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Ki vagyok én? 

• Konzervgyáram profilját lőszergyártással bővítettem. (5) 

• A termelést sosem az aktuális, mindig a potenciális 
kereslethez igazítottam. (4) 

• Egy tűz miatt a gyáramat lakatlan területre, Csepelre 
kellett telepítenem. (3) 

• Rokoni kapcsolatba kerültem von Wahl osztrák vasúti 
nagyvállalkozóval,  Kornfeld Móric bankárral, Chorin 
Ferenchez nagyvállalkozóval valamint a Hatvany-
Deutschokkal. (2) 

• A háború kitörésekor 240 ágyas hadikórházat állítottak 
fel, és hozzájárultak egy tüdőszanatórium építéséhez. (1) 

 

Weiss Manfréd  (1857-1922)   



Bródy Imre 



Szent-Györgyi Albert 



Richter Gedeon 



Hevesy György 



Kodály Zoltán 





A foglalkozás időbeosztása  

1.) Bevezetés, csoportalkotás: bevezető játék (30’) 

2.) Életutak – történetek: tantárgyköziség: előadás (10’) 

5.) Módszerek: „Galéria” (30’) 

6.) A vizsgafeladat ismertetése (5’)  

7.) „szünet”: elkezdjük a vizsgafeladatot, közben ki lehet 
menni egyet…)(10’) 

8.) Vizsgafeladat elkészítése (50’) 

7.) Csoportbeszámolók, értékelés, reflexió (15’) 

 



1. Bevezetés, bemutatkozás: 

Kicsi biztatás: Miért képezzük magunkat? 

•Hogy jó tanárok maradjunk. 

•Hogy lépést tartsunk a diákjainkat érintő változásokkal. 

•Hogy lépést tartsunk szakmánk pedagógiai, 
módszertani fejlődésével. 

•Hogy ne unjuk magunkat. 

•Hogy innovatív tanárok legyünk! 



Magas szinten tudja tantárgyát, szereti szakterületét  
(biztos szakmai tudás). 

Ismeri és  
alkalmazza  
az egyéni  
bánásmódot  
(pedagógiai  
eszköztár). 

Van humorérzéke. 

Segít eligazodni a világban (életfilozófia, értékrend). 



John Hattie listája… - A látható tanulás 



2. Életutak, történetek 

• Összekötnek minket egymással (a hallgatóságot az 
elbeszélővel, a hallgatóság tagjait egymással); 

• kommunikációs helyzeteket teremtenek (vitára, kérdések 
felvetésére ösztönöznek);  

• gondolkodtatnak (szembesítenek minket például saját 
életünk dilemmáival); 

• rendet teremtenek a fejünkben (a számos fordulatot 
egységes narratívába szervezzük);  

• megmozgatják a képzeletünket, általuk kiléphetünk a 
saját életünkből, belehelyezkedhetünk egy másik személy 
helyzetébe. 



3. Tantárgyköziség, tantárgyi koncentráció  

•  Olyan technika, amely széles lehetőséget biztosít az 
elszigetelt ismeretek, a gondolkodási részműveletek és a 
széttöredezett fogalmi hálók egymáshoz illesztéséhez; 

• az út azonban gyakran göröngyös, kátyúkkal teli; 

• a koncentráció folyamata többnyire egy tantárgy központi 
szerepére épít (ez legtöbbször a történelem); 

•  ez keretet biztosít a tantárgyi kapcsolódási pontok 
zökkenőmentes tanításához; 

• a folyamat megterve3zése azonban rendkívül időigényes.  



Tantárgyköziség, tantárgyi 
koncentráció 

• Közel áll az iskola hagyományos 
tantárgyi szerkezetéhez, így a 
pedagógusok már megszerzett 
szakismereteire épül; 
 

• a jelenlegi órarendi keretek 
kisebb korrekciójával is 
megvalósítható; 
 

• az iskolák pedagógiai programja 
alapján a nevelőtestület 
konszenzusa megteremthető; 
 
 

• a tantárgyi összefüggéseket főként 
tartalmi oldalról közelíti meg; 

 
• az  interdiszciplinaritás csak 

foltokban jelenik meg a tanulási–
tanítási folyamatban; 

 
• a jelenleg használatos 

tankönyvekhez és taneszközökhöz 
illeszkedik. 

