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IO5: Útmutató a kompetencia alapú értékeléshez 
 

A következő dokumentum a „Változtass a történeten!” projekt részeként kidolgozott 
kompetencia alapú értékelés beszámolóját és ajánlásait mutatja be. Ez egy önértékelési 
eszközként szolgáló mátrix fejlesztésén, tesztelésén és értékelésén, valamint a későbbi 
felhasználásra vonatkozó javaslatokon alapul. Példákat tartalmaz, amelyek bemutatják, hogyan 
valósítottuk meg a „Változtass a történeten!” projektben a kompetenciák értékelését. A 
dokumentum rövid áttekintéssel kezdődik, felvázolja az összefüggéseket és leírja az 
összegyűjtött adatokat, majd a legfontosabb megállapításokat. A legfontosabb megállapításokat 
a projektben részt vevő összes partnernek elküldött kérdések alapján rendeztük. 
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1. Az öt résztvevő ország körülményeinek és adatainak áttekintése  
 

 
Tanulók életkora/évfolyam: alsó tagozat (9-11 évesek), felső tagozat (12-14 évesek), középiskola 
(15-17 évesek) 
 
Projektértékelés országos viszonylatban: összesen 12 iskola (a tervezett 15 helyett) vett részt a 
project kísérleti szakaszában. Ezek közül 10 iskola használta a Grazi Egyetem által tervezett értékelő 
eszközt vagy annak adaptált változatát. 
 
Értékelési kultúra az iskolákban/régiókban/országokban: a tanárok egyénileg döntik el, hogy mit 
értékelnek (pl. részvétel az órákon, tesztek, házi feladatok) és milyen eszközöket használnak ehhez 
a nemzeti tanterv alapján. 
 
Iskolai tantárgyak, amelyekben a projekttel foglalkoztak (néha interdiszciplináris) 

- természettudományos tárgyak (biológia, szabadon választható tantárgy „fenntarthatóság”, 
földrajz, általános természettudomány, matematika)  

- társadalomtudományi tárgyak (beleértve a történelmet, hitoktatást, állampolgári nevelést)  
- anyanyelv (német, angol, olasz)  
- Technológiai oktatás és számítástechnika 

 

 

2. „Változtass a történeten!” felmérés kiértékelése  

 

2.1. Felmérték a tanulók kompetenciáját a „Változtass a történeten!” project 

keretében?  

 
A diákok tanulását az öt ország összes résztvevő kísérleti iskolája értékelte. Az eltérő nemzeti 
tantervek, valamint az oktatott tantárgyak sokfélesége miatt az iskolák eltérő értékelési eszközöket 
és módszereket alkalmaztak. Minden kísérleti iskola tanára megismerkedett a Grazi Egyetem által 
kidolgozott IO5 önértékelési mátrixával. Minden partner elkészítette az eszköz fordítását vagy 
adaptációját (pl. egyszerűsítette a nyelvezetet a fiatalabb magyar diákoknak) az egyes iskolák 
számára, és felkérte a résztvevő tanárokat, hogy adjanak visszajelzést. A tanári visszajelzések alapján 
a mátrixot a project kísérleti szakasza végén több mint 20 tanár az osztályteremben kipróbálta és 
tovább finomította. 

 
Annak érdekében, hogy részletesebb betekintést nyerjen a diákok tanulásába, minden partner 
szorosan együttműködött a résztvevő tanárokkal, és megosztotta az osztályon belüli megfigyeléseit a 
diákok tanulásával kapcsolatban. Ahol lehetséges (Törökország, Olaszország, Egyesült Királyság), a 
partnerek tanulóértékelési üléseket is tartottak, amelyek a diákok tanulására vonatkozó kérdéseket 
és az értékelési mátrixot is tartalmazták. 

 

2.2. Hogyan és milyen célból értékeltük a diákok tanulását?  (belső, külső, tanárok 

és diákok profitálása stb.) 

 
Minden kísérleti iskolában az értékelés célját az egyes tanárok egyénileg határozták meg. Mivel a 
projektet különböző országokban, iskolai szinteken és tantárgyakban hajtották végre, a diákok 
tanulási értékelésének többféle módja került megvitatásra és alkalmazásra. Míg egyes tanárok a 
tanulók osztályon belüli megfigyelésére összpontosítottak, mások a kérdőíveket, az írásbeli 
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önértékelési nyilatkozatokat vagy a kompetencia mátrixokat részesítették előnyben. Nem minden 
kísérleti iskola ismerte a mátrixot, mint értékelési eszközt a projekt előtt. 
 
A Grazi Egyetem által kifejlesztett IO5 értékelő eszköz példaként szolgált a kompetencia alapú 
értékelési mátrixra, amely lehetővé tette a diákok számára, hogy a „Változtass a történeten!” tanulási 
céljainak megfelelően ön-értékeljék tanulási előrehaladásukat. Ennek a fejlesztő értékelési eszköznek 
és adaptációinak az volt a célja, hogy lehetővé tegyék a tanulók számára az önreflexiót (belső/tanulói 
előny), ugyanakkor a tanárok és a „Változtass a történeten!” csapat visszajelzést adjon a tanulók 
szemszögéből a tanulási előrehaladásról (külső haszon). Mivel a tanárok előzetesen megkapták 
ezekhez a dokumentumokat, lehetőségük volt ezeket megbeszélni tanulóikkal, és felhasználni őket 
tanulóik szükségleteinek felmérésére. 
 
Egyes iskolák más mátrixokat is alkalmaztak, például az Özcan és munkatársai által kidolgozott 
mátrixot (2016)1. Az egyéb értékelési módszerek közé tartozott a tanulókkal folytatott interjúk, a 
tanulók írásbeli megjegyzései Padlet-re vagy papírra, valamint rövid sikerkritérium-kimutatások a 
fiatalabb tanulóknak, amelyeket minden óra után ki kell pipálni. Egyes iskolákban ezeket a 
kompetencianyilatkozatokat az IO5 dokumentumból adaptálták egy további oszloppal kiegészítve, 
ahol a tanárok jelölhették, szerintük hogyan haladtak a diákok. Az egyik iskola tudásszervezőt is 
készített, amely tartalmazza a kulcsszókincs listáját is, hogy láthatóvá tegye a tanulók számára a 
tervezett tanulást. Egy másik iskola elkészítette a „kulcskészségek” listáját a projekt minden fő 
részére, és kompetencianyilatkozatokat adott hozzá a három sávos „bronz”, „ezüst” és „arany” 
kategóriához, hogy mérje a tanulók előrehaladását. 
 

