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TÉMÁK

BEVEZETÉS, TANULÁSMÓDSZERTANI ÖNISMERET (10 óra)

 Bevezetés, ismerkedés, a kurzus céljának, tematikájának megismerése (4 óra)

 A tanulási motiváció (2 óra)

 Tanulási stílusok (2 óra)
 Tanulási stratégiák, technikák és módszerek (2 óra)

TANULÁSMÓDSZERTANI GYAKORLATOK (10 óra)

 Olvasási képesség (mentális képességek, szókincs, vizuális és motorikus képességek) (4 óra)

 Tankönyvből való tanulás (2 óra)

 Jegyzetelés, vázlatkészítés (2 óra)

 Forrásfeldolgozás (2 óra)

TANULÁSI SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA (10 óra)

 A tanulás külső feltételei (2 óra)

 A tanulás belső feltételei (2 óra)

 Dolgozatírás (2 óra)

 Vizsgára való felkészülés (2 óra)

 Összefoglalás (2 óra)



Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

BEVEZETÉS, TANULÁSMÓDSZERTANI ÖNISMERET (10 óra)

Bevezetés, ismerkedés, a kurzus céljának, tematikájának megismerése (4 óra)

25 Ismerkedés BINGO szelvény

A  feladat  során  körben  járva  ki  kell

deríteni, kire melyik állítás igaz.

Szabályok:  

 Minden  sorhoz  igyekezni  kell  találni

valakit, akire igaz az állítás. 

 Amikor megvan, akkor a nevét be kell

írni  a  táblázatba,  és  egy  következő

beszélgetőtársat kell keresni. 

 Egy nevet csak egy sorba lehet írni. 

A  bemutatkozó  gyakorlat

jégtörés,  a  hallgatók

ismerkedését és az oldott

légkör  megteremtését

szolgálja.

Tapasztalatszerzés  az

együttműködésről.

A  gyakorlat  végén  két

listát  bemutatunk,

összehasonlítjuk.

Tanulság: 

 Nincs  két  egyforma

megoldás. 

 Együttműködés nélkül

a feladatot nem lehet

megoldani.

BINGO című segédlet

(Forrás:  ÁROP-1.1.21-2012-

2012-0001  számú  „Korrupció

megelőzése  és  a  közigazgatás-

fejlesztés  áttekintése”  című

kiemelt projekt, NKE, Bp. 2012)

25 Bemutatkozás Mi van a táskámban?

 A feladat során mindenki elővesz egy

tárgyat  a  táskájából,  és  annak

segítségével mutatkozik be.

 A tárgyat metaforaként használja saját

személyiségének jellemzésére. 

A  bemutatkozó  gyakorlat

jégtörés,  a  hallgatók

ismerkedését és az oldott

légkör  megteremtését

szolgálja.

A bemutatkozást a 

tréner kezdheti saját 

maga jellemzésével.

15 Elvárások tisztázása Beszélgető kör 

Az  elvárások  tisztázása  FC-n  listázva  a

Elvárások  tisztázása,  a

tapasztalat  alapú

Fontos  tisztázni  a  reális

elvárásokat a következő

FC tábla

Filctollak

2



Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

következő szempontok alapján:

 Mit várok a képzéstől?

 Mik az aggályaim?

 Mivel járulok hozzá?

tanulást,  a közös munkát

támogató  szabályok

megalkotása

kérdések segítségével

10 Programismertetés Tréneri ismertető A  tananyag  három  fő

blokkjának ismertetése

Tréningmódszer

magyarázata

Forgatókönyv

15 Csoportalakítás Hajlított véleményvonal

 A résztvevők becsüljék meg tudásukat

a  digitális  és  IKT  alkalmazásokkal

kapcsolatban  egy  0-100%-ig  terjedő

skálán. 

 Helyezkedjenek  el  egy  képzeletbeli

vonalon  a  tudásuknak  megfelelően

egymás mellett. 

 Az  így  kapott  „vélemény  vonalat"  a

közepén  behajlítva  (U  alakban)  a

tréner  heterogén  csoportokat  hoz

létre. 

3  heterogén  csoport

alkotása  a  digitális

alkalmazásokkal

kapcsolatos  tudás  és

attitűdök alapján

A  csoportok  a  témával

kapcsolatos  tudás  és

attitűd  alapján  lesznek

heterogének,  más

szempontból  a

csoportok  tovább

finomíthatók  (pl.

nemek, életkor).

(A  módszer  forrása:  Kagan,

Spencer  2001.  Kooperatív

tanulás. Önkonet. Bp.)