 



4. Egy gondolat a konstruktív pedagógiáról 

PÁLVÖLGYI FERENC: KONSTRUKTÍV ISMERETELMÉLET ÉS PEDAGÓGIA  

https://btk.ppke.hu/db/0A/57/m00000A57.pdf 

https://btk.ppke.hu/db/0A/57/m00000A57.pdf


4. Egy 
gondolat a 
konstruktív 
pedagógiáról 

Konceptuális váltás 



5. Módszertani példák 



Módszertani példák 1. 
Képregény:  
storyboardthat.com 
https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/groups2/35-33n-

an-a5fc7 

Flipbook: online.flippingbook.com/view/484038/ 

storyboardthat.com
https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/groups2/35-33n-an-a5fc7
https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/groups2/35-33n-an-a5fc7
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https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/groups2/35-33n-an-a5fc7
https://online.flippingbook.com/view/484038/


Módszertani példák 2.: személyiségkártya 
Letölthető:  
http://tomato.f.fazekas.hu/cards/ 
1001tortenet.weebly.com 
 
Felhasználás: 
1. „gyártás”: információgyűjtés, lényegkiemelés 

2. „játékok” – kártyagyűjtés, kvartettek, 
sorozatok, összehasohnlítás, találóskérdések 
stb. 

 

http://tomato.f.fazekas.hu/cards/
1001tortenet.weebly.com


Módszertani példák 3. 

3. webquest 
 

(https://createwebquest.com/laurenrussell1/world-war-1-whos-
side-are-you) 

 

 

 

 

 

Irányított kutatómunka 

Címlap: téma, érdeklődés 

felkeltés 

Feladat: felkeresendő honlapok 

linkjei, ezekhez feladatok 

Értékelés, visszajelzés 

https://createwebquest.com/laurenrussell1/world-war-1-whos-side-are-you
https://createwebquest.com/laurenrussell1/world-war-1-whos-side-are-you
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Módszertani példák 4.: Fakebook 
4. Fakebook… 
(https://www.classtools.net/fbembed/Br%C3%B
3dy%20Imre/1387-FVGzMD 

 

 

 

  

Facebook-szerű profil létrehozása 

-kép, háttérkép betöltése 

-Alapadatok, ismerősök, ismerősök 

üzenetei (legalább 5 db) 

-Mentés, jelszavas védettség  

https://www.classtools.net/fbembed/Br%C3%B3dy Imre/1387-FVGzMD
https://www.classtools.net/fbembed/Br%C3%B3dy Imre/1387-FVGzMD
https://www.classtools.net/fbembed/Br%C3%B3dy Imre/1387-FVGzMD
https://www.classtools.net/fbembed/Br%C3%B3dy Imre/1387-FVGzMD


Kosztolányi Dezső: 
https://www.classtools.net/FB/1733-NA6yec 
 
Teleki Pál: https://www.classtools.net/FB/1778-
M9ZDwM 
 
Bartók Béla: https://www.classtools.net/FB/1868-
euJ6V2 
 
Richter Gedeon: https://www.classtools.net/FB/1423-
BSSYzS 

Bethlen István: https://www.classtools.net/FB/1648-
jEkHb8 
 
Korda Sándor:  https://www.classtools.net/FB/1978-
pcXt98 
 
Kós Károly: https://www.classtools.net/FB/1162-
sAibvN 
 
Móra Ferenc: https://www.classtools.net/FB/1177-
5UXUYf 
 
Hajós Alfréd: https://www.classtools.net/FB/1749-
wXass6 
 
Kodály Zoltán: https://www.classtools.net/FB/1978-
4mnW3R 
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Módszertani példák 5.: 
Az „élet folyója” 

Az „élet folyója” 

Teleki Pál  (rajzos feladat) 

Vizuális jegyzetelés: 