2.3. Melyik értékelőeszközt használtuk?  

 
A kísérleti folyamat során a következő értékelési módszereket és eszközöket alkalmaztuk:  

• Tanári megfigyelés a tanulók órán való részvételéről (pl. a csoportmunka folyamatának 
értékelése) 

• Végső tudástermékek értékelése (pl. a tanulók történeteinek bemutatása) 

• Tanulói önértékelési mátrix (a Grazi Egyetem által kidolgozott) 

• Özcan és munkatársai (2016) értékelési mátrixa 

• Interjúk a tanulókkal a tanulási tapasztalataikról 

• Interjúk a tanárokkal: a tanulók projektben szerzett tapasztalataira gyakorolt hatásával 
kapcsolatos észrevételeikről és gondolataikról 

• Rövid írásos nyilatkozatok gyűjteménye a diákok tanulási tapasztalatairól a Padlet.com 
oldalon 

• Kérdőívek  

• A tanulási eredmények egyéni vagy csoportos elemzése 

• Az osztályon belüli tevékenységek, például nyilatkozatkártyák (tanulási célok listája), 
amelyeket a tanulók a 3 kategória valamelyikébe soroltak (sokat tanultak/tanultak 
valamit/nem tanultak sokat) 

 
 
 
 

 
1 Özcan, S., Kukul, V., & Karataş, S. E. R. Ç. İ. N. (2016, May). Dijital hikayeler için dereceli 
değerlendirme ölçeği. In 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium. 
Rize. 
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2.4. Ha használták a „Változtass a törtneten!” projektben létrehozott mátrixot  

2.4.1. Hogyan használták? Adaptálták?  

 
A „Változtass a történeten!” mátrixot lefordították, bemutatták a tanároknak, és minden 
partnerországban kipróbálták a kísérlet során. Míg néhány iskola ugyanazt a verziót használta, mint a 
Grazi Egyetem, mások adaptációkat és/vagy egyéb értékelési módszereket alkalmaztak (lásd fent), 
hogy jobban illeszkedjenek oktatási környezetükhöz. Ezek az adaptációk a következők voltak: a nyelv 
egyszerűsítése a fiatalabb tanulók számára, a tanulási célok „tudásszervezőkre” bontása, vagy új, 
sávos tanulási eredménykimutatások létrehozása, amelyek lazábban támaszkodtak a mátrixban 
szereplő kompetenciákra (pl. „Megértem, hogy cselekednünk kell azért, hogy megváltoztassuk a 
jövőt.”). 
 
Amikor az önértékelési mátrixot a tanulókkal használták, a tanárok vagy nyomtatott vagy online 
változatot biztosítottak, ahol a tanulók egyénileg reflektálhattak, vagy kivetítették a mátrixot a falra. 
Ebben az esetben kérdéseken keresztül vezették a tanulókat, és minden állításra feljegyezték a 
válaszaikat. Egyes iskolákban a tanulók azokban a csoportokban is értékelték a tanulást, amelyekkel a 
történetükön dolgoztak (csoportos reflexió). 
 

2.4.2. Megbízható értékelési eszköz volt-e a mátrix?  

 
Az olyan önértékelési eszközök, mint a mátrix, elsősorban az azokat kitöltő személy számára 
megbízhatóak. Miután elkészült, a tanárok többsége nem vetette össze kifejezetten a tanulók 
válaszait saját megfigyeléseihez képest, mivel ez a legtöbb partnerországban nem bevett gyakorlat. 
Az egyik brit iskolában azonban a tanár néha felkínálta a saját értékelését azokkal az állításokkal 
szemben, amelyek ellen a tanulók szintén értékelték magukat. Úgy tűnik, hogy a tanár és a tanuló 
értékelései megegyeznek, de ennek számos oka lehet, és nem feltétlenül jelenti a pontosságot. 
 
Egy másik brit kísérleti iskolában a tanár a tanulók önértékelését használta a tanulási visszajelzések 
alapjául. Ez hasznos, különösen abból a szempontból, hogy az értékeléseket egy formatív tanulási 
folyamat részeként tekintjük, de csak a pontosságra utal, mivel a tanár nem használt visszajelzést arra, 
hogy a tanulókkal ne értsen egyet azzal kapcsolatban, hogyan értékelték önmagukat, és gyakran 
hitelesítette is a tanulók önértékelését jutalombélyeggel. 
 
Ezért előfordulhat, hogy az eredmények nem megbízhatóak; azonban a mátrix kitöltése elősegítette 
a tanulók önreflexiós gyakorlatát. A fejlesztő értékelés a tanárok szakmai tanulását is támogatta, mivel 
a tanárok érdekes meglátásokról számoltak be a tanulók visszajelzéseiből, amelyek befolyásolhatják 
a jövőben a „Változtass a történeten!” tevékenységek megvalósításának módját és megvalósítását. 
 

2.4.3. Érvényesek-e a mátrix eredményei?  

 
Az érvényesség arra utal, hogy a bizonyítékok milyen mértékben támasztják alá az értelmezések 
helyességét és megfelelőségét (American Educational Research Association, American Psychological 
Association & National Council on Measurement in Education, 1999). Az olyan bizonyítékok 
felhalmozásának folyamatát, amelyek alátámasztják a hallgatói válaszokból levont következtetések 
megfelelőségét bizonyos értékelési célokra, validálásnak nevezzük, és ez az értékelés céljától függ. Ez 
azt jelenti, hogy a „Változtass a történeten!” projektben a tanárok először ismertették a tanulókkal a 
mátrixot és annak célját, és részletezték, hogyan kell használni ezt az önértékelő eszközt. Ez a folyamat 
lehetővé tette, hogy a kapott eredmények érvényesek legyenek. 
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A mátrixot a különböző kontextusokhoz igazították, lentebb bemutatjuk a különböző értékelési 
eredményeket. Ausztria, Törökország, Egyesült Királyság, Olaszország és Magyarország eredményeit 
lásd az 1-5. táblázatban. 
 
Az Egyesült Királyságban a project munkatársa által vezetett „mit tanultunk” feladat (3. táblázat) azt 
sugallja, hogy mindhárom brit kísérleti iskola tanulói következetesen „sokat tanultak” arról, miért 
számítanak az éghajlatváltozási és a környezeti, valamint a személyes és kollektív akciók, melyek az 
éghajlati válságra adott válaszlépések. 
 
Ausztriában a legmagasabb összesített átlagértékkel (2,26) a „változáshozók megértése” (2) volt. A 
tanulók többsége úgy érezte, hogy „tanult arról, hogyan sikerült az embereknek a múltban változást 
elérnie”. Azt is gondolják, hogy „megértették, hogy minden egyes ember fontos, amikor változásról 
van szó”. Ezen túlmenően sok diák ezt a tételt a legmagasabb pontszámmal, azaz 3 ponttal értékelte, 
ami arra utal, hogy „megtanultak kritikusan gondolkodni, hogy megmutassák, hogyan lehetséges az 
emberek gyakorlatának megváltoztatása”. Továbbá tisztában vannak azzal is, hogy képesek arra is, 
hogy maguk is változtatóvá váljanak. A „cselekvési példák megosztása” (6) tétel a második 
legmagasabb átlagértékkel (2,24) rendelkezik, és ez az a szempont, amelyben mindhárom iskolai szint 
tanulói a legjobban értékelik magukat, és hatalmas növekedést tapasztalnak a tanulásban. Az alsó és 
felső tagozatos tanulók így úgy érzik, képesek megmondani másoknak, mit kell tenniük és mit 
tehetnek a klímaválság ellen. Hasonlóképpen, a „digitális történet készítése” (4) területén a tanulók 
általános értékelése is meglehetősen magas (átlagérték = 2,14). Így a különböző digitális eszközök 
használata és alkalmazása terén a tanulók bővítették tudásukat és készségeiket, és képesek olyan 
klímatörténetet alkotni, amely figyelembe veszi a klímaválság bolygó különböző élőlényeire gyakorolt 
hatását. 
 
