
 

 

Fejlesztı neve: 
 

DOMBINÉ BORSOS MARGIT 
 

Tanóra / modul címe: 
 

 ISMERETSÉGI HÁLÓ A XVI – XVIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 
PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉS EGY ELKÉPZELT MAGYAR TÖRTÉNELMI KÖZÖSSÉGI OLDAL 

SZEREPLİIRİL 
 
 
1. Az óra tartalma –A tanulási téma bemutatása; a téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: 
Tanítványaink jelentős része kisiskolás korától jelen van az interneten kialakult virtuális 
közösségekben. Nem ismeretlen számukra saját magukról ún. profilt, adatlapot készíteni, 
bemutatkozó szöveget alkotni, ismerősöket keresni és velük üzeneteket váltani. Ebből 
kiindulva támadt az az ötletem, hogy egy történelmi korszak szereplőit telepítsük egy 
képzeletbeli közösségi oldalra, a létező ismertségi hálózatokban megszokott szerkezetben, és 
az ott elvárt és közölt információfajták alapján. Mintaként az első magyar közösségi hálózat, a 
2002-ben indult „wiw” („who is who”), azóta „iwiw” néven ismert rendszer sémáját vettem 
alapul. Természetesen nem ragaszkodom ehhez a formavilághoz, tanítványaim szabadon 
dönthetnek, és az általuk kedvelt közösségi oldal képi és grafikai világával gazdagíthatják 
munkáikat. 
A tanulási téma a kora újkori Magyarország története (1526-1711). A bő két évszázad 22 
jeles személyiségének élettörténete és kapcsolatrendszere alapján rajzolódik ki a korszak 
történelme: a három részre szakadt Magyarország élete, a török- és Habsburg-ellenes harcok 
sorozata, sikerek és kudarcok egy ország és kiemelkedő történelmi alakjai életében. 
A fő módszer a konstruktív tanuláselméletre épít, vagyis az önálló ismeretszerzésen alapuló 
kreatív tanulói tevékenységre, amelyet egy kézzel írott szövegeket, szabad kézzel készített 
rajzokat és térképet tartalmazó egyéni tanulói munkaportfólió összeállítása bizonyít. Az 
önálló tanulás eredményeit együttműködésen alapuló csoportos tevékenységek során osztják 
meg egymással a tanulók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Fejleszthetı kompetenciák: 

Személyes kompetenciák Szociális kompetenciák Kognitív kompetenciák 

önkontroll, lelkiismeretesség, 
alkalmazkodás, 
teljesítménymotiváció, 
kezdeményezőkészség, 
optimizmus, pozitív identitás 
erősítése 
 
 

mások megértése, 
kommunikáció, 
kapcsolatépítés, 
együttműködés 

kérdésfelvetés, értékelés, 
szintetizálás, ötletelés, 
felidézés, összefoglaló 
képesség, ismeretek gyűjtése, 
kiválasztása, információk 
kritikus feldolgozása, 
összefoglaló képesség, 
szimbólumhasználat, 
alkalmazás, szintetizálás 

 
3. Korcsoport / évfolyam: 
 12-13 évesek (6. évfolyam vége, 7. évfolyam eleje), de kis változtatással 10. évfolyamon is 
megvalósítható, digitalizált változatban, történelmi honlap elkészítése során. 
 
4. Elıfeltételek / elıfeltétel tudás: 

Életkornak megfelelő önálló ismeretszerzési képesség, magabiztosság az ismeretanyag 
kritikus válogatásához, alapismeretek az internetes keresőprogramok területén. A térben és 
időben tájékozódás megfelelő szintje. Könyvtári kutatómunka alapjainak ismerete. 
Elkötelezettség a saját tudás (ismeretek, képességek, beállítódások) megszerzése, gazdagítása 
terén. 
 
5. Eszközigény: 
A rendelkezésre álló taneszközök (tankönyv, történelem atlasz, olvasókönyv, 
szöveggyűjtemény), egyéb, az általános iskolai könyvtárakban megtalálható ismeretterjesztő 
művek mellé otthoni vagy iskolai könyvtári internet hozzáférés is szükséges. Papír (fehér és 
színes lapok), olló, színes ceruzák, tollak, ragasztó, gyűjtőmappa, kooperáló feladatoknál 
szokásosan alkalmazott szín- és számkártyák, számítógép, projektor. 
 