Képi elemek, szöveges 
megjegyzések, szimbólumok 



Módszertani példák 6.: interaktív idővonal 

Interaktív idővonalak 
http://timemapper.okfnlabs.org/ 
 

http://www.history.rdstest.pl/ 
 

Interaktív konfliktustérkép 

http://konfliktuskutato.hu/index.php?optio

n=com_maps&view=interaktiv&Itemid=19

4&query_id=magyarromanszerb20 

http://timemapper.okfnlabs.org/
http://www.history.rdstest.pl/
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_maps&view=interaktiv&Itemid=194&query_id=magyarromanszerb20
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_maps&view=interaktiv&Itemid=194&query_id=magyarromanszerb20
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_maps&view=interaktiv&Itemid=194&query_id=magyarromanszerb20
http://www.timetoast.com/timelines/az-elso-vilaghaboru-9dbb9cc3-4373-404b-9e08-329a04e9a359


Módszertani példák 7. Interaktív kincsvadászat 



Módszertani példák 8. - Szövegbuborék 



Módszertani példák 8. - Szövegbuborék 
„Nyilvánosság előtt 

először ezúttal mondjuk 
ki, hogy a hexuronsav 

és a C-vitamin 
azonosak.”  

„Egy oxidációs folyamat 
vizsgálatánál 

elektronkilépés mérésére 
volt szükségem, amihez 

nem volt meg a felszerelés 
és tapasztalat. Így kerültem 
Manchesterbe, Rutherford 

laboratóriumába.” 
 

 

„Kőrösyvel színképelemzéssel meghatároztuk a  
levegő kripton és xenontartalmát, majd Polányi 

Mihállyal és Orován Egonnal kidolgoztuk az ipari 
eljárást. Szabadalmunk lényege hogy a levegőből az 
oxigén forráspontjánál alacsonyabb hőmérsékletű 

levegővel kimostuk az oxigént, majd a maradékból 
cseppfolyósítás után kiválasztottuk a nemesgázokat” 



Módszertan 9. Vitakör – forrásszöveg alapján 
 

https://vimeo.com/190163956   Letölthető segédanyag: http://1001tortenet.weebly.com/letoumllteacutesek-moacutedszergy369jtemeacuteny.html 

Példák: … 

Akváriumvita:  

6-8 diák vitatkozik, az osztály 

megfigyeli és értékeli: 

-Mentorok 

-Pontozóbírók 

-Jegyzőkönyv-vezetők 

 

https://vimeo.com/190163956
http://1001tortenet.weebly.com/letoumllteacutesek-moacutedszergy369jtemeacuteny.html
http://1001tortenet.weebly.com/letoumllteacutesek-moacutedszergy369jtemeacuteny.html
http://1001tortenet.weebly.com/letoumllteacutesek-moacutedszergy369jtemeacuteny.html


Módszertani példák 10. - Sztorikocka 
• http://www.readwritethink.org/files

/resources/interactives/cube_creato
r/ 

• 6 oldal, hat szempont – töltsd ki a 
megadott mezőket, és a program 
generálja a kockahálót. 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/cube_creator/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/cube_creator/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/cube_creator/




Módszertani példák 12. – Személyiség-hexagon 

• C) Egy tulajdonság vagy 
érzelem 

• B) Írd le saját szavaiddal 
azokat a körülményeket, 
amelyek alátámasztják a 
megfigyelésedet! 

• A) Írd le, milyen 
történelmi körülmények 
befolyásolták helyzetét! 

(Mi segítette, mi 
akadályozta?) 



Trianon arcai… 



Módszertani példa 13. – Kié a napló? CSI Budapest 



Módszertani példa 14. Trimino… 

http://paul-
matthies.de/Schule/Trimino.php 

Egyszerű elkészíteni – összepárosítható 
ismeretelemeket írunk egymás mellé 

A program generálja az alakzatot, 
amelyet a megadott ismeretelem-
párok egymás mellé helyezésével 
lehet kialakítani. 

 

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php
http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php
http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php




A tantárgyköziség: a projektoktatás sajátosságai  

• Gyakorlatorientált, problémaközpontú tanulási folyamat. 

• A tanulók közvetlen és rövid távú motivációjára épül. 