Törökországban három iskola valamennyi tanulója magas pontszámmal értékelte magát. Nagyon 
kevés tanuló volt, aki 2-es alá értékelte magát. A tanulók úgy gondolták, hogy (1) „Ez a digitális 
történet megmutatja és példát mond másoknak, mit lehet tenni az éghajlati válság ellen” A 
törökországi digitális történetekben a tanulók különféle szempontok alapján készítették el 
történeteiket az éghajlati válságról (pl. biodiverzitás, mezőgazdaság, időjárás, aszály, erdőirtás), és 
történeteik megoldásokat és reményeket tartalmaztak a klímaválságra. A tanárokkal készült 
interjúkban elmagyarázták, hogy hallottak és olvastak az éghajlatváltozásról, de gyakran hiányzik a 
tudásuk arról, hogy mit tegyenek ellene. A „Változtass a történeten!” projekt révén nőtt a tanulók 
megoldási ismerete. Mindhárom tanár meglepődött, mennyire kreatív történeteket készítettek. A 
tanárok azt is gondolták, hogy a tanulók digitális történetei tananyagként is használhatók, és a 
jövőbeni természettudományos kurzusaik során is felhasználják őket. Továbbá a történeteket 
oktatóanyagként osztották meg kollégáikkal. A tanulókkal készített interjúk is alátámasztották 
tanáraik észrevételeit. Szinte minden tanuló úgy érezte, hogy tudása és tudatossága az 
éghajlatváltozással kapcsolatban növekedett ebben a projektben, és örültek a történeteiknek és a 
motivációjuknak, hogy fellépjenek a klímaválság ellen. Törökországban a legmagasabb átlagértékkel 
rendelkező tétel (2,91) a 2. elem volt: „Ez egy igazán jó digitális történet a klímaválságról, ahol 
különböző digitális eszközöket használtak, hogy a történetet erősebbé tegyék a többi tanuló számára”. 
 
A török tanulók a 3. pontot is magasra értékelték „Az éghajlati válság témakörét választottuk ki, hogy 

lenyűgöző digitális történetet hozzunk létre, amely megfelel a történelmi és tudományos igazságnak. 

A történet egyszerű és kézzelfogható, és nem túl didaktikus vagy száraz. Ez magában foglalta a téma 

múltjának, jelenének és jövőjének kutatását.” A tanulók cselekvési felelősségére vonatkozó tétel 

szintén magas pontszámot ért el (2,79). Megállapítható, hogy a tanulók szívesen vállalták a 

felelősséget, és cselekvésre ösztönözték a többi tanulót. 
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Ezekkel a magas pontszámokkal ellentétben az osztrák eredmények azt mutatják, hogy mindhárom 
iskolai szint tanulói a „közösséggel való kapcsolatteremtés” (8) területen átlag alattira értékelték 
tanulási előmenetelüket (átlagérték=1,59). Ezt a tételt Törökországban is alacsonyabbra értékelték, 
mint másokat (átlagérték=2,67). Bár a tanulók információt cseréltek egymással, ritkán beszéltek 
iskolán kívüli emberekkel, például szülőkkel, nagyszülőkkel vagy barátokkal, vagy az iskolán belüli 
emberekkel, például tanárokkal, fejlesztés alatt álló történeteikről. Ennek az lehet az oka, hogy az 
éghajlati vita gyakran nagyon hevesen vitatott téma, amely sok személyes véleményt is magában 
foglal. Az ilyen témáknál, különösen az iskolai kontextusban, fontos, hogy legyen egy bizonyos bizalom 
alapja, hogy a tanulók anélkül kezdeményezzenek beszélgetéseket a tanárokkal, hogy közben elítélik 
őket. Természetesen ez vonatkozik az iskolán kívüli emberekkel folytatott beszélgetésekre is. Ezen 
túlmenően Ausztriában a COVID-19 világjárvány javában zajlott a projekt idején; következésképpen a 
külső megbeszélések gyakran nem voltak lehetségesek. 
 
 

Item Average Value 
1 Investigating the climate crisis 1,86 

2 Understanding changemakers 2,26 

3 Working with others 1,75 

4 Creating a digital story 2,14 

5 Choosing a relevant topic for the story 1,84 

6 Sharing examples of action 2,24 

7 Sharing personal ideas for making changes 1,81 

8 How to engage with the community 1,59 

9 Taking responsibility 1,77 

1. táblázat: Osztrák átlagos önértékelési pontszám minden tételnél (1-9) 
 
 

Item Average value 
1. What we can do against the climate crisis 2,88 

2. Creating a digital story  2,91 

3. The topic chosen for the story 2,82 

4. Sharing of ideas for making changes 2,55 

5. How to engage with the community 2,67 

6. Taking responsibility 2,79 

2. táblázat: Török eredmények a “Változtass a történeten!” mátrixból 
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Az Egyesült Királyságban más megközelítést alkalmaztak: a tanulók által az értékelő látogatást 
megelőzően létrehozott rubrika/értékelési kritériumok alapján a tanulók megosztották 
nyilatkozataikat arról, hogy mit tanultak a projektből. A látogatás során a tanulók az állításokat a 
különböző kategóriákba sorolták (lásd az alábbi 3. táblázatot – a 3. kísérleti iskola adatai). 

 
3. táblázat: a britt gyerekek önértékelési eredményei  

 
 
 
Olaszországban arról számoltak be, hogy a „Változtass a történeten!” projekt segített a tanulóknak 
függetlenebbé válni az éghajlattal és az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek elsajátításában, 
másokkal együtt dolgozni egy kollektív feladat elvégzésében, valamint felismerni az éghajlatváltozás 
jeleit a környezetükben (lásd a 4. táblázatot lent). Ezenkívül a legtöbb diák arról számolt be, hogy 
megtanulta, mit tehet az éghajlati válság leküzdése érdekében, és hogy képes digitális eszközökkel 
megbízható információkat találni az éghajlatváltozásról. Szinte minden tanuló úgy vélte, hogy „úton” 
(40%) vagy „független” (55%), amikor ötleteket kell megosztani, hogy másokat inspiráljanak az 
éghajlatváltozásról szóló történetükkel, és több mint 80% nyilatkozott úgy, hogy előrehaladást ért el 
digitális és nem digitális tartalomalkotásban is. 
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4. táblázat: olasz gyerekek önértékelési eredményei 

 
Magyarországon a legtöbb tanuló úgy nyilatkozott, hogy jó vagy nagyon jó előrehaladást ért el a 
klímaválság elleni tennivalók megismerésében, valamint a digitális történetek elkészítésében (lásd az 
5. táblázatot). A legtöbb tanuló úgy nyilatkozott, hogy jó előrehaladást ért el a klímaválsággal 
kapcsolatos megfelelő téma kiválasztásában, valamint a változtatási ötletek megosztásában. Sok diák 
úgy érezte, hogy kezdő a felelősségvállalás terén; a tanulók többsége azonban úgy gondolja, hogy 
előre haladt a közösséggel való aktív kapcsolatteremtés terén. 
 