6. Megjegyzések a feladatokhoz: 
A modul, melyet ismertetek, 6 tanórát és – egyéni adottságoktól és elszántságtól függően 
különböző idejű – kb. ugyanennyi otthoni munkát igényel.  
Az első óra a legfontosabb, a ráhangolódás szakasza, amely akkor tekinthető 
eredményesnek, ha felébresztjük tanítványainkban az érdeklődést, de nemcsak a történelmi 
korszak és annak szereplői, hanem a téma újszerű feldolgozása iránt is. Be kell vonnunk őket 
tehát a „szereplőválogatás”, vagyis a tartalmi keretek kijelölésének folyamatába és a formai 
keretek meghatározásába is. A világos és érthető követelmények később a munkájukat és az 
értékelést is könnyebbé teszik. Ezért teljes részletességgel ennek a tanórának a 
tevékenységeit, feladatait írom le.  



 

 

A következő négy óra a jelentésteremtés fázisa: minden tanuló önálló anyaggyűjtést folytat, 
a sorshúzással hozzá került név lassan alakot ölt a strukturált feladatok (életút 
megfogalmazása, ismerősök felvétele, üzenetváltás az ismerősökkel) nyomán. A személyesen 
megszerzett tudás úgy válik közösségivé, hogy a tanítási órákon lehetősége van mindenkinek 
saját részeredményeit a kiscsoportjával ismertetni, illetve a kiscsoportoknak arra, hogy óráról 
órára történő előrehaladásukat osztályszintű nyilvánosság elé tárják.  
Az utolsó óra a munkafolyamatra történő visszaemlékező értékelés, a reflektálás: mindenki a 
nagy nyilvánosság előtt adja be dokumentumgyűjteményét, portfólióját (becézve „doksi”), és 
egy percet kap arra, hogy összefoglalja tapasztalatait a munkafolyamatra vonatkozóan, 
valamint bemutassa azt a dokumentumot, amelyre a legbüszkébb a gyűjteményből.  
 
A tanórai feladatok célja egyrészt az, hogy támogatást adjunk az otthoni gyűjtő- és szerkesztő 
munkához. Másrészt az alkalmazott csoportos tanulásszervezés elősegíti, hogy a tanulók 
egymás munkáját a részeredmények szintjén megismerjék, a téma minden szereplőjéről 
legyen ismeretük, fedezzék fel a lehetséges kapcsolódási pontokat az egy időben élt 
történelmi személyek között. Ezt a modult tervezhetjük a tantervi téma tanulása előtt és a 
téma lezárása után is. Első esetben kiváló motiváló hatást érünk el (a személyes ismerősökké 
vált történelmi alakokkal könnyebb azonosulni, jobban érdeklődünk cselekedeteik motívumai 
iránt stb.) Ha a téma zárása után állunk egy ilyen ötlettel elő, összefüggéseiben gazdagabb és 
információiban pontosabb anyag születik. Most az elsőként említett változat tervezéséhez és 
megvalósításához szeretnék ötleteket adni a modul leírásával. 
 
7. Lehetséges megoldások: 

 R  
1. óra: Bevezetés – a téma és a tanulási eredmények 

 1. feladat: Ki kicsoda a XVI-XVIII. századi Magyarországon? 15 perc  
A XVI-XVIII. századi Magyarország történetének rövid ismertetése számítógépes tanári 
prezentáció segítségével. A használt taneszközök (tankönyv, atlasz) digitális változataira is 
alapozva mutassuk be a három részre szakadt Magyarország életét, a török- és Habsburg-
ellenes harcok sorozatát, sikereket és kudarcokat az ország és kiemelkedő történelmi alakjai 
életében. A tanulók – együttműködésen alapuló csoportos munka keretei közt – jegyzeteket 
készítenek. A bemutató során bepillantást nyernek a bő két évszázad történelmi fordulataiba, 
így a történelmi események és a hozzájuk köthető történelmi személyek nem lesznek teljesen 
ismeretlenek számukra az egyéni munka elkezdésekor. A bemutató közben meghatározott 
szempont szerinti információkat gyűjtenek. Az óra végére a csoportoknak egy közös listát kell 
összeállítaniuk a közösségi oldalon megjelenő személyekről. Ezt követően sorshúzással dől 
el, hogy „ki kicsoda” lesz egy rövid időre, vagyis kinek-kinek a személyes oldalát kell majd 
elkészíteniük a virtuális közösségi oldal számára, nagyrészt önállóan. 
 
