
 

 

Értékelési összefoglaló  

A projektmunka megkezdése előtt  

  

A projektmunka előtt a diákok előzetes ismeretét egy fogalomgyűjtemény alapján mérjük fel. A 

fogalmakból a tagul (https://tagul.com) segítségével a tanár szófelhőt készít. http://pin.it/YbrGudo  

A szófelhő alapján a diákok az ismert fogalmak közötti kapcsolatokat egy gondolattérkép, vagy fürtábra 

formájában jelenítik meg a Popplet (http://popplet.com/) (pl. http://pin.it/WzENT0K) vagy a Bubble.us 

(https://bubbl.us/) segítségével 4-5 fős csoportokban dolgozva. A gondolattérképet a csoportok 

egyénivé alakíthatják az ismereteik megosztásával. Ezen információk alapján a diákok előzetes 

ismeretei alapján határozzuk meg a projekt következő lépéseit. A gondolattérkép szerkezete, 

kiegészítése a diákok ismeretei közötti összefüggések feltérképezését, a kiindulási szintet adja meg, így 

a projekt során a gondolkodási képességek fejlődése is láthatóvá válhat.   

A projektmunka során A projekt során a diákok előre megbeszélt értékelési szempontok 

(együttműködés, kommunikáció, infokommunikációs eszközök használata) alapján vezetik a kutatási 

naplót, melyet megosztanak a szaktanárral is, aki segítő kérdésekkel, pozitív visszajelzésekkel teszi 

gördülékennyé a munkát.  A kutatási naplót a munkafolyamat során a tanár csoportszinten, formatívan 

értékeli egy kutatási napló értékelő táblázat segítségével, ezzel is segíti a tanulók fejlődését.  

 

A projektmunka végén A projekt végén az időkeretnek megfelelően, a korábban felsoroltak alapján 

alakítjuk ki az értékelést.  Az elsajátított ismeretekből a tanár egy kvízt állít össze online eszközzel 

Redmenta (https://redmenta.com) melyet megosztanak a többi csoporttal és kitöltenek.  

A projekt végén a tanulók online kérdőív (Google űrlap - 

https://docs.google.com/forms/d/10xE3mk327nswTCJ4v1jIaw6nymep1XinpMmjsD5x9Q/viewform?

usp=send_form) kitöltésével értékelik a projektben végzett tevékenységeiket. 

 

 

 

 

 

 



 

A PROJEKT MENETE  

 

Német nyelv 

 

 

A diákok 1. órában információt gyűjtenek a farsangkor használatos álarcokról, maszkokról, majd 

programot szerveznek egy neves busójáró helyre, végezetül megtervezik az utat Berlinből Mohácsra. 

 

A diákok 2. órán neves húsvéti ételeket keresnek, elkészítésükhöz recepteket töltenek le. Ezt 

követően húsvéti ajándékötleteket keresnek, és végezetül programot szerveznek Hollókőre. 

 

A diákok 3. órán anyák napjára készülnek. Egy anyák napi kártyát készítenek, amit egy német anyák 

napi verssel tesznek színesebbé. A végén, olyan magyarországi szálláshelyet keresnek, ahol anyák 

napi műsorral kedveskednek az odalátogatóknak. 

 