• A tanár szerepe az előkészületekben jelentős, a 
megvalósulás során csekélyebb. 

• Kooperatív tanítási forma. 

•  Tanulói aktivitásra épül, a háttérből tanári irányítással 
erősített tanulói együttműködés. 

 

 

 



 A projekttervezés tíz lépése 
1. olyan témák választása, amelyek közel állnak a tanulók 

érdeklődéséhez és felébresztik kíváncsiságukat; 

2. világos célok és követelmények megfogalmazása a 
tanulók felé, melyek a tanulás motivációs hatását is 
erősítik; 

3. a témakörök és tevékenységek széleskörű 
variációjának (egyéni munka, előadás, interjú, esszé, 
kiállítás, viták, filmkészítés és kisebb és nagyobb 
csoportmunkák) összegyűjtése; 

4. a tanulók szabad választási lehetőségének biztosítása a 
témakörök, a projektek és a tevékenységformák 
tekintetében; 

 



A projekttervezés tíz lépése 
5. rugalmas időterv készítése; 

6. az ismeretszerzés és a képességfejlesztés 
egyensúlyának biztosítása; 

7. kirándulások, terepgyakorlatok szervezése, ahol a 
tanulók közvetlen tapasztalatot  szerezhetnek a tanult 
témáról; 

8. kooperatív tanítási-tanulási technikák használata; 

9. az ismeretek és tapasztalatok megosztása érdekében a 
tanulói együttműködés erősítése; 

10. a szülők és a partnerek bevonása a tervezésbe.  

 

 



A jó csoportmunka ismérvei: 

• Építő egymásrautaltság – egymás munkáira épülő, 
egymást kiegészítő tevékenységek; 

• tanulói aktivitás, a tanuló nemcsak befogadó; 

• egyéni felelősség – felelősség a többiekért; 

• egyenlő részvétel; 

• egymás segítése, korrigálása; 

• párhuzamos interakciók; 

• vezetői szerepek kipróbálása. 

 

 

 

 



A vizsgafeladat ismertetése 

• Készítsen csoporttársaival közösen egy feladattervet vagy 
projekttervet a megadott sablon felhasználásával! 

• A tervezés folyamata: 

•  célok, didaktikai feladatok;  

• a téma időbeli tervezése;   

• módszerek; munkaformák (tanári/tanulói), 

•  eszközök/feltételek,  

• Értékelés 

• Timer: https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/ 

 

 

https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/


A vizsgafeladatok értékelésének főbb szempontjai 

• Érthetőség, világosság 

• Relevancia 

• Kapcsolódás a diákok életvilágához 

• Az együttműködés megszervezhetősége 

• A diákok elszámoltathatósága 

• A diákok együttműködésének feltételei 



A vizsgafeladatok prezentációja és értékelése 

• Mentimeter – backchannel chat  



Az összes módszer egy pillantásra…. 
• Mentimeter: szófelhő, szavazás, 

backchannel-chat 

• Képregény 

• Személyiségkártya 

• Interaktív internetes idővonal 

• Fakebook 

• Szövegbuborék 

• „élet folyója” 

• Trimino 

• Életrajz-kocka 

• Időmérés: bomb countdown 

• Kincskereső alkalmazás:  

 

 

• „Ki vagyok én?” Kvíz képekkel 
és/vagy információkkal 

• Élet folyója – vizuális jegyzetelés 

• Idézetek: galéria-séta/galéria-chat 

• Nyomozás 

• Akvárium-vita/pódium-vita 

• Képleíró hexagon 

• Visszajelzés színes levelekkel… 

 



Visszajelzés színes levelekkel 

• Zöld levél: egy hangulat… 

 

 

• Sárga virág: egy ötlet vagy tipp, amit már holnap 
is tudok használni 

 

• Rózsaszín/narancs: építő javaslat: mi volt sok, mi 
volt kevés, mi hiányzott? (Tudom-tudom: túl sok 
volt/túl kevés volt a használható módszer… ;) 



Köszönöm a figyelmet és 
az együttműködést! 

 

Szabó Márta 

1001tortenet.weebly.com 

szabotanarno@gmail.com 