 



 

 

A XVI-XVIII. századi Magyarország történetének rövid ismertetésére kerül most sor: 
bemutatom a három részre szakadt Magyarország életét, a török- és Habsburg-ellenes harcok 
sorozatát, sikereket és kudarcokat villantok fel hazánk és kiemelkedő történelmi alakjai 
életéből. Ti közben készítsetek jegyzeteket! 
A fő szempontok:  

• ennek a bő két évszázadnak történelmi fordulataihoz köthető történelmi 
személyek nevét, 

• a velük kapcsolatos fontos eseményeket írjátok le!  
Így nem lesznek teljesen ismeretlenek számotokra, amikor az egyéni munkátokat elkezditek. 
Törekedjetek az időrend betartására, ehhez egyelőre elég, ha a bemutatás sorrendjét követitek!  
 

 2. feladat: Tudásmegosztás szóforgóval – zenehallgatással egybekötve (10 perc) 
A bemutató után a csoporton belül mindenki egyenként és egymásután megnyilatkozik: 
ismerteti a csoport többi tagjával jegyzeteit. A csoport tagjai közben kiegészítik, illetve 
javítják egyéni feljegyzéseiket. Arra kell törekedniük, hogy a korszak minél több jelentős 
személyiségét megnevezzék és leírják füzetükbe.  
Közben egy kis zenei válogatás szól: a korszakra jellemző históriás énekek, virágénekek, 
táncmuzsika, kuruc dalok. A zeneszó nem csak korfestő kellék, hanem kellemesebbé is teszi a 
munkát, ugyanis a csoportok kevésbé zavarják egymást félhangos beszédükkel.  
 

 3. feladat: Listakészítés – csoportforgóval (5 perc) 
A csoportok különböző színű A/4-es papírlapokat kapnak, ezekből annyi darabot kell 
vágniuk, ahány személy szerepel a listájukon. Minden cetlire egy-egy név kerül a 
csoportlistáról. A következőkben minden csoport megnyilatkozására szükség lesz, hogy 
elkészüljön a közös lista a korszak nevezetes személyeiről. A csoportok sorban, egymás után, 
képviselőik útján feltesznek egy-egy nevet tartalmazó cetlit a táblára úgy, hogy egy név nem 
szerepelhet kétszer: tehát folyamatosan figyelniük kell a közös lista állását. A tanár kb. 10-15 
másodpercenként tapsol, ennyi idő jut egy-egy név felhelyezésére. 
 

 4. feladat: A menü – mi legyen a közösségi oldalunkon?  
Irányított megbeszélés és ötletbörze T-táblázat készítéssel (10 perc) 
Mit készítsünk – milyen tartalommal és milyen formában? 
Ebben a fázisban a diákok előzetes tapasztalatára lesz szükség annak érdekében, hogy 
közösen elfogadott formai és tartalmi kereteket állítsunk fel. A tanár által irányított 
megbeszélés során, amely egy közös ötletbörzébe torkollik, megnevezünk néhány fontos 
formai elemet, amely a közösségi oldalakra jellemző. Ezután megfogalmazzuk a tartalmi 
összetevőket is, hogy azonos szempontok szerint váljanak bemutathatóvá az oldalon szereplő 
történelmi személyek. Mindezt T-táblázat készítésével rögzítjük a füzetben.  
Leggyakrabban az alábbi formai, szerkezeti elemek kerülnek megnevezésre: Adatlap vagy 



 

 

profil – a főbb tudnivalók röviden; Magamról vagy Életutam címmel összefüggő szöveg; 
Ismerősök; Üzenetek. Ezt a felsorolást két dologgal szoktam kiegészíteni: egy gondolattérkép 
és egy valóságos térkép elkészítésének követelményével.  
Az életutat bemutató szöveg alkotását könnyíti, ha egy gondolattérkép segítségével 
összegyűjtik a személy legfontosabb jellemzőit, és ezeket a jellemzőket egy-egy mondattal 
meg is indokolják. Ezt a rendszerező ábrát egy tanítványom nevezte el „élettérképnek” a 
gondolattérkép mintájára. Mivel kifejezőnek találtam, azóta használom, és a tanítványaim is 
így nevezik már.  
A négy dimenzió, melyet tartalommal töltenek meg: tevékenység, tulajdonságok, 
élethelyszínek, utóélet/emlékezet. Minden összetevőhöz 3 elemet kell megnevezniük, és 
minden elemet egy-egy mondattal indokolni is kell. (Lásd később a sémát, illetve az elkészült 
élettérképek fényképét a 3. sz. fényképmappában.)  
Az alábbiakban az elkészült T-ábrát mutatom be. Ez a tanulók iránytűje a munka folyamán, 
elkészítése és rögzítése kulcskritérium.  