 
5. táblázat: Magyar diákok önértékelési eredményei az egyik magyar iskolában 
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Egy másik magyar iskolában összesen 100 tanuló dolgozott kiscsoportokban. A tanáruk úgy döntött, 
hogy a diákok munkáját nem egyénenként, hanem kiscsoportonként értékeli, összesen 23 csoportot. 
A legtöbb csoport úgy gondolta, hogy jelentős előrehaladást ért el a klímaválság elleni küzdelemben. 
Ezen túlmenően a legtöbb tanulócsoport úgy vélte, hogy jó előrehaladást értek el a digitális történetek 
létrehozásában, valamint a klímaválság kezelésével kapcsolatos felelősségvállalásban. 
 

2.4.4. Használnák-e ismét az értékelő mátrixot a projektben résztvevő tanárok?  

 
Valamennyi projektpartner arra kérte a kísérleti szakasz tanárait, hogy adjanak visszajelzést az 
értékelési mátrixról, és a tanárok többsége azt nyilatkozta, hogy a jövőben is használni fogja a 
mátrixot, mivel hasznos és könnyen használható. 
 
A tanárok különösen kedvelték a mátrixban szereplő három szintet (kezdőtől a szakértőig), és úgy 
gondolták, hogy ez nagyon hasznossá tette azt az összes iskolai szinten. Az egyik magyar tanárnő túl 
nehéznek találta a kijelentéseket a tanítványai számára, és úgy döntött, egyszerűsíti a nyelvet, és azt 
javasolta, hogy ezt a jövőben is meg kell tenni, vagy egy tanár nyújtson segítséget, szóban irányítva a 
tanulókat a kérdések megválaszolása közben. 
 
Az Egyesült Királyságban a legtöbb tanár hasznosnak találta a mátrixot a projekt tanulási szándékának 
megfogalmazásában és a tanulók eredménynyilatkozatainak elkészítésében. Egyes brit iskolák tovább 
adaptálták a mátrixot a tanulók számára az egész projekt szintjén való használatra, a tanulási 
szándékok láthatóvá tételére a projekt minden fő szakaszában (múltban, jelenben és jövőben), 
valamint mikro szintű önértékelésként való felhasználásra (egyéni tevékenység vagy óra értékelése). 
 
Olaszországban is felkérték a tanárokat az önértékelő mátrix használatára. A tanárok azt válaszolták, 
hogy néhány kompetenciát, amelyre a „Változtass a történeten!” projekt összpontosít, már más 
eszközökkel is felmérik. Az olasz tanárok szerint az értékelési eszközök közötti különbségek voltak a 
sajátos mutatók, de úgy találták, hogy ezek a mutatók meglehetősen univerzálisak, és más 
projektekhez is alkalmasak. Ezt egy esetleges „extraprojekt" fontos elemének tekintették, és úgy 
érezték, ha a mátrixok túl specifikusak és részletesek, fennáll a veszélye annak, hogy egyáltalán nem 
alkalmazzák őket. 

 

2.4.5. Hogyan javítható az értékelési eszköz?  

 
Az egyik alsó tagozatos tanár szerint a tanulók úgy gondolták, hogy a mátrix túl sok szöveget tartalmaz 
az elolvasáshoz. Egy osztrák tanár azt is megjegyezte, hogy míg a fiatalabb diákok könnyen érthetőnek 
találták, a tanulók azt is gondolták, hogy túl sok a kérdés. 
 
Az általános iskolák esetében a mátrixot egyszerűsíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy minden 
tanuló megértse az állításokat. Az értékelési eszközök olasz tanárok általi kipróbálása során (írás 
helyett) rajzokat használtak, ami meglehetősen hatékonynak bizonyult. Néhány tanár azt is 
megjegyezte, hogy el tudják képzelni a mátrix jövőbeli tudományos projektekhez való adaptálását. 
 
Összefoglalva, úgy tűnik, hogy az eszköz akkor működött a legjobban, ha a tanárok adaptálták tanulóik 
szükségleteihez, és alkalmazkodtak az iskoláikban meglévő gyakorlatokhoz. 
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2.5. Mit tudtunk értékelni a tanulás egészéből? 

 
Együttműködési kompetenciák 
 

Ami az értékelést illeti, az osztrák tanárok arra összpontosítottak, hogy megfigyeljék, hogyan tudtak 
a tanulók együttműködni csoportjaikban. Egymás között megállapodtak abban, hogy a „Változtass a 
történeten!” projekt segített a tanulóknak fejleszteni a csoporton belüli munkavégzés készségeit, ami 
különösen nehéz volt a COVID-19 miatti lezárások és a tanulók gyakori hiányzása idején. 
 
Sok török diák viszont szívesebben dolgozott egyedül, mert az iskolákat bezárták és online tanulással 
folytatták a járvány idején. Csak néhány tanuló dolgozott csoportokban. Ezek a csoportok rokonok 
vagy szomszédok voltak, akiknek a családja meglátogatta egymást a lezárási időszakokban. A 
csoportokban dolgozó tanulók korlátozott száma miatt az AICU nem tudta felmérni a kooperatív 
kompetenciákat. 
 
Magyarországon a tanulók főleg kis csoportokban (2-4 tanuló) dolgoztak. Egyes tanulók egyedül 
készítettek plakátokat vagy Power Point bemutatót, és egyúttal dolgoztak is valamelyik kiscsoportban. 
Visszajelzéseikben elmondták, hogy elsősorban azért élvezték a projektet, mert csoportban 
dolgozhattak a barátaikkal. 
 
Olaszországban a tanárok felmérték, hogy a tanulók mennyire kommunikálnak és dolgoznak együtt 
másokkal. Az elő- és utóértékelés során a következő 6 területen figyeltek meg előrehaladást: 
információhasználat, kritikai gondolkodás, másokkal való együttműködés, kreativitás és innováció, 
kommunikáció, felelősségvállalás. A tanárok értékelése szerint mind a 6 terület javult a pilot szakasz 
után. 
 

