileg elkészítették az anyag-
gyűjtéshez saját forráslistájukat (5. ábra). A tanulók az iskolánk könyvtárában 
 



 

 
5. ábra: Tanulói forrásjegyzék 

 

  

 
6. ábra: Tanulói egyéni munkalap  

található Forrás idegen nyelvi 
tanulóközpontban kereshettek a 
témákhoz megfelelő német nyel-
vű autentikus anyagokat. A ke-
resésben, a központ használa-
tának megtanulásában, a kutató-
munka technikáinak elsajátításá-
ban segítette őket a nyelvtanáron 
kívül a könyvtáros tanár is. 
Ebben a fázisban elkészítettük a 
csoportok kézbe vehető, sze-
mélyre szabott feladatcsomagjait, 
amelyek a csoport által elvég-
zendő feladatokat és azok meg-
oldásait tartalmazták. A meg-
oldási kulcsokra az önellenőrzés 

miatt volt szükség. Elő kellett készíteni a technikai felszereléseket is. Több 
magnókészüléket, hogy a hallás utáni feladatokat egy időben többen is 
megoldhassák és üres audiokazettákat a felvételekhez. Számítógépre volt szük-
ség internet csatlakozással, hogy a prezentációkhoz a gyerekek anyagokat ke-
reshessenek, és hogy nyomtatásban is elkészülhessenek a beszámolóik. Az e-
gyik csoport videokamerát kért, hogy kisfilmet forgathasson a bemutató órára. 
 
A téma feldolgozása, felkészülés a műsorra 
  Természetesen olyan oktatási 
környezetet kellett teremteni, ahol egymás 
zavarása nélkül is folyhatott a munka.  
A plakátok folyamatosan készültek, ezek-
nek helyet kellett biztosítani a falakon, 
hogy mindenki figyelemmel kísérhesse a 
másik kiscsoport előrehaladását. A lassab-
ban haladók többször az otthoni felké-
szülés alatt pótolták az órán elmaradt 
feladatokat. A gyorsabban haladók egyrészt 
segítették a feladatmegoldási technikákban 
a lassúbbakat, másrészt megoldottak fel-
adatokat más csoportok feladatbankjából. 
Egy-egy témakör borítékjába a tanári kézi-
könyv által javasolt valamennyi kiegészítő 



feladat is bekerült („Miniprojekte, Sprachübungen”). Így bőséges volt a választék 
valamennyi csoport számára. Két extra tasakot is készítettünk azok számára, 
akik ellenőrizni szerették volna a tudásukat. A „Was kannst du?” (Mit tudsz?) 
feliratú borítékok is tartalmazták – természetesen – a megoldási kulcsokat.  
A cél megint az önellenőrzés volt, hiszen a számonkérés a projekt alatt nem 
lehetett dolgozatírás.  
  A feldolgozási szakaszban a csoportok és a tanulók is egyénileg a saját 
tempójukban, saját ütemezési tervük szerint haladhattak. Hogy megkönnyítsük 
a tervezésüket, készítettünk egy mintalapot a napi munka megtervezéséhez (6. 
ábra). Ezen megtanulhatták, hogyan tervezhetnek rövidtávra, hogyan hatá-
rozhatnak meg részcélokat, feladatokat a csoportjuk vagy akár saját maguk 
számára. A lapokat összegyűjtve már azt is megtapasztalhatták, hogy is lehet 
tanulási naplót készíteni. Az összegyűjtött lapok dokumentálják ugyanis a 
tanulási folyamatot, a kiértékelésük segítheti a tanuló vagy a tanulócsoport 
további tervező és feladatmegvalósító munkáját.  A következő alkalommal már 
a célnyelven kaphatják meg a tanulók az egyéni munkalapokat. 
  Közben a tanulók által választott műsor tanulása is folyt, a jelmezek, 
kellékek készítésével együtt. A műsort összeállító csoport munkájáról, a benne 
felhasznált információs-kommunikációs technológiák alkalmazásáról külön 
tanulmányban számolunk majd be. 
 