 

 

 
Az elkészült T-táblázat: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentum típusa, terjedelme Dokumentum tartalma 

1. Adatlap  (kézzel írva, A/4 terjedelemben) Keresztnév, vezetéknév, nem, állandósult melléknév, 
születési és halálozási adatok (hely, idő), 

tanulmányok, iskolák, munkahely, érdeklődési 
terület, családi állapot 

2. Életutam (kézzel írva, A/4 terjedelemben, 
egyes szám első személyben) 

A legfontosabb események, tevékenységek a 
történelmi személy életéből, személyes hangon 

elbeszélve. 

3. Ismerősök (kézzel rajzolva és írva, összesen 
A/4 terjedelemben) 

Négy olyan történelmi személy kiválasztása, akik a 
valóságban is ismerősei voltak az oldal 

főszereplőjének. Róluk egy-egy kézzel rajzolt 
arckép és 4-5 mondatos ismertető szükséges. 

4. Üzenetek (összesen 4 üzenet, kézzel írva, 
tetszőleges formában) 

Minden jelzett ismerősnek egy-egy rövid, de 
érvényes történeti tartalmú üzenet küldése. 

5. Élettérkép (kézzel készítve, A/4 terjedelemben) Az ábrához lásd a 2. sz. szöveges mellékletet 

6. Térkép (kézzel rajzolva, A/4 terjedelemben A főszereplő élete legfontosabb helyszíneinek (min. 3 
helyszín) ábrázolása a korabeli Magyarország és/vagy 

Európa térképén 



 

 

 5. feladat: Az adatlap 
A házi feladat előkészítése (5 perc)  
A következő órára mindenki készítse el az általa kihúzott történelmi személy adatlapját, 
profilját! A füzetbe dolgozz!  
A szöveges ismereteken kívül már tervezheted adatlapod grafikai elemeit is.  
A készüléshez a történelemkönyvet, az atlaszt, és a könyvtárban található, témába vágó 
történelmi ismeretterjesztő könyveket használd, amelyek adatait szintén írd le a füzetedbe!  
  
Álljon itt szemléltetésül néhány kép a végleges adatlapok közül (a kész portfóliókról készült 
képek teljes terjedelemben megtekinthetők a fényképmappában):  
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 J   
2-5. óra:  

 Az egyéni feladatot jelentő történelmi személyekről szóló információk összegyűjtése, 
a szövegek megszerkesztése, az illusztrációk elkészítése, a dokumentumgyűjtemény 
összeállítása 
A továbbiakban a feldolgozás szakaszát jelentő óráknak csak egy-egy domináns feladatát 
vagy mozzanatát írom le (melyek a tanulói példányban nem szerepelnek). A bevezetőben már 
említettem, hogy ezeknek az óráknak az egyik célja az, hogy az otthoni egyéni munkához 
támogatást adjunk a tanulóknak, mégpedig egyénre szabott segítség formájában. Ehhez a 
tanárnak folyamatosan monitoroznia kell a kiscsoportokban folyó tanulói tevékenységeket: az 
otthoni feladatokról szóló beszámolókba belehallgatni, ellenőrizni a következő házi feladat 
megértését. A tartalmi elemek pontosságára éppúgy fordítsunk gondot, mint a füzetbe készülő 
piszkozatok külalakjára és helyesírására.  
Az órák további célja, hogy a tanulók – kiscsoportban és az osztály nyilvánossága szintjén is 
– bepillanthassanak egymás tevékenységébe, megismerhessék az elért eredményeket, 
ismereteket szerezzenek társaiktól, és saját eredményeiket is megoszthassák egymással. Tehát 
ezek az órák három nagy részből állnak, otthoni munka ellenőrzése és segítése, 
tudásmegosztás megszervezése, lebonyolítása, új feladat előkészítése. 