 
6. táblázat: olaszországi tanárok értékelése a tanulói kompetenciákról 

 
 
Problémamegoldás 
 

A BG/BRG Kirchengasse 1. számú kísérleti iskola osztrák tanárai megemlítették, hogy ugyanabban a 
csoportban minden tanuló ugyanazt az osztályzatot kapta a project során végzett munkáért, és ez 
segített a tanulóknak megtanulni, hogyan kezeljék csoportként a nehéz helyzeteket, például a 
csoporton belüli egyenlő hozzájárulást. Egyik tanár megemlítette, hogy a csoportdinamika 
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menedzselése azt jelenti, hogy a tanulóknak maguknak kellett megoldásokat találniuk, például 
szükség esetén kisebb csoportokra osztva. 
 
Hasonlóképpen, az olasz kísérleti iskolák tanárai megfigyelték a tanulók fejlődését a kritikus 
gondolkodás terén. 
 
A magyarországi tanárok elmondták, hogy a bezártság és a projektben részt vevő diákok nagy száma 
miatt nehéz volt megfigyelni a történetkészítés folyamatát. Emiatt a tanulóknak maguknak kellett 
megoldaniuk a problémákat történeteik elkészítésekor. A tanulókat tanáraikon kívül szüleik, 
testvéreik vagy szomszédjaik is segítették. 
 
Projektmunka/önálló munkavégzés 
 

Az 1. számú kísérleti iskola, a BG/BRG Kirchengasse osztrák tanárai szerint a tanulók azon kézségei is 
fejlődtek, hogy önállóan dolgozzanak a végső történet kialakításán, a tanár, mint segítő mellett. Így 
dolgozva a tanulóknak lehetőségük volt egy új, másfajta tanulási módot is megismerni és kipróbálni. 
 
Olaszországban a tanulók fejlesztették kreatív és innovatív kompetenciáikat, és megtanulták, hogyan 
kell önállóan használni az információkat. 
 
Magyarországon arra kérték a tanulókat, hogy írjanak arról, hogyan fejlődtek készségeik a projekt 
során. A válaszok a következők: jegyzetelés, ötletek bemutatása, csapatmunka, önkifejezés, magyar-
angol fordítás, hasznos információk keresése az interneten, szövegírás vagy kommunikációs készségek 
fejlesztése („Könnyebben beszélek másokkal ebben a témában”). Digitális kompetenciáikat nézve 
előrehaladást értek el a forgatókönyvírás, a videók készítése, a kamerák kezelése, a vágás, a Power 
Point-bemutató vagy az animációk készítése terén. 
 
Digitális kompetenciák 
 

A legtöbb osztrák tanulót arra kérték, hogy saját maguk kezeljék a számítógépes programokat, 
miközben a történeteken dolgoznak. Ehhez segítségül digitális platformokról készített gyűjteményt 
kaptak a Grazi Egyetem csapatától. A tanárok egyénenként foglalkoztak azokkal, akik ettől eltérő 
alkalmazásokat vagy eszközöket használtak, és a saját, rendelkezésre álló eszközeikkel. A diákok az 
elkészült digitális történeteket elküldték a tanároknak, akik aztán visszajelzést adtak. 
 
Törökországban az AICU csapata egy kézikönyvet bocsátott a tanárok és a tanulók rendelkezésére, 
amely bemutatta a digitális történetekhez használt digitális eszközöket. Megmutatták a tanároknak, 
hogyan használhatnak egyes digitális eszközöket (pl. Canva, pixton és videószerkesztő programok). 
Amíg a tanulók a digitális eszközökön dolgoztak, az AICU csapatának technológiai szakértője online 
találkozókat tartott a tanulókkal, hogy válaszoljon a kérdéseikre. Ezeken a találkozókon ez a szakértő 
visszajelzést adott a diákok által a projekt során létrehozott digitális tartalomról. Az interjúk során a 
tanulók elmondták, hogy ezek a találkozók nagyban segítették őket digitális történeteik 
fejlesztésében. 
 
A magyar történetek igen változatosak voltak (összesen 57 történet). Néhány tanuló videókészítési 
platformokat használt, volt, aki Power Point prezentációt, posztert készített vagy mesét írt. Néhány 
tanuló Adobe Animate programot használt animáció készítéséhez. Videóik/történeteik felirattal vagy 
anélkül, hanggal vagy anélkül (zenei aláfestés vagy a tanulók beszélnek). A magyar projektcsapat 
megosztotta az osztrák csapat által, a digitális platformokról készített gyűjteményt, hogy segítsen a 
tanároknak a számukra legmegfelelőbb szoftver kiválasztásában. 
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Éghajlatváltozás oktatás 
 

Törökországban a mátrixok, a diákokkal és tanárokkal készített interjúk lehetővé tették a tanulók 
klímaváltozással és digitális történetmeséléssel kapcsolatos ismereteinek felmérését. A Covid-19 
korlátozások miatt a tanulók online vettek részt tanfolyamokon és találkozókon. És történeteiket egy 
vagy két személy alkotta meg. A tanárok elmondták, hogy a digitális történetet készítő tanulók 
többsége rendszeresen vett részt természettudományos kurzusokon. Ezek a tanulók is részt vettek az 
általunk szervezett találkozókon. A tanárok megfigyelték, hogy azok a gazdaságilag hátrányos helyzetű 
tanulók, akiknek nincs számítógépük vagy táblagépük, nem tudtak sok online tanfolyamon részt venni, 
és lemaradtak társaikkal szemben. 
 
Környezetbarát magatartás 
 

Az osztrák tanárok számára nehéz volt felmérni, hogy a tanulók valóban tesznek-e lépéseket a 
jövőben. Egyetértettek abban, hogy ezt a kérdést túl nehéz megválaszolni a tanulóknak. Azonban úgy 
gondolták, hogy a „Változtass a történeten!” projekt valószínűleg hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók 
részt vegyenek olyan eseményeken, mint például a Fridays for Future. Ezenkívül ez arra is késztetheti 
őket, hogy jobban bekapcsolódjanak más környezetvédelmi projektekbe. 
 
Hasonlóképpen a török tanárok is kijelentették, hogy túl nehéz volt megítélni a tanulók jövőbeni 
környezetbarát viselkedését, és ez a világjárványnak is köszönhető. A tanárok szerint a diákok 
bővítették tudásukat és tudatosságukat a karbonlábnyom csökkentésével kapcsolatban. Az interjúk 
során a tanulók elmondták, hogy kezdtek óvatosak lenni a viselkedésükkel kapcsolatban, és úgy 
érezték, megtanulták, hogyan lehet segíteni Földünknek. Néhányan megemlítették, hogy a 
klímaváltozás kérdéseivel foglalkoztak szüleikkel (például olyan témákban, mint az elektromos áram- 
és a műanyaghasználat). 
 
Olaszországban a tanárok értékelése azt is kimutatta, hogy a tanulók nagyobb felelősséget vállalnak 
környezetbarát viselkedésükben. 
 