A produktum összeállítása 
  A dokumentálható feladatok egy részét a tanulók az iskolában készítet-
ték el, de volt, aki inkább az otthoni munkát választotta. A tanulók által elkészí-
tett produktumokból (szólisták, nyelvi minták, mintamondatok, képes szótárak, 
rajzos feladatok, magnófelvételek stb.) folyamatosan kiegészült a teremben a 
kiállítás. A valamilyen szempontból a legjobbnak ítélt objektivációk kerültek 
kiválasztásra. A döntés alapjaként a készítő egyéni reflexiója szolgált, ezt egészí-
tette ki saját csoportja értékelése, a többi csoport véleménye és a tanári értéke-
lés. Közös döntés eredménye volt az is, hogy az egész nyelvi csoport munkáját 
bemutató projekt-portfólióba melyik dokumentumok kerüljenek bele. A véle-
ményeket a tanulók minden esetben indokolták is. Ebben a projekt-szakaszban 
készültek fel a csoportok a bemutató órára. El kellett együtt döntenünk a 45 
perces tanórát figyelembe véve, hogy mit prezentáljunk a vendégül érkező 
nyelvpedagógusoknak, mit mutassunk meg az elkészült dokumentációból. 
Mivel a csoport nyelvi szintje még nem tette lehetővé, hogy az egész beszá-
moló és az értékelés német nyelven folyjon, meg kellett terveznünk az óra me-
netében a nyelvhasználatot. A saját csoportról és az elkészült produktumról 
azonban német nyelven kellett beszélni. A tanulók ehhez szintén kaptak nyelvi 



mintát (7. ábra). (A magyar nyelven készült prezentációknál természetesen 
anyanyelven is célszerű az ilyen panelek használata a tanulás kezdetén. [8. ábra]) 
 

Wir sind die Gruppe____ Unser Thema ist: 
______________________________________. 

Wir sind verantwortlich für 
___________________________________________________ 

Jetzt möchte ich euch und ihnen unsere schriftliche / mündliche Aufgabe 
präsentieren. 

(Titel)_______________________________________________________ 

Wir haben auch Wörter und Beispielsätze gesammelt. 

Zum Beispiel:__________________ 
 

7. ábra: Beszámolói vázlat, minta 
 

Mi a ____ számú csoport vagyunk. Témánk: 
______________________________________. 

Mi vagyunk felelősek a  
__________________________________________________ -ért. 
Most szeretném nektek és önöknek bemutatni a mi írásbeli / szóbeli 

feladatunkat. 

(Címe)_______________________________________________________ 

Szavakat és mintamondatokat is gyűjtöttünk. Például:__________________ 
 

8. ábra: Beszámolói vázlat, minta magyar fordításban 
 

(Ön)értékelés 
  Az (ön)értékelés szakasza a bemutató órára esett. A tanulók – az előre 
megbeszélt tervezethez hűen – vezették az órát, az értékelési fázist. Az egész 
projekt folyamatának ismertetése után következett az öt csoport. Mindenki 
beszámolt az elvégzett feladatokról, bemutatta a portfólióba kerülő doku-
mentumokat. Meghallgattuk és megnéztük az audio- és a videofelvételeket.  
A prezentációk közben a táblára kerültek a papírra készített meghívók, térké-
pek, szólisták, rajzok. Az óra utolsó részében minden tanuló kitöltötte a pro-
jekt-portfólióval kapcsolatos önértékelési lapját (9. ábra), amelynek kérdései a 
motivációról, a tanulói magatartásról (önállóság, kreativitás, pontosság, gondos-
ság, lelkiismeretesség, kutató, felfedező tanulás), a tárgyi tudásról és önállóság-
ról (a munka szerkezete, felépítése, tartalma), a kommunikációs képességről 
(nyelvhasználat), a szociális kompetenciáról (csoportmunka), és az elégedett-
ségről szóltak. A kérdőív kiértékelésével képet kaphatunk nemcsak az egyes 
tanulók önértékeléséről, hanem az egész csoportról is. Az önértékelés eredmé-



nyét aztán összevethetjük a tanári véleménnyel, és ez lehet az alapja a további 
fejlesztésnek. A fejlesztés, ha ezt az (ön)értékelést rendszeresen – negyed-
évente, félévente – végezzük, kellőképpen differenciált lehet, amely a fejlesztő 
értékeléssel együtt a legoptimálisabb egyénre szabott nevelést-oktatást 
eredményezheti. 
 

