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Ajánlás 

 

Szaktanácsadó kollégáimmal az elmúlt hónapokban annak jártunk utána, hogy a tanulói portfólió készítésének milyen szerepe lehet az 

iskolai oktatásban. 

A szakirodalom tanulmányozása során felismertük, hogy számtalan előnye van: alkalmas a tanulás elősegítésére és kiváló lehetőséget rejt 

a kompetenciafejlesztésre is. A gyakorlatban történő kipróbálás során pedig rájöttünk, hogy a portfólió-készítés folyamatát hogyan célszerű szer-

veznünk és az értékelését megvalósítanunk. 

Az alábbiakban ízelítőt adunk az általunk összegyűjtött ismeretekből és a magunk készítette segédanyagokból. Munkánkat elsősorban az 

általános iskola felső tagozatán és a középiskolában tanító kollégáknak ajánljuk.  

Külön szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak az tanártársainknak, akik korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókkal foglalkoznak. Ez a 

módszer egyike lehet a lemorzsolódás megelőzésének. 

Reméljük, munkánk segítséget, ötleteket adhat az eredményesebb tanításhoz! Egyúttal szeretettel várjuk az érdeklődőket a BP-POK által szervezett 

Portfólióval támogatott tanulás című műhelymunkára! 

 

 

Székely Márta vezető szaktanácsadó 
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Az összeállítás elkészítésében közreműködő kollégák  
 

Név Szak Szakterület Intézmény 

Braxátor Marianna  földrajz-történelem gimnázium/általános iskola 
Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általá-

nos Iskola és Gimnázium 

dr. Láng Gabriella biológia-kémia  gimnázium 
Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolya-

mos Gimnázium  

Nagy Botond biológia-kémia gimnázium/tehetséggondozás Újbudai József Attila Gimnázium, Budapest 

Némethné Nyikos Ka-

talin 
biológia-földrajz gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium 

Oláhné Nádasdi Zsu-

zsanna 
biológia-földrajz 

általános iskola/gimnázium/ 

tehetséggondozás  

Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium, 

Budapest 

Székely Márta biológia-testnevelés gimnázium/általános iskola 
Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általá-

nos Iskola és Gimnázium 

Tóth Csilla Ida történelem-földrajz 
szakgimnázium/szakképzés/ 

felzárkóztatás 

BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája  
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I. Elméleti ismeretek   
 

I.1. Eredete és jelentése 

A portfólió olasz eredetű szó, jelentése dosszié, bizonyos szempontok alapján összeválogatott dokumentumok összessége. Műfaját tekintve tehát 

gyűjtemény.  

„A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását” 

(Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993:203.). 

A portfólió a diák munkáiból, az ő aktív részvételével összeállított gyűjtemény, mely bemutatja a készítő fejlődését és eredményeit egy bizonyos 

területen, tartalmazza az összeállításra vonatkozó szempontokat, az értékelési szempontokat és az önreflexiót. Az összeállítás két fő célból történ-

het, értékelés vagy a tanulás elősegítése, de a határvonal nem merev, mert az értékelés, önértékelés során a tanulás összefonódik (Falus és Kimmel, 

2003).  

A tanulási folyamatot bemutató portfóliót is lehet értékelni, illetve az értékelésre összeállított portfólió segítségével is lehet tanulni (Arter és mtsai, 

1995:2.). A portfólió tartalmazhatja készítője legjobbnak tartott munkáit vagy pedig azokat, amelyek valamilyen fejlődést, változást, előrehaladást 

dokumentálnak. 

 

Forrás: http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/a_portfli_fogalma_tpusai.html (letöltés: 2018. 04. 16.) 

