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PORTFOLIOMETHODE 

 Bedeutet: 

Das Portfolio ist eine Sammlung bearbeiteter Arbeitsblätter, das durch die eigene Arbeit 
entsteht. Dein Portfolio präsentiert beim Abschluss des Projekts, was und wie du gelernt hast. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Wähle drei Aufgaben aus: eine Forschungsaufgabe und zwei künstlerische Tätigkeiten. 

2. Lies die angegebenen historischen Quellen oder sammle Materialien.  

3. Erstelle Notizen zu den gesammelten Materialien. Diese gehören nämlich zusammen mit 
deinen Skizzen, Entwürfen usw. ebenfalls zu deinem Portfolio, nicht nur die fertigen 
Produkte. 

4. Achte auf die Quellenangabe. Bei den Materialien aus dem Internet gib immer die 
Webadresse (Internetlink) und das Datum des Abrufs an. Wenn sie aus einem Buch 
stammen, müssen die folgenden Informationen angegeben werden: Autor(en), Titel, 
Verlag, Jahr, Seitenzahl. 

5. Fokussiere auf dein Thema und wähle die dazu passenden Dokumente sorgfältig aus. 

6. In dein Portfolio kommen Produkte, die du gesammelt und bearbeitet hast. Du kannst auch 
Arbeiten abheften, die du schon früher zu diesem Thema erstellt hast. 

7. Auch Bilder können zur Veranschaulichung des Themas gesammelt werden. Vergiss die 
Quellenangabe nicht. Scanne diese ein und speichere sie ab.  

8. Gestalte das vorgegebene Deckblatt kreativ für dein Portfolio. 

9. Alle deine Arbeitsschritte müssen – mit Datum versehen  – in der Tätigkeitsliste 
angegeben werden. 

10. Auf deinen Dokumentenseiten stehen immer: dein Name, die Überschrift der Aufgabe und 
die Seitenzahl des jeweiligen Dokuments. Diese werden ins Inhaltsverzeichnis 
eingetragen, das du zu deinem Portfolio erstellst. 

11. Zum Portfolio füge nur saubere, sorgfältig und anspruchsvoll bearbeitete Seiten zu. 

12. Als Abschluss des Projekts sollst du über deine Arbeit eine Reflexion verfassen (meistens 
eine Seite, handgeschrieben). 

13. Beachte die Abgabefristen, teile deine Arbeitszeit in den einzelnen Projektphasen ein. 

14. Für deine Leistung wirst du drei Noten erhalten: Für den Inhalt je eine Note in den 
Fächern Geschichte und Volksunde und eine Note in Deutsch für Sprache, kreative 
Gestaltung und Form. 

15. Zu deinen digital erstellten Arbeiten erstelle einen Ordner unter dem Namen „………..“ 
auf deinem H:\ Laufwerk. Speichere alle deiner Dateien in diesem Ordner. Die gedruckten 
Seiten kommen in dein Portfolio. 

 Dazu dient es: 

 Bilder können auch Grundlage einer gestalterischen Zusammenstellung nach deinen 
eigenen Ideen sein (z. B. Collage). 
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PORTFÓLIÓ 

 Jelentése: 

Egy-egy hosszabb lélegzetvételű, vagy több részből álló témakör (pl. mítoszok, bibliai 
történetek, hosszabb irodalmi művek) behatóbb megismertetésekor használjuk.  
A portfólió lényege, hogy a diák a neki felkínált feladatok közül választhat, és lehetősége van 
arra, hogy a legjobban sikerült munkáit adja be osztályzásra. 

 A módszer alkalmazásának lépései: 

1. A feladatok összeállításakor fókuszpontokat kell keresni, meg kell határozni, hogy mi a 
célja a portfóliónak (pl. a szövegben való elmélyülés, szövegalkotás gyakorlása, a szövegek 
új kontextusba helyezése). 

2. A feladatlapon fel kell tüntetni az értékelési szempontokat. 

3. A portfólió elkészítése nem házi feladat, tanórán is időt kell rá szánni. 

4. A diákok elkészült szövegeit folyamatosan véleményezni, javítani kell. 

5. Végül a diák eldöntheti, hogy a portfólió feladatai közül melyeket adja be osztályzásra. 

 A módszer célja: 

 a tananyagban való elmélyülés, a megszerzett tudás rendszerezése 
 írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a különböző közlésformák sajátosságainak 

megismertetése 
 önértékelés fejlesztése  
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PORTFOLIOMETHODE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 9. OSZTÁLY 

BIBLIAI PORTFÓLIÓ 

Az alábbi 10 feladat közül 5 beadása kötelező írott vagy elektronikus formában. 

1. Fogalomkártyák (10 fogalom, leírással, példával) 

2. Egy bibliai történet bemutatása egy oldalban (leírva 

és/vagy kép) 

3. Egy üzenetváltás két bibliai szereplő között  

(Viber, Messenger – hangulatjelek!) 

4. Az egyik bibliai történet átírása versformába 

5. Két szereplő jellemtérképe (min. 4 tulajdonság 

indoklással) 

6. Egyik történethez készített (nem letöltött) illusztráció 

7. Egy bibliai családfa bemutatása bármilyen technikával 

8. Egy bibliai történet átirata XXI. századi verzióra 

9. A Biblia hatása a magyar irodalomra 

(10 példa – szerző, cím, kapcsolat leírása) 

10. Tíz kvízkérdés összeállítása ABCD válaszokkal – helyes megjelölve 

+1: Reflexió: 

Jobb, vagy rosszabb a portfóliós számonkérés a témazáró dolgozatnál? 
10-15 mondat - minimum 3 érv 

 

Szerkezet: 

 megállapítás 
 érvek és ellenérvek (előnyök és 

hátrányok) 
 összegzés 

A portfólió értékelésének szempontjai: 

 Kidolgozottság (igényes 
megfogalmazás és külalak) 

 Nyelvtan (helyesírás, központozás, 
szöveg tagolása, nyelvhelyesség) 

 Ötletesség, találékonyság 

 