Magyarországon megkérdezték a tanulókat, hogy mit csinálnak másképp a jövőben. Néhány tanuló 
megerősítette, hogy mostantól környezetbarát életet szeretne élni. Sok diák azt írta, hogy a projekt 
közvetlen eredményeként megváltoztatta viselkedését. Például: kerékpározás vagy tömegközlekedés 
és kevesebb autózás, tudatos vásárlás, hulladék-, energia- és vízfelhasználás csökkentése, élelmiszer-
pazarlás csökkentése, hulladék újrahasznosítás vagy kevesebb műanyag használata. 
 
Értékelés az Egyesült Királyság iskoláiban 
 

Az Egyesült Királyság tanárai a következő kompetenciákat értékelték, amelyeket a mátrixban vázolt 
kompetenciákból adaptáltak, de az életkornak megfelelő nyelvezetben ábrázoltak: 

• Változások vizsgálata 

• A változáshozók megértése  

• Változás megvalósítása  

• Együttműködés másokkal  

• Mások inspirálása digitális történetekkel 
 
Ezeket a tanárok néha kisebb tudás/készség eredményekre bontották. Egyes tanárok 
tantárgyspecifikus célokat is hozzáadtak (például a gyermekeknek írott angol nyelv). A project 
munkatársa által vezetett „mit tanultunk” feladat azokra a kompetenciákra/eredményekre 
összpontosított, amelyeket maguk a gyerekek azonosítottak a projekt vége felé. 
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2.6. Általában hogyan értékelik az éghajlatváltozással kapcsolatos 

kompetenciákat? 

 
Ausztriában az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetenciákat általában különböző tantárgyakban 
értékelik, mint például a földrajz vagy a fizika. A nemzeti középiskolai tanterv (AHS) szerint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos oktatás alsó szinten (5-8. évfolyam) a következő szempontokat 
tartalmazza:  

• Globális és lokális éghajlati jelenségek oktatása a fizikában  

• Természet és technológia oktatása a Földrajz tantárgyból 
 

Az AHS-középiskolák felső szintjén (9-12. évfolyamon) a klímaváltozásról szóló oktatás még inkább 
jelen van, mivel a nemzeti tanterv különböző tantárgyakba ágyazza be, mint például biológia, földrajz, 
fizika vagy etika. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetenciák a következő szempontokra 
összpontosítanak:  

• Fenntarthatóság tanítása a Biológia tantárgyból  

• A Föld geo-ökoszisztémáinak elemzése a Földrajzban  

• Tanulás az emberekről és a társadalomról a fizikában  

• Környezeti kérdések oktatása az etikában 
 
Törökországban az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetenciákat a középiskola (5-8)2: 
természettudományos kurzusában értékelik: „A tanulók megtanulják, hogyan alakul ki az éghajlat és 
hogyan fordultak elő időjárási események. Megismerik az éghajlattudományt, valamint a globális 
klímaváltozás okait és hatásait.” 
 
Az Egyesült Királyság általános iskoláiban általában nem értékelik az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kompetenciákat. A projekt azonban megfelelő megközelítést kínált a tanároknak és a tanulóknak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos, tanításuk és tanulásuk szempontjából releváns kompetenciák 
felmérésére. Ily módon a projekt új és további lehetőségeket kínált a tanárok és a tanulók számára a 
tanulás értékelésére. 
 
Olaszországban az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetenciákat és a digitális kompetenciákat 
általában az állampolgárság tantervében értékelik, amely kötelező az olasz iskolákban, és lefedi az 
állampolgárság három lényegét (alkotmány, nemzeti és nemzetközi jogok, törvényesség és 
szolidaritás), a fenntartható fejlődést és a 17 fenntartható fejlesztési célt, digitális állampolgárság (a 
virtuális kommunikációs eszközök tudatos és felelősségteljes használatának kompetenciái). 
 
Magyarországon az új Nemzeti Tanterv (NAT-2020) tartalmazza a klímaváltozást. A fenntarthatóság 
fontos szempont a fő kompetenciaterületek között. Megvitatták azt a kérdést is, hogy bevezessenek-
e egy, az éghajlatváltozással foglalkozó külön tantárgyat, de végül úgy döntöttek, hogy a témát a 
következő tantárgyakba integrálják:  

• Etika (5-6. osztály): személyes felelősség, cselekvés a természeti és társadalmi problémák 
kezelésében, természeti erőforrások felhasználása, környezetszennyezés  

• Etika (7-8. osztály): a közösségek érdeke, az ember és környezete interakciója, az emberiség 
jövője 

 
2 http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-

FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI201

8.pdf 

 

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
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• Természettudomány (5-6. osztály): a talaj, a víz és a levegő szerepe az ember életében, 
levegőszennyezés, a szennyezés és élőhelypusztulás következményei, vízszennyezés, 
megújuló és nem megújuló energiaforrások, az energiatermelés hatása a környezetre  

• Kémia (7-8. osztály): globális klímaváltozás, szmog, ózonréteg károsodása, fő szennyező 
források, környezetszennyezés csökkentése, a szennyezés mérséklése  

• Fizika (7-8. osztály): globális problémák, szennyező technológiák és környezetre gyakorolt 
hatásai, klímaváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság 

• Biológia (7-8. osztály): természet- és környezetvédelem, fenntarthatóság, az emberi 
tevékenységek hatása a természeti környezetre, a klímaváltozás és annak hatásai, 

• Földrajz (7-8. osztály): környezettudatosság fejlesztése, lakókörnyezet fenntartható 
fejlesztése, természeti és környezeti veszély Magyarországon, globális problémák (erdőirtás. 
elsősorban trópusi területeken, elsivatagosodás, árvizek, globális felmelegedés) 

• Tudomány és tervezés (5-6. osztály): környezetbarát anyagok, 

• Tudomány és tervezés (7. osztály): ökológiai lábnyom, energia- és vízfelhasználás 
csökkentése, tudatos fogyasztói magatartás, személyes cselekedetek, fenntarthatóság, 
környezetszennyezés életminőségre gyakorolt hatása 

 

2.7. Általában hogyan értékelik a digitális kompetenciát? 

 
Ausztriában a digitális kompetenciát a számítástechnika évfolyam részeként értékelik, amely kötelező 
tantárgy az osztrák középiskolákban. Az értékelés általában a tanulók teljesítményének különböző 
területein alapul, mint például a részvétel, a házi feladatok, a szóbeli gyakorlatok vagy az írásbeli 
tesztek. A digitális kompetenciák oktatása is része a kötelező tantárgy („Verbindliche Übung”), 
Digitális Alapoktatás („Digitale Grundbildung”) a középiskolák első két évfolyamában. A tanulók ebből 
a tantárgyból nem kapnak osztályzatot. A nemzeti tanterv szerint ez a tantárgy digitális kompetenciát, 
médiakompetenciát és politikai kompetenciát foglal magában. 
 
