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Parapatics Andrea: Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában

Tanulói portfólió: A nyelvjárások
Kedves Diák! A következő feladatok teljesítésével összetett képet kapsz arról, milyen változatos is a
magyar nyelv. Ha ügyes vagy, tanári irányítás nélkül, a saját időbeosztásoddal végezheted el a rád
váró munkát, és sokkal többet tudhatsz meg a témáról, mintha csak a tankönyvet lapozgatnád.
Engedd szabadjára a fantáziád, de vigyázz, hogy szigorú is legyél magaddal szemben! Ne hagyd
felgyűlni a feladatokat, tartsd magad a határidőhöz, merd kritizálni önmagad is, és kezdd újra a
feladatot, ha nem vagy elégedett! Ha segítségre szorulsz, fordulj bátran osztálytársaidhoz,
családodhoz, tanáraidhoz és természetesen hozzám is!
A feladatok:
1. Készíts olyan mappát a portfóliódnak, amely már borítójával is kifejezi, milyen témával
foglalkozik, és hogy mi a véleményed a nyelvi sokszínűségről!
2. Figyeld meg a környezetedben beszélőket, ismerősöket és ismeretleneket egyaránt! Ha
valami érdekeset hallasz vagy látsz, jegyezd fel magadnak, vagy fényképezd le! Járj utána a
könyvtárban vagy az interneten, mi lehet az oka, mit jelenthet! Gyűjteményedet minél
szemléletesebben közöld (például térképen ábrázolva, ahol hallottad, fürtábrával stb.)
3. Válassz ki 1 nyelvjárási régiót a 10 közül, és mutasd be minél több szempontból: hol található
földrajzilag, milyen történelmi személyek, hírességek, írók, költők kötődnek a területhez,
milyen beszéd jellemzi a területet, forgattak-e ott filmet stb.
4. Járj utána a választott régió gasztronómiájának, és készíts mini szakácskönyvet legalább 3-4
jellemző ételéből, képekkel is illusztrálva! Ha lakik abban a régióban ismerősöd, rokonod, őt is
megkérdezheted a receptekről.
5. Készíts legalább 20 perces interjút egy vidéken élő családtagoddal, barátoddal! Kérdezd,
amiről csak szeretnéd, rögzítsd a felvételt, és add be azt is. Ha nincs ilyen ismerősöd, keress
felvételt az interneten! Gyűjtsd ki a számodra ismeretlen szavakat a beszédéből, és járj utána
ezek jelentésének a szótárakban!

6. Mutasd be egy legalább 1,5 oldalas fogalmazásban, mit tanultál a fenti feladatokból, melyik
volt a legnehezebb, melyik tetszett a legjobban, és mivel foglalkoznál még a témában
szívesen!
A portfólió értékelése: Kétes év végi átlag esetén a portfólió dönt a végső érdemjegyről magyar
nyelv tantárgyból. A legjobb portfóliókból kiállítást rendezünk az iskola aulájában.
Értékelési szempontok:
–

Forma: következetes és letisztult szerkesztésmód, igényes kivitelezés, rendszerezés.

–

Tartalom: hiteles és megbízható források felhasználása, a források jelölése, kiváló
helyesírás, önálló gondolatok, megfelelés az elvárt terjedelemnek.

–

Reflektivitás: a feladatok megfelelő átgondolása, a saját munka kritikus szemlélete.

–

Kreativitás: színes, ötletgazdag, változatos feladatmegoldás.

A teljes portfólió leadási határideje: 2019. május 20.