Projekt – Portfolio: „SCHULFEST 2005” 
Név: Klasse 6.                                                                            Dátum: 2005. 

november 15. 
Így értékelem magam … - 0 + ++ 

1. Érdekesnek találtam a munkát. Érdekelt a téma.   5 9 

2. 
Elegendő anyagot és információt kaptam, hogy összeállítsam  
a beszámolómat. 

  7 7 

3. Saját mondatokat tudtam alkotni. 3 1 10  
4. A szövegeimet szorgalmasan áttanulmányoztam.  2 6 6 
5. Ügyeltem arra, hogy áttekinthető legyen, amit elkészítek.  1 7 6 
6. Ahol kértek, az információk megszerzésében aktívan részt vettem.  3 6 5 
7. A nehézségek nem vették el a kedvemet.   2 9 3 
8. A portfólióm létrehozásához saját ötletemet használtam fel.  3 7 3 

9. 
Megtaláltam a fontos pontokat, 
nem foglalkoztam lényegtelen dolgokkal 

 3 4 7 

10. Megterveztem a munka lépéseit. 1 5 3 5 
11. A rendelkezésre álló időt jól használtam ki.  3 10 1 
12. A leírásaim érthetőek, pontosak.  2 7 5 
13. Az én munkámban az én ötleteim láthatók.  5 7 2 
14. Megtanultam új szavakat és példamondatokat.   10 4 
15. A csoportunk összeszedetten, együtt dolgozott.  2 3 9 
16. Az ötleteinket mindig kicseréltük. Ez továbbsegített minket.  4 6 4 
17. A csoportban a munkát felosztottuk egymás között.  2 4 8 
18. Az én részemet is sikeresen hozzáadtam a munkához.  1 6 7 
19. Elégedett vagyok az eredménnyel. 1 1 4 8 

 

9. ábra: Tanulói önértékelő lap összesítése 
 

  Az önértékelő lapot valamennyi tanuló kitöltötte. A 9. ábrán a külön-
böző háttérszínek öt nagy kérdéskört jelölnek. A kiértékelés ennek a felosztás-
nak az alapján készült. Az érintett témakörök: motiváció, tanulói magatartás, 
tárgyi tudás és önállóság, szociális kompetencia és az általános elégedettség.  
A motivációt az 1. kérdés mérte. A tanulói magatartáshoz, viselkedéshez az 
önállóság, a kreativitás (2–3. kérdés), a pontosság, gondosság, lelkiismeretesség 
(4–5. kérdés) és a kutató, felfedező tanulás (6–7. kérdés) tartoztak. A tárgyi tu-
dás és az önállóság kérdései a munka szerkezetére, felépítésére (8–11. kérdés), a 
tartalomra (12–13. kérdés), a nyelvhasználatra, kommunikációs készségre (14. 
kérdés) vonatkoztak. A szociális kompetenciát a csoportmunka értékeléséhez 



feltett (15–18.) kérdések alapján lehetett kimutatni. Az utolsó kérdés (19.) az 
elégedettség megállapítására szolgált. A táblázatban a számok tanulói létszámo-
kat jelentenek. A csoportra vonatkozó kiértékelés az Eredmények fejezetben 
olvasható.  
 

A produktum bemutatása 
  A projekt célja a Márton-nap és a Halloween témájú iskolai rendezvény 
megszervezése, megtartása volt. A már kiértékelt projekt-portfólió elérkezett 
abba a szakaszba, amikor az elért eredmények nyilvánosságra kerülhettek.  
Az iskolatársak, pedagógusok, szülők, német nyelvű vendégek előtt lezajlott a 
műsor, aztán a parti, amelynek megszervezése motiválta a gyerekeket a 
projektben való részvételre. Így az egész iskolaközösség képet kaphatott arról, 
mit teljesítettek a 6. osztályos német nyelvi csoportban tanulók. Az elkészült 
tanulói portfóliók és a csoport közös portfóliója megalapozza a következő 
projektet, ahol az eljárásokban már gyakorlottabbak lesznek a diákok. 
 
Eredmények, a projekt értékelése 
  A tanulmányban leírt „Schulfest 2005” című projekt-portfólió 
alkalmazásban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hagyományos iskolai 
környezetben, egy kiválasztott – esetünkben a német nyelv – tantárgy keretein 
belül elsajátíthatják-e általános iskolás, 6. évfolyamos tanulóink a projekt-
portfólió-eljárás alapelemeit. Lehet-e eredményeket elérni a tantárgyi tudás-
gyarapodás mellett a csoportkohézió erősítésében, az (ön)reflexió kialakí 
tásában és fejlesztésében, valamint a tanulási technikák elsajátíttatásában. 
Feltételezésünk, miszerint részeredményeket érhetünk el, igazolást nyert. A ta-
nulók a kiscsoportok szintjén valamennyi feladatukat elvégezték. Készségeik 
kétségtelenül fejlődtek, ezt az elkészült produktumok bizonyítják. Tudnak 
reflektálni saját tevékenységeikre, megtanultak szóbeli és írásbeli önértékelő és 
értékelő nyelvi fordulatokat. A projekt-menedzsment metodikai eljárásának 
egyes elemeit tudják majd alkalmazni önállóan is. A szociális készségeik fejlőd-
tek, sok tapasztalatot szereztek az egymással, egymásért végzett munka 
kudarcaiban és sikereiben. Belátták, hogy jobb lett volna a párban végzett 
feladatok helyett mégiscsak kiscsoportokat alkotni. A projekt-portfólió 
kivitelezhető ugyan a hagyományos intézményi keretek között, de nehéz össze-
egyeztetni az egyéb kötelező iskolai tevékenységekkel. A 45 perces tanítási óra 
pedig nem alkalmas az elmélyült munkára. Természetesen nem is mindenki 
nek megfelelő ez a módszer. A csoport egy részének problémát jelentett az 
eljárások megértése, és a rendelkezésre álló idő nagy százaléka a feladatok 
megértésével, nem pedig azok végrehajtásával telt el. A problémák okát abban 