 

 

 

 6. feladat: Életutam – szövegalkotás előkészítése az élettérképpel  
Az életutat bemutató szöveg megfogalmazása nem egyszerű dolog: vázlatkészítéssel 
készíthetjük elő az otthoni, elmélyültebb fogalmazási tevékenységet. A már említett élettérkép 
segít abban, hogy a tanulók az összegyűjtött adatokat grafikusan szervezett módon rendezzék. 
A négy dimenzió, melyet tartalommal töltenek meg: a történelmi személy tevékenysége, 
tulajdonságai, életének fontos helyszínei és utóélete/emlékezete. Minden összetevőhöz 3 
elemet kell megnevezniük, és minden elemet egy-egy mondattal indokolni is kell. 
Az élettérkép piszkozatát el lehet készíteni – legalábbis részben – a tanórán, a végleges 
változat otthoni munkát igényel. 
 
Az élettérkép sémája: 
 

 
 

NÉV 

(Mitől meddig élt vagy 
uralkodott?) 

3 jellemző tulajdonsága 
1-1 mondatos indoklással 

1. 

2. 

3. 

3 fontos 
történelmi 
cselekedete, 
indoklással 

3 fontos helyszín az élete 
során, 1-1 mondatos 
indoklással 

3 bizonyíték, hogy 
az utókor 
megőrizte 
emlékezetét 



 

 

 
Elkészült élettérképek: 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 7. feladat – a fogalmazás előkészítése  
Az élettérkép kínálta szerkezeti felépítés jó alapja az életutat bemutató fogalmazásnak. A 
fogalmazás megírása otthoni feladat. Amire feltétlen hívjuk fel a diákok figyelmét, az a 
fogalmazás elbeszélőjének személye: tehát ne feledjék, hogy egyes szám első személyben kell 
a szöveget megalkotni. Beszéljük meg, hogy ezen kívül milyen elemekkel tehetjük még 
személyesebb hangvételűvé a fogalmazást.  
 

 A kész szöveget a következő órán a tanulóknak fel kell olvasniuk a csoportjukban. A 
felolvasás alatt a többieknek jegyzeteket kell készíteniük a hallottakról. Tehát a feladat végére 
négy különböző történelmi személyről lesznek újabb ismereteik. Ez azért is fontos, mert a 
következő lépés az ismerősök keresése lesz. 
 
 
 
 



 

 

 
Néhány kész fogalmazás: 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 8. feladat: Ismerősök keresése – az „Ismerőseim” dokumentum előkészítése  
A feladat az, hogy minden szereplő négy olyan személlyel teremtsen kapcsolatot, akit ismer: 
akár barátja, akár ellenfele, de lehet híres családtagja is.  
Igyekezzünk játékos feladatot tervezni erre az órára: innentől válik igazán egyedivé és 
személyessé a tanulás. Lehetséges úgy ismerős csoportokat alkotni, hogy a tanár előre 
kiválaszt a már ismert képek közül négyes ismerős csoportokat, és a tanulóknak az a 
feladatuk, hogy ismerjenek „magukra”, így keressék egymást az osztályban. Ha egy csoport 
minden tagja magára ismert, külön asztalhoz ülnek és kikérdezik egymást.  
A kikérdezés nagyon fontos, hisz az Ismerőseim című dokumentumban nemcsak lerajzolni 
kell a négy személyt, hanem néhány mondatos ismertetőt is kell róluk írni. És kitől lehet a 
leghitelesebb információkat megszerezni? Magától az ismerőstől. 
 
Az ismerősök oldalai: 

       



 

 

 

         
 
 



 

 

 
 

 9. feladat: Üzenetek 
E feladat során minden ismerősnek egy-egy történelmi eseménnyel kapcsolatos üzenetet küld 
a főszereplő. Ez a legélvezetesebb feladat a legtöbb diák számára, lubickolnak a mulatságos 
helyzetben, hogy Szulejmánnak vagy Szapolyainak üzennek, tegezik, vagy éppen magázzák 
egymást, hogy történelmi eseményekről, azok okáról, lefolyásáról személyes tudásuk és 
érintettségük van.  
Nem igényel az eddigi kemény munka után különösebb előkészületet, esetleg a kevésbé bátor 
tanulókat segítsük gátlásaik leküzdésében. Készüljünk fel erre az eshetőségre is, legyen a 
tarsolyunkban 2-3 befejezetlen üzenet, amin gyakorolhatnak, pl. “Nagyságos uramnak 
üzenem Váradból...”; “...kijelentem neked, törökök szultánja, hogy utolsó csepp véremig…”. 