 

  

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/a_portfli_fogalma_tpusai.html
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I.2. A portfólió típusai és a kapcsolódó tanulói kompetenciák 

portfólió típusa jellemzői készség- és képességfejlesztési lehetőségek 

 

munkaportfólió 

 

 

a tanuló teljes gyűjteménye, a tanulási folyamathoz tar-

tozó minden dokumentum, ezekre folyamatos visszajel-

zést kap a diák 

 

 rendszerezés képessége 

 rugalmas gondolkodás, megértés képessége 

 fegyelmezett munkavégzés 

 önálló tanulásszervezés, önirányító tanulás  

 IKT kompetenciák (digitális portfólió) 

 

bemutató portfólió 

 

 

a tanuló legjobb, vagy legfontosabb munkáinak a gyűjte-

ménye, amelyet a tanuló válogat össze  

 

 rendszerező képesség, figyelem-koncentráció  

 kritikai gondolkodás 

 valószínűségi gondolkodás 

 IKT kompetenciák 

 szintetizáló (rendszerré egyesítés) képesség 

 

értékelési portfólió 

 

 

 

számos dokumentum-együttes alapján, a hagyományos 

osztályzással szemben az egész munkát áttekintve (ho-

lisztikusan) az összes jellemző dokumentum segítségé-

vel értékeljük 

alternatív értékelési lehetőséget biztosít: szummatív mel-

lett a formatív értékelésre is lehetőséget ad  

a tanulói teljesítményt a válogatott dokumentumok alap-

ján értékeljük 

 

 ellenőrzés képessége 

 rendszerezési képesség 

 problémamegoldás és a döntéshozás képessége 

 kritikai gondolkodás 

 IKT kompetenciák 

 

tantárgyközpontú 

portfólió 

 

 

egy tantárgyban egy meghatározott időszakban feldolgo-

zott anyagot és a tanuló munkáját bemutató dokumen-

tumgyűjtemény 

 megismerési, gondolkodási képességek 

 IKT kompetenciák  

 tanulási képesség 

 kreatív gondolkodás 

 összefüggések felismerése 
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portfólió típusa jellemzői készség- és képességfejlesztési lehetőségek 

 

tematikus portfólió 

 

 
 

interdiszciplináris jellegű munka, a tanuló egy bizonyos 

témában, de több tantárgyban is érintett munkáit, kutatá-

sait mutatja be 

 problémamegoldó gondolkodás 

 IKT kompetenciák  

 tanulási képesség 

 

kutatási portfólió 

 

 

középpontjában olyan kutatás vagy projekt bemutatása 

áll, amely nem feltétlenül kötődik az iskolában tanultak-

hoz 

a tanuló megerősítést kap a tanulási folyamatáról, kiala-

kul benne az önreflexió képessége, a tanulás sikeréért 

történő egyre fokozottabb felelősségvállalás 

 megismerési, megfigyelési képességek, problémameg-

oldó képesség 

 analízis, szintézis képessége 

 kutatási készség 

 problémamegoldás 

 kezdeményező képesség és önirányítás képessége a 

kutatási folyamat során 

 

diagnosztikus port-

fólió 

 

ebben a portfólióban azt a folyamatot mutatja be a diák, 

ahogy egy problémán vagy nehézségen a mentora segít-

ségével dolgozik 

 gondolkodási képességek 

 kommunikációs képességek 

 együttműködési képességek 

 

projektportfólió 

 

projekt megvalósulásának folyamatát és a tanulónak a 

projektben játszott szerepét dokumentálja 

 társas kompetenciák  

 együttműködési készség 

 kommunikáció és együttműködés 

 felelősségvállalás képessége 

 kreativitás és innováció  

Készítette: Oláhné Nádasdi Zsuzsa biológia-földrajz szakos szaktanácsadó 2018. 04. 20. 
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II. Segítő kérdéssor a portfólió tartalmának megtervezéséhez   

 

Milyen területhez kapcsolódik a portfólió készítése? biológia, magyar, kémia, több tantárgyhoz kapcsolódik, termé-

szettudományok, ének, rajz, média Mi a célja a portfólió készítésnek? a tanuló fejlődésének értékelése egy vagy több 

területen, alternatív osztályzási lehetőség, dolgozat kiváltása, a tanulás elősegítése,  tanuljanak a portfólió összeállításából, 

kompetenciafejlesztés,  önértékelés fejlesztése Milyen időtartamra tervezzük? egész éven át tartó folya-

matos munka, egy tematikus egységhez kapcsolódó munka, (anyagcsere) egy-egy tananyaghoz/témához kapcsolódó munka 