25 Csoportidentitás Facebook profil készítése

A  résztvevők  megtervezik  egy

képzeletbeli  csoport  profilját  az  alábbi

A  feladat  célja  a

heterogén  csoport  tagjai

közötti  hasonlóságok

Facebook profil c. segédlet
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

szempontok  szerint:  Csoport  neve,

Csoport  tagjai,  Csoport  elérhetősége,

Kedvenc  időtöltésünk,  Kedvenc  ételünk,

Legjobb  tulajdonságunk,  Kedvenc

filmünk/könyvünk/zenénk

megkeresése,  a  csoport

identitásának kialakítása

20 Együttműködés,

csoportkohézió
Közös rajz

 Minden  résztvevő  kap  egy  filctollat

(különböző színű) és egy a/4-es papírt.

 A  csoporttagoknak  hallott  szöveg

alapján  rajzot  kell  készíteniük  az

utasítások betartásával.

 Utasítások:  Mindenki  csak  a  saját

filcével  dolgozhat!  Színes  legyen  a

rajz!

 A  feladat  megbeszélése,  az

együttműködés fázisainak elemzése.

https://www.youtube.com/watch?

v=qOzV-ZnmYIA

A  feladat  célja  saját

élményű  tanuláson

keresztül  az

együttműködés

fontosságának

megtapasztalása,  és  a

csoporttagok  közötti

összetartozás erősítése.

A  tréner  figyelemmel

kíséri, hogy a résztvevők

rájönnek-e  a  feladat

megoldására  (papírok

cseréje),  egy  idő  után

orientáló  segítség

adható.  Közben  a

táblára  jegyezheti  a

résztvevők  jellemző

mondatait.  A

megbeszélés  során  a

példákon  keresztül

érdemes  kitérni  az

együttműködés

fázisaira.  

Vers című segédlet

(A módszer forrása:  Kooperatív

módszertanra  épülő

együttműködés  csoportban c.

pedagógus  továbbképzés,

SuliNova Kht, 2006.)
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

Tanulási körülmények

Tanulási technikák és az idő

Tanulási technikák és tesztelés

Tanulási technikák és kérdezés

Tanulási technikák és példák

Tanulási technikák és képek

A tanulási motiváció (2 óra)

15 Ismerkedés Szél fújja azokat…

 A  résztvevők  körben  ülnek,  egy

csoporttagnak  nem  jut  hely,  ő

középen áll. 

 Befejezi  a  fenti  mondatot  egy

állítással.  (Pl.  Szél fújja azokat,  akik a

jó jegy miatt tanulnak.) 

 Akikre igaz az állítás, helyet cserélnek. 

 Akinek  nem  jut  szék,  az  lesz  a

következő kérdező. 

Ismerkedés folytatása,  az

oldott  hangulat  további

biztosítása,  mozgás,

ülésrend

megváltoztatása,

ráhangolódás a témára

(A  módszer  forrása:

Közszolgálati   etika   és

integritás  tréning.   Nemzeti

Közszolgálati  Egyetem  Vezető-

és  Továbbképzési  Intézet.  Bp.

2014.)

30 Előzetes ismeretek Gondolattérkép

A  résztvevő  csoportok  különböző

Előzetes  ismeretek

feltárása  a  tananyag-

feldolgozás szakaszairól

(A módszer forrása: Gyarmathy

Éva  2001.  Gondolatok  térképe.

TaniTani, 2001/18-19, 113.)
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

gondolattérképet  készítenek  az  alábbi

kulcsfogalmakhoz:

 a tanulási motiváció

 külső és belső motiváció

 a motiváció fejlesztése

A gondolattérkép elkészítéséhez online 

alkalmazásokat használnak.

A papír alapú módszerek, 

grafikus szervezők 

digitális változatainak 

megismerése

3 db laptop

www.mindmapfree.com, 
www.mindmeister.com, 
www.bubbl.us, 

20 Ismeretfeldolgozás Három megy egy marad  

 Minden  csoport  az  előző  témához

kapcsolódó  támogató  szöveget  kap,

amelyet közösen feldolgoznak. 

 Kiegészítik  az  előzetesen  elkészített

gondolattérképet.

 A  többi  csoport  munkájának

megismerése  úgy  történik,  hogy

minden csoportból valaki az asztalnál

marad, és fogadja a többieket, míg a

csoport  másik  három  tagja  a  többi

asztal között vándorol.

 Ha a vándorlók hazatértek, elmesélik,

hogy mit hallottak a többi csoportban.

a  gondolattérkép

kiegészítése más színnel

A gondolattérképet más

színnel  kiegészítve  jól

elkülönül  a  csoport

előzetes tudása és az új

információk.  A

csoportok  létszámától

függően  változhat  a

házigazdák  és  a

vándorok száma.

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 

A  tanulási  motiváció  (TK.

22-27. old)

20 Ellenőrzés Csoportos kirakó A funkciók, feladatok és a Az  online  kirakó Laptop
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

 A  csoportok  az  online  felületen

fogalmakat kapnak.