látjuk, hogy a tanulók alsó tagozatban, illetve az egyéb tantárgyak tanulásában 
eddig nem szoktak hozzá a kooperatív tanulási technikákhoz. 
  Végül nézzük meg, a tanulócsoport hogyan értékelte a projekt-portfólió 
alkalmazási próbánkat! Az önértékelési diagram az „(Ön)értékelés” című 
fejezetben leírt kérdőív alapján az öt fő témakör csoportszintű kiértékelését 
tartalmazza (10. ábra). Az adott kategóriákban a tanulói válaszok számát a 
létszámhoz viszonyított százalékos formában adjuk meg. A tanulók válaszaik-
ban négy szintet jelölhettek meg (11. ábra).  
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10. ábra: A tanulói önértékelés jelmagyarázata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. ábra: Tanulói önértékelést mutató diagram 

  Az öt terület közül a motiváció az egyetlen, ahol csak pozitív válasz 
érkezett. Beigazolódott, hogy a témaválasztásban való részvétel és a projekt-
munka mint tevékenységi forma mindenkiben érdeklődést vált ki. A tárgyi tu-
dás és önállóság területén a legnagyobb a válaszadók között a szórás, bár a 
pozitív válaszok száma összesen itt is 77%. A diákok főként a lényeglátásukkal 
és a tervezőmunkájukkal nem voltak elégedettek. A tanulók több mint fele saját 
szociális kompetenciája és az általános elégedettség körében a 
legmagabiztosabb. Jogos is lehet az elvégzett munka fölötti öröm, hiszen a 
csoportok az előírt penzumnak legalább a minimumát minden esetben 
teljesítették. A tárgyi tudásban, a tanulói magatartásban alacsonyabb az 
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elégedettségi szint. Ez azt jelenti, hogy a tanulók úgy érzik, a projekt német 
nyelvi eredményei a leggyengébbek. Erre az önértékelésre alapozhatjuk a 
tantárgyi tanulási folyamat következő szakaszában az újabb célok és részcélok 
kitűzését. A saját magunkkal való elégedetlenség pontosabb, gondosabb 
munkára ösztönöz. Az pedig nem kis nevelői feladat, hogy a tanulókat 
meggyőzzük, vagy beláttassuk, hogy saját szociális kompetenciájukat és az 
elégedettségüket túlzottan magasra értékelték.  
  A projekt-portfólió előnye azonban, hogy a tanulók elégedetlensége, a 
„–„ és a „0” válaszok, együttesen egyik területen sem haladja meg a 23%-ot. 
(Igaz ugyan, hogy a tanulók meglehetősen bőkezűen osztották maguknak a „+” 
és a „++” jeleket. A társak értékelése, amelyet később szóban hallgattunk meg, 
gyengébb minősítésekről szólt, hasonlóan a tanári értékeléshez.) Számunkra 
fontosabb lehet a reálisabb önértékelésnél, hogy a nyelvtanulási kedv nem 
csökken. Nagy öröm egy általános iskolai idegennyelv-tanár számára, ha bátran 
megszólalnak a tanítványok a tanult nyelven. Az általános iskolai nyelvoktatás 
egyik fő feladata, hogy felkeltsük az idegen nyelvek tanulása és az idegen kultú-
rák megismerése iránti igényt, valamint megalapozzuk az élethosszig tartó tanu-
lásra való képességet. A „Schulfest 2005” projekt-portfólió tapasztalatai alapján 
erre alkalmasnak találjuk, és bátran ajánljuk a módszert valamennyi 
(nyelv)pedagógus figyelmébe. 
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