(táplálkozás/görög mitológia), egy-egy készség fejlesztéséhez kapcsolódó munka (íráskészség fejlesztése) Milyen 

legyen a tanulásszervezés munkaformája? önként vállalt, kötelező, egyéni, páros, csoportos munka  Milyen módon készít-

sék el a tanulók a portfóliót? digitálisan, vagy hagyományosan Mivel készüljön? okos telefon, laptop, okos tábla, tablet, 

papíralapon, projektor digitális osztályterem, faliújság  Milyen dokumentumok jöhetnek szóba?  Adunk-e lehetőséget a 

tanulóknak a portfólió tartalmának alakítására? Mennyi feladatból álljon? Milyen gyakorisággal kapjanak 

feladatot a tanulók? Ezek a feladatok a tanulók mely tulajdonságaira, kompetenciáira világítanak rá? Milyen képességeket szeretnénk fej-

leszteni? Lesznek-e kötelező, illetve szabadon választott elemek? Hogyan történik az előkészítés? Lesz-e to-

vábbi élete a portfóliónak? verseny, kiállítás Hol tervezzük bemutatni? faliújság, iskolaújság, közösségi felület 



8 
 

III. Jó gyakorlatok a tanulói portfólióhoz  

III.1 A tanulói kompetenciák bemutatására alkalmas feladattípusok a NAT kompetenciaterületeinek tükrében  

tanulói kompetenciák 

feladattípusok 

írásbeli, 

szóbeli feladat 
IKT 

kreativitás, 

gyakorlati tevékenység 
gyűjtőmunka 

hatékony, önálló tanu-

lás 

 kiselőadás 

 könyvek, filmek elem-

zése 

 projektmunka 

 pókábra készítése 

 fürtábra készítése 

 gondolattérkép készítése 

 összehasonlító táblázat 

 szakirodalom össze-

gyűjtése 

anyanyelvi kommuni-

káció 

 esszé 

 versírás 

 riportkészítés 

 kérdőíves felmérés 

(pl.: Google drive-

on) 
? 

 népszokások, szólások, 

mondások gyűjtése 

 „diáknyelv-szótár” ké-

szítése 

idegen nyelvi kommu-

nikáció 

 újságcikk fordítása, 

elemzése 

 riportkészítés külföldi tu-

ristákkal (pl.: Magyaror-

szág egy külföldi szemé-

vel)   

? 

 útleírások, utazási ajánlatok 

készítése 

 étlapkészítés, ételek bemu-

tatása 

 idegen országok külön-

böző/különleges szoká-

sainak összegyűjtése 

esztétikai, művészeti 

tudatosság, kifejező-

készség 
? 

 fotómontázs 

 képregény 

 faliújság készítése 

 iskolai dekoráció 

 fotókkal illusztrált állapot-

felmérés 

 egy korszak, egy 

szerző, képzőművé-

szeti, zenei alkotásai 

 népművészeti tárgyak, 

használati eszközök 

gyűjtése  

természettudományos 

kompetencia 

 

 

 projektmunka (kultúrnö-

vény/ 

 gyógynövény bemuta-

tása, esettanulmányok)  

 elsősegélynyújtó bemu-

tató 

 fényképek, videofel-

vétel készítése kísér-

letekről, folyama-

tokról 

 kísérletek bemutatása 

 vulkánkészítés 

 folyók munkájának model-

lezése 

 makett, modell készítése 

(DNS-lánc) 

 térképkészítés 

? 
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? A táblázat kiegészíthető saját ötletekkel. 

 

  

tanulói kompetenciák 

feladattípusok 

írásbeli, 

szóbeli feladat 
IKT 

kreativitás, 

gyakorlati tevékenység 
gyűjtőmunka 

matematikai kompe-

tencia 

 statisztikai elemzések 

 grafikonok elemzése 
 grafikonok készítése ?   adatgyűjtés 

digitális kompetencia 

 ? 

 oktatójáték készítése 

 grafikai szervező 

használata 

 animáció készítése 

 társasjáték készítése 

 dominó 

 feladatlap készítése 

 újsághirdetés  

 szórólap készítése  

 linkgyűjtemény készí-

tése 

 filmajánló/ műsor-

ajánló, stb. készítése 

osztályoknak  

 magyarországi kirándu-

lástervek: városok, táj-

egységek látnivalóinak 

összeállítása 

szociális és állampol-

gári kompetencia 

 