Emellett a médiaműveltség a másik kulcskompetencia. A tanterv kimondja, hogy a médiaműveltség 
„felöleli a produkció, a reprezentáció, a médianyelv és a médiahasználat szempontjait. A 
médiaműveltség oktatása magában foglalja a média használatának képességét, a média és a 
médiatartalom különböző aspektusainak megértését és kritikus értékelését, valamint a különféle 
kontextusokban való kommunikációt.” A médiaműveltség központi aspektusai a kritikai és kreatív 
gondolkodás. A tanterv a digitális kompetenciákat a politikai kompetenciákkal is összekapcsolja, mivel 
„előmozdítják a demokráciát és az állampolgárok aktív részvételét”. (Forrás: RIS - Lehrpläne – 
allgemeinbildende höhere Schulen - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 15.12.2021 (bka.gv.at)) 
 
Az Egyesült Királyságban a digitális kompetenciát a számítástechnika tárgyban mérik középiskolás 
diákok esetében. A számítástechnikával foglalkozó fő tantárgyi szövetség, a CAS, a formatív és 
szummatív értékelés lehetséges megközelítéseinek széles skáláját kínálja, beleértve a kompetencia 
nyilatkozatokon alapuló javasolt értékelési keretrendszert. (Számítástechnika a Nemzeti Tantervben 
– Útmutató általános iskolai tanárok számára, 2013, CAS, 22-25. oldal). 
 
Törökországban a digitális kompetenciákat informatikai és szoftvertanfolyamon mérik fel a 
középiskolában (1-6)3.. A tanfolyam értékelése a következő elemekből áll:  

• Technológiai fogalmak, rendszerek és folyamatok megértése  

• Problémamegoldó és számítógépes gondolkodási készség  

• Értékelje az érvelési folyamatot - Együttműködési készség 
 

 
3 http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=374 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=374
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Az olasz nemzeti tanterv szerint az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetenciákat és a digitális 
kompetenciákat a különböző tantárgyakban is értékelik, mivel ezek transzdiszciplináris és soft/life 
készségek. Mivel az állampolgári kompetenciák – amelyek magukban foglalják a digitális 
állampolgárságot, a környezeti állampolgárságot, valamint a civil és társadalmi életben való 
felelősségteljes és részvételi állampolgárságot – a tantervben szerepelnek és az általános iskolától a 
középiskoláig kötelezőek, a digitális kompetenciákat formatív és összegző eszközökkel értékelik. 
 
Magyarországon az általános iskola alsó szintjén a tanárok digitális eszközöket, például táblagépet 
használhatnak tanóráikon. A fejlettebb digitális kompetenciák az informatika órákon kerülnek a 
középpontba, amelyek az 5. osztályban kezdődnek és a 11. osztályban (középiskola) érnek véget. Ez 
magában foglalja a következőket:  

• digitális eszközök használata (PC, laptop, tablet),  

• olyan szoftverek használata, mint Wordprocessor, Power Point vagy rajzszoftver 
(középiskolában táblázatkezeléssel és adatbázis-kezeléssel kiegészítve)  

• tudás megszerzése digitális technológiákkal (prezentáció, projektmunka) 

• problémamegoldás 

• online kommunikáció 
 
Megtanulják a robotok vagy más platformok segítségével történő programozást is. A középiskolás 
diákok szinte minden tantárgyban használhatják digitális eszközeiket. Minden szinten a tanulóknak 
olyan feladatokat kell megoldaniuk, amelyeket 1-5 terjedő osztályzattal értékelnek. Néha kis 
csoportokban dolgoznak projekteken. Más tantárgyakban digitális készségeiket, tudásukat 
kamatoztathatják prezentációk készítésekor. 
 
 

2.8. Összegzés és ajánlás 

 
Összességében elmondhatjuk és ajánlhatjuk, hogy az értékelés a tanítás és a tanulás szerves részét 
képezi, és akkor a leghasznosabb a tanárok és a tanulók számára, ha proaktívan támogatja a tanulók 
tanulási útját, és segítheti a tanárokat pedagógiájuk finomításában. Ha önreflexiós eszközöket 
biztosítunk a tanulóknak az értékelés egyik formájaként, olyan fejlesztő forrásokat adunk nekik, 
amelyek inkább az erősségekre világítanak rá, ahelyett, hogy a hiányosságokra összpontosítanának, 
ez valószínűleg megerősíti a tanulók kompetenciáik fejlesztésébe vetett bizalmát. Ez különösen 
fontos, ha azt akarjuk, hogy a tanulók tanuljanak valamit jövőbeli életükhöz. 
 

• Javasoljuk a projektben készült mátrixot folyamatos használatra, de mint megtudtuk, az lenne 
a legjobb, ha az önértékelő mátrixot némileg rugalmasan használnák, hogy a tanárok a saját 
és tanulóik igényeihez igazíthassák a mátrixot. 

 

• Fontos, hogy az önértékelő mátrix különböző szintjei „képes megtenni” szintű állításokat 
tartalmazzanak, és jelezzék, hogyan lehet jobbá válni, ha szükséges. A „képes megtenni” 
állítások segítenek átláthatóvá és kézzelfoghatóvá tenni a tanulást a tanulók és tanáraik 
számára. Megerősítik a tanulási célokat. 

 

• A fiatalabb tanulók számára előnyös lehet, ha kevesebb, egyszerű nyelvezetű kérdés van a 
mátrixban. 

 

• Az önértékelő mátrix megbízhatóságának erősítése érdekében (ahol erre szükség van) 
párosítható tanári értékeléssel. 
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• Minden értékelési formánál, beleértve az önértékelő mátrixot is, nyomon követési 
párbeszédre van szükség, ahol a tanár és a tanulók megvitatják, mit lehet elvenni a 
tevékenységből a jövőbeli tanulás érdekében. 

 
Van egy észrevételünk, amely nem jelent meg olyan egyértelműen az értékelő eszközről szóló 
visszajelzésekben, mely szerint akkor támogatja a tanítást, ha bekerül a tanítási tevékenységek 
tervezésébe. 
 
 
 
 
A Függelék bemutatja az eredeti rubrikát, valamint a különböző, tanárok által használt adaptációkat 
és kiegészítő értékelési eszközöket. 
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3. Függelék: Példák a kísérleti szakasz során használt értékelési eszközökre 

3.1 3.1 Az eredeti értékelési rubrika, beleértve a tanulóknak szóló magyarázó megjegyzést (Ausztria)  

 

IO5 –a „Változtass a történeten!” című projektben használt önértékelő táblázat 

Kedves Diákok! 

Örülünk, hogy részt vettél a „Változtass a történeten!” projektünkben, és a klímaválságról szóló digitális történetet készítettél. Most szeretnénk 

megtudni, mit tanultál ebből a munkából. Kérünk, olvasd el a táblázatot, és gondold át, hogy az egyes kategóriákban melyik állítás vonatkozik rád 

a legjobban. Ezután színezd ki vagy jelöld be a megfelelő kört. Kérünk, a végén tüntesd fel életkorodat és iskolai évfolyamodat. 

Köszönjük a segítségedet! 

A „Változtass a történeten!” project csapata 

 Starting Good progress Done really well  

1. Investigating the climate crisis I can find information on topics 
such as the climate crisis on the 
internet.  

I can find information about the 
climate crisis using the internet 
and textbooks. I make sure to 
compare different sources. 
 