 A fogalmakról el kell dönteniük, hogy

melyik típusú motivációhoz tartoznak. 

 Csoportforgóban  ismertetik

megoldásaikat.

szakaszok  párosítása,  az

ismeretek  rögzítése,

összefoglalása.

megoldása

csoportforgóban,

plenárisan történik. 
https://learningapps.org/

display?v=pc2n8vzg318

Tanulási stílusok (2 óra)

Ráhangolás Tanulási stílus kérdőívek kitöltése

(érzékleti preferencia és egyéni 

reakciómód szerint)

10 Előzetes ismeretek Jóslás

A  csoportok  szövegcímeket  kapnak.

Feladatuk,  hogy  előfeltevéseket

fogalmazzanak  meg  azzal  kapcsolatban,

hogy miről fog szólni a szöveg.

 érzékleti preferencia szerinti 

tanulási stílusok

 a tanulási stílust meghatározó 

tényezők

 egyéni reakciók szerinti tanulási 

(A módszer forrása: Pethőné 

Nagy Csilla 2007. Módszertani 

kézikönyv. Korona, Bp.)
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

stílusok

30 Ismeretfeldolgozás Interjú

A  csoportok  megkapják  az  előző

címekhez tartozó szövegeket.  Összevetik

előfeltevéseikkel,  majd  felkészülnek  a

szövegből  úgy,  hogy  egy  interjú

keretében előadják a tartalmát  a műfaji

jellemzők  betartásával.  Az  interjú  egy

olyan TV-műsorban kerül adásba, ahol az

új  oktatási  módszerekről  beszélgetnek

szakértőkkel és érintett személyekkel. Az

egyik  csoporttag a riporter,  a  többiek  a

szakértők. 

Az  új  módszerek

megismerése  mellett  az

interjúkészítés  mint

szövegfeldolgozás  jelenik

meg,  a  módszer  célja  a

szövegértés  fejlesztése

szövegalkotással.

Tk. 28-39. old.

Alkalmazás Kérdőívek kiértékelése

10 Ellenőrzés Füllentős

 Minden  csoport  megfogalmaz  a

témával  kapcsolatban  2  igaz  és  1

hamis állítást.

 Az  egyik  csoport  felolvassa  az

állításait,  a  többi  csoport

megállapodik, melyik a hamis állítás.

Az első nap ismereteinek 

ellenőrzése

A  csoportok  számozott

kártyákat  felmutatva

egyszerre  jelezhetik  a

hamis állítás számát.

Számozott kártyák

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

Tanulási stratégiák, technikák és módszerek (2 óra)

15 Ráhangolás Kérdőív kitöltése: tanulási technikáim

10 Előzetes ismeretek Asszociáció labdával

 A  tréner  kimond  a  nap  témájával

kapcsolatosan  egy  hívószót,  majd

odadobja  a  labdát  vagy  a  babzsákot

egy résztvevőnek. 

 Ő tovább folytatja az asszociációt,  és

mond egy újabb kapcsolódó fogalmat.

 A  játék  addig  folytatódik,  amíg

mindenki sorra nem kerül. 

A  játék  célja  az  előzetes

ismeretek  feltárása,  az

oldott  hangulat

fenntartása,  az

együttműködés erősítése.

Ha  sok  az  előhívható

asszociáció, több kör is

játszható.

Babzsák vagy labda

20 Ismeretátadás Szakértői mozaik

6 fős csoportokat alakítunk, majd A, B, C,

D, E, F jeleket osztunk ki a csoportokban.

Az új ismeretet tartalmazó szöveget hat

részre  osztjuk.  A  csoport  minden  tagja

más-más  szövegrészt  kap.  Mindenki

egyénileg elolvassa a kapott szöveget. Az

azonos  betűjelűek  összeülnek,

megbeszélik  az  elolvasottakat,  és  közös

vázlatot  írnak.  Mindenki  a  csoportjába

visszamegy,  és  megtanítja  a  saját

A  feladat  célja  az

egymástól  való  tanulás

erősítése,  a  különböző

nézőpontokból  fakadó

előnyök összesítése.

TK. 40-46. old.

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

feldolgozott anyagát.

20 Alkalmazás Kérdőív kiértékelése A  feladat  célja  az

elsajátított  ismeretek

gyakorlati alkalmazásának

erősítése.

20 Összegzés Brain Box 

 A  kiscsoportok  néhány  (1-2)  kártyát

készítenek,  amelyen  összefoglalják  az

általuk feldolgozott információkat. 

 A  kártyák  tartalma:  fogalmak,  képek,

ábrák,  rajzok.  A  kártyákhoz

felhasználhatják a szakértői mozaikban