 érvelés nézőpontváltással 

 szenvedélybetegségek: 

függőség bemutatása egy 

ismert személyiségen ke-

resztül 

?  programterv összeállítása 

 osztálykirándulás terve-

zése 

 civil szervezetek Ma-

gyarországon 

kezdeményezőkészség 

és vállalkozói kompe-

tencia 

 üzleti terv készítése   reklámfilm készítése  szórólap készítése ? 
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III.2. Digitális tanulásszervező felületek 

 

Digitális Módszertár közvetlen elérhetősége: https://tka.hu/tudastar_kereso Google Classroom 

https://tka.hu/hir/5119/tanulas-20---digitalis-pedagogusok-ii-resz https://www.neolms.com/ 

Office365/One Drive  https://www.dropbox.com/ 

 

III.3. Portfólió készítésre ajánlott témák, portfólióval támogatott tanulási tervek 

8. évfolyam 

 földrajz: Afrika 

9. évfolyam 

 földrajz: Litoszféra és egészség 

 történelem: A magyarság korai történelme 

10. évfolyam 

 biológia: Növénytan 

 kémia: Alkoholok 

 magyar: A felvilágosodás irodalma 

11. évfolyam 

 biológia (ökológia): A víz hatása az élőlényekre 

 magyar: Az arany ember (Jókai Mór)  

 társadalomismeret: Gazdasági alapismeretek 

12. évfolyam 

 biológia: Anyagcsere 

 állampolgári ismeretek  

 

https://tka.hu/tudastar_kereso
https://tka.hu/hir/5119/tanulas-20---digitalis-pedagogusok-ii-resz
https://www.neolms.com/
https://www.dropbox.com/
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Tanulói portfólióval támogatott tanulási tervek: 

A Honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig – Magyarország története, 9. évfolyam 

Évindító középkori történelem, 10. évfolyam  

Magyarország a XIX. században – Honismeret, 10. évfolyam 

Afrika – Földrajz, 8. évfolyam  

Növénytan – Biológia, 10. évfolyam  

Alkoholok – Kémia, 10. évfolyam  

A felvilágosodás irodalma – Magyar irodalom, 10. évfolyam  

Ökológia – Biológia, 11. évfolyam  

Az arany ember – Magyar irodalom, 11. évfolyam  

Üzleti terv készítése – Társadalomismeret, 11. évfolyam  

Küzdelem jogokért és élni a jogokkal – Állampolgári ismeretek, 12. évfolyam  

Az anyagcsere – Biológia, 12. évfolyam  

  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/9_evf_tort_honfoglalas_Arpad-haz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/10_evf_evindito_tort_magyar_kozepkor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/10_evf_tort_XIXsz_honismeret.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/8__evf_foldrajz_Afrika.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/10_evf_biologia_novenytan.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/10_evf_kemia_alkoholok.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/10_evf_felvilagosodas_magyar_irodalom.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/11_evf_biologia_okologia.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/11_evf_Az_arany_ember_magyar_irodalom.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/11_evf_uzleti_terv_tarsadalomismeret.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/12_evf_jogok_allampolgari_ismeretek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szaktanacsadoi_anyagok/12_evf_biologia_anyagcsere.pdf
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IV. Értékelési formák és lehetőségek 

IV. 1. Áttekintő táblázat tanulói portfólió önértékeléséhez   

4 3 2 1 

Sokféle változatos anyagot helyez-

tem el a mappámban, amelyekből 

teljes kép alakul ki a tanulásom fo-

lyamatáról. 

 

 
A mappám tartalmi felépítése egy-

értelmű, és esztétikailag vonzó.    

 

 
Az önértékeléseim sokféle szem-

pontot figyelembe vesznek, és tar-

talmazzák a gondolataimat: 

  

 

 

 
A munkám azt mutatja, hogy a cé-

lok kitűzésében és elérésében túl is 

teljesítettem a meghatározott krité-

riumokat. 

Sokféle anyagot helyeztem 

el a mappámban, amelyek 

jól mutatják a tanulásom 

folyamatát. 

 
A mappám tartalmi felépí-

tése egyértelmű, és esztéti-

kus megjelenésű.  

 

 
Az önértékeléseim vi-

szonylag sokféle szempon-

tot vesznek figyelembe, és 

részben tartalmazzák a 

gondolataimat. 