 

I can find and compare 
information about the climate 
crisis in books, newspapers and on 
various reliable websites. I can 
make use of new knowledge by 
sharing it in my digital story. 
  

2. Understanding changemakers 
 

I have learned about influential 
people who have succeeded in 
making a change.  

I have learned about how people 
in the past have succeeded in 
making a change. I have also 
understood the importance of 
every single person when it comes 
to making a change.  

By finding out how other people 
have made a change in the past, I 
have learned think in a critical way 
to show how change in people’s 
practices is possible. I am aware 
that I am also able to become a 
changemaker. 
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3. Working with others 
 

I can work with my classmates in 
order to complete tasks such as 
creating a digital story.  
 
 

I can work with others, such as my 
classmates, friends, teachers or 
family members to develop a 
digital story about the climate 
crisis that takes into account 
different perspectives. 
 

I can work with other people from 
different age groups and cultural 
contexts to share my ideas, get 
valuable feedback and learn about 
their perspective on the climate 
crisis. 
 

4. Creating a digital story  I can use digital tools to create a 
story that provides information 
about climate change. 

I can use different digital tools to 
create a story about how the 
climate crisis affects the planet, 
living organisms and people, 
including myself.  
 

I can use various digital tools to 
create a powerful story about how 
the climate crisis affects the 
planet, living organisms and 
people, including myself. I have 
fact-checked my sources and 
included personal accounts of 
people in my local community.  
 

5. The topic chosen for the story 
 

There is I have chosen a topic area 
relevant to the climate crisis, but 
the story does not show much 
background research into the 
history or the science of this topic.  

A topic area has been chosen that 
is relevant to the climate crisis as 
a basis for a digital story. It is 
based on historical and scientific 
evidence. It involved researching 
the past, the present and the 
future of this topic. 
 

A topic area of climate crisis was 
chosen to create a compelling 
digital story that is compliant with 
historical and scientific truth. The 
story is simple and tangible and 
not too didactic or dry. It involved 
researching the past, the present 
and the future of this topic. 
 

 6. Sharing examples of action This digital story does not yet 
show clearly what could be done 
against the climate crisis. 
 

In this digital story people are told 
what to do against the climate 
crisis but there are no examples. 
 

This digital story shows and tells 
others an example what can be 
done against the climate crisis. 

 
 

7.  Sharing personal ideas for making 
changes 
 

A little bit of research has been 
done on the topic, a digital story 

Having done a bit of research on 
the topic, a digital story has been 
created and uploaded.  The story 

Having done a bit of research on 
the topic, a digital story has been 
created and uploaded.  The story 
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Hány éves vagy?  __________ 

Melyik évfolyamra jársz?   __________

has been created and uploaded to 
share with others. 

considers that communicating 
with others requires a balance of 
perspectives before sharing own 
stands on the matter. 
 

considers that communicating 
with others requires a balance of 
perspectives before sharing own 
stands on the matter. The story 
wants to excite other pupils’ 
fantasy and interest. 
 

8. How to engage with the community 
 

The primary audience are other 
pupils from the own class. The 
story has been shared with the 
class to motivate the audience 
and show them what has been 
done.  

The primary audience are pupils 
from my country and other 
countries. The story aims to 
motivate this audience with 
emotions and interests and talked 
and listened to their feedback. 
 

This story has been produced 
after talking and listening to 
parents, grand-parents, friends 
and teachers. The primary 
audience are pupils from my 
country and other countries. The 
story is considering the age group 
it aims at. The audience is 
motivated by sharing emotions 
and interests to encourage their 
participation in the global 
movement against climate crisis.  
 

9. I take responsibility 
 

I have done a fair bit of research 
and hope this will inspire other 
pupils. 

I have done a fair bit of research 
to understand my area of interest. 
I exchanged inspiring ideas with 
other pupils. I stand up and fight 
against our climate crisis to 
change the future. 
 

I have done a fair bit of research 
to understand my area of interest. 
I am an active participant, I took 
responsibility and I exchanged 
inspiring ideas with other pupils 
from other countries. With my 
story I stand up and fight against 
our climate crisis to change the 
future. 
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3.2 A Padlet online platform használata a tanulók megjegyzéseinek összegyűjtésére 

(Törökország)  

 

 
 

3.3  További értékelési eszközök az olasz általános iskolákban 

 

 
1. ábra: példa egy naplóra 
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2. ábra: A gondolatok keze 
 
 

 
3. ábra: A levelek a tanulók önértékelésének összegyűjtésére 
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(assessed by teachers) 
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Table 3: rubrics used for pupils for auto assessment: 
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3.4 További értékelési eszközök az Egyesült Királyság általános iskoláiban 

A 2. kísérleti iskolában (4/5. évfolyam, 9-10 éves kor) az egyes órák tanulási célját három 
sikerkritériumra bontották. A gyerekek bejelölték ezeket az állításokat, miután találkoztak velük, és 
felhasználták őket, hogy összefoglalják tanulási szükségleteiket abban a szakaszban, három címszó 
szerint: mi ment jól; miben kell még segítség és mit tehetnék a fejlesztés érdekében? (1. ábra). 
 

 
 
 
A tanár egy alternatív keretrendszert használt annak jelzésére, hogy teljesültek-e a sikerkritériumok. 
Egy további oszlop lehetővé tette a tanulóknak, hogy összehasonlítsák saját önértékelésüket a 
tanáréval (2. ábra). 

 
 
 
 

(teacher’s 

name)  
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Egy releváns feladat elvégzése után a tanulók önértékelték „kulcskészségüket” a kapcsolódó 
eredménykimutatásokhoz képest, a megfelelő pályán (3. ábra). 
 

 
 
 
A „kulcskészségekre” vonatkozó megállapítások mind a tudásszervezőre, mind ezekre a tevékenység-
specifikus eszközökre olyan kompetencianyilatkozaton alapultak, amelyeket az iskola a projekt által 
biztosított IO5 értékelő eszközből adaptált. Azáltal, hogy a tanulók (és így tanáraik is) a projekt 
egészére vonatkozó kompetenciákkal összevetve kiemelték saját előrehaladásukat, értékelni tudták 
tanulási előrehaladását (4. ábra). 
 

 
 
 

A fenti 4. ábra azt mutatja, hogyan használták a rubrikát a 4. kísérleti iskolában.  

Az alábbi 2. táblázat bemutatja az adaptált rubrikát, amely a „tudásszervezők” alapját is 

képezte, amelyek láthatóvá tették a tanulási szándékot a tanulók számára és a tevékenység-

specifikus önértékeléshez (3. ábra). Más iskolák saját, sávos tanulási eredménykimutatásokat 

készítettek, amelyek lazábban támaszkodtak a mátrixban szereplő kompetenciákra (pl. 

„Megértem, hogy cselekednünk kell a jövő megváltoztatása érdekében”). 
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