 

 

Sokszor elegendő, ha csak a megszólítás vagy az elköszönés formuláját segítjük 
megfogalmazni, a többi már megy magától. 
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6. óra:   

 10. feladat: Az elkészült portfólió rövid bemutatása  
Ezen az órán mindenki a nagy nyilvánosság, vagyis az osztály előtt adja be 
dokumentumgyűjteményét, és egy percet kap arra, hogy összefoglalja tapasztalatait, érzéseit a 
munkafolyamatra vonatkozóan. Kiemeli és megmutatja azt a dokumentumot a többieknek, 
amelyre a legbüszkébb a gyűjteményből. Ha van lehetőségünk dokumentumkamera 
használatára, feltétlenül alkalmazzuk, hisz így a kiválasztott részlet nagyon jól láthatóvá válik 
a legtávolabb ülő tanuló számára is.  
Ezen az órán azt a megoldást választottuk, hogy a szóban forgó 22 személy fényképét sorban 
kivetítettük, és aki magára ismert, az kijött az osztály elé, és röviden bemutatta munkáját.  
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
8. Szemléltetés: 

 
A mellékelt képeket 3 mappába rendeztem. 
Az első mappa (a személyek) a témában érintett 22 történelmi személyről készült képeket 
tartalmazza (festmény, rajz, metszet vagy szoborról készült fénykép). Felhasználására több 
alkalommal is van mód:  

• a korszakot bemutató tanári prezentáció elkészítésekor; 
• a jelentésteremtés szakaszában, amikor a tanulók a részeredményeikről számolnak be 

a nagy nyilvánosság előtt – kiváló lehetőség pl. az üzenetek bemutatásakor a képek 
véletlenszerű vetítésével megteremteni a sorrendet; 

• a modul zárásakor – a portfólió beadása is történhet egy-egy kép kivetítésével egy 
időben felhangzó „Ki következik?” kérdéssel. Nagy öröm ilyenkor a „Na, ez én 
vagyok!” felkiáltást hallani.  

A második mappa (bemutató) fényképeit a portfóliók bemutatásakor, beadásakor készítettem.  
A harmadik mappa (portfóliók) válogatást tartalmaz az elkészült 
dokumentumgyűjteményekből. 
 
9. Fejlesztı értékelés: 

A fejlesztő értékelést nem végezhetjük anélkül, hogy a tanulókkal meg ne értetnénk 
előzetesen a tanulási célokat. A fejlesztő értékelés a tanulási folyamat szerves része, 
folyamatos visszajelzésekre van szükség. Néha azt gondoljuk, hogy akkor hatékony az 
értékelésünk, ha visszajelzéseink csak biztatást és pozitív megerősítést sugallnak. Egy 
munkaportfólió készítése során azonban a hibákra, tévedésekre, kevésbé sikerült 
megoldásokra is felhívjuk a figyelmet: a hibák megértése, a tévedések kijavítása, tehát a 
„kudarcos” tanulási élményekkel való szembenézés szükséges a továbblépéshez, a tudásban, 
képességben való gyarapodáshoz. 
Az értékelő mozzanatok nagyrészt a tanártól indulnak ki, de nagy szerepe lehet benne a 
társaknak is, ezt segíti elő pl. a kiscsoportos együttműködésen alapuló eljárások alkalmazása. 
Ez a folyamat egyúttal a diákok önértékelését is fejleszti. Különösen fejlesztő hatású a 
portfólió beadásakor elvárt visszatekintés, a nehézségeknek, azok legyőzésére tett lépéseknek 
és a sikeres, örömteli pillanatoknak felidézése az osztály nyilvánossága előtt. Ugyanakkor 
azzal is tisztában kell lenniük, hogy a tanulási folyamat eredményeképpen létrejövő 
dokumentumgyűjtemény minősítő értékelés alá is esik, kapnak rá osztályzatot. Ennek a 
követelményeit is már a tanulási folyamat kezdetén kell tisztázni, hisz ezekhez a 
követelményekhez mérten születnek meg az osztályzatok. 
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