 
A munkám azt mutatja, 

hogy tűztem ki célokat, és 

azokat el is értem. 

Vannak olyan anyagok a map-

pámban, amelyek mutatják a ta-

nulásom folyamatát, de ezek nem 

teljes körűek. 

  

 
Odafigyeltem a részletekre, az 

esztétikus megjelenésre, de a fel-

építés nem mindig egyértelmű. 

 
Az önértékeléseim néhány szem-

pontot vesznek figyelembe, de hi-

ányoznak belőlük a konkrét rész-

letek és a kidolgozottság. 

 

 

 
A munkám azt mutatja, hogy tűz-

tem ki célokat, de ezeket csak 

részben értem el. 

Csak általános anyagokat helyez-

tem el a mappámban, amelyek ke-

veset mutatnak be a tanulásom fo-

lyamatából. 

 

 
Nem rendszereztem a mappámat, 

vagy nem figyeltem oda az esztéti-

kus megjelenésre. 

 

 
Az önértékelésem csak általános 

jellegű állításokat tartalmaznak. 

  

 

 

 
A munkám azt mutatja, hogy nem 

tűztem ki célokat. 

 

Intel® Teach program értékelési táblázata alapján 
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IV.2. Példa egy projekt-portfólió lehetséges értékelésére 

 

 

tartalmi ele-

mek 
formai elemek 

eredetiség, ön-

állóság 
kreativitás 

tartalmi mély-

ség, koheren-

cia 

szakmai he-

lyesség, szak-

nyelv haszná-

lata 

helyesírás, 

nyelvhelyes-

ség, stílus 

források meg-

jelölése 

5 

pont 

minden tartalmi 

elem megvan 

minden formai kö-

vetelmény teljesült 

teljes mértékben 

egyedi munka, ön-

álló gondolatok 

újszerű ötletek jel-

lemzik, sokszínű, 

változatos munka 

teljes áttekintést ad 

a témában, logikus 

a felépítés, az ösz-

szefüggéseket fel-

tárja 

szakmailag helyt-

álló a munka, hasz-

nálja a szaknyelvet 

helyesírása, szó-

használata megfe-

lelő, gördülékeny 

megfogalmazás  

hiánytalanul meg-

történt, sokféle for-

rást használ 

4-3 

pont 

néhány tartalmi 

elem hiányzik, 

vagy hiányos 

? 
2-1 

pont 

több tartalmi elem 

hiányzik, vagy hi-

ányos 

0 

pont 

csupán egy két tar-

tami elem van 

meg 

Készítette: Székely Márta biológia szakos szaktanácsadó 2018.04.20. 

? A táblázat hiányzó elemei megismerhetők a Budapesti POK-tól igényelhető Portfólióval támogatott tanulás című műhelyfoglalkozáson. 
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Felhasznált irodalom 

 

A portfólió fogalma, típusai – PTE TTK Tankönyvtár polc http://polc.ttk.pte.hu/ (Letöltve: 2019.04.14.) 

 

Egyéni portfolió – Viszonyok az osztályon belül (Az értékelés hatásai az osztályszerkezetre, valamint a tanuló személyiségére). ELTE Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Az iskoláskor pedagógiája NBÁA-006/2, 2011/2012 tavaszi félév https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ta-

mop412A/2009-0007_iskolaskor_pedagogiaja/TANANYAG/docs/4_egyeni_portf_2_am.doc (Letöltve: 2019.04.14.)  

 

A portfólió fogalma, készítése (TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR - Bárczi Gusztáv digitális tananyagfejlesztő program - Projektrendszerű oktatási 

formák és ezeket támogató digitális tananyagok fejlesztése a gyógypedagógus-képzés BA- és MA-szintű moduljaihoz): https://www.tan-

konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_iskolaskor_pedagogiaja/TANANYAG/04_1.scorml (Letöltve: 2019.04.14.) 

 

Jékiné Szabó Rita: A portfólió használatának lehetőségei alsó tagozaton https://tanitonline.hu/up-

loads/528/A%20portf%C3%B3li%C3%B3%20haszn%C3%A1lat%C3%A1nak%20lehet%C5%91s%C3%A9gei%20als%C3%B3%20tagozaton.pdf 

(Letöltve: 2019.04.14.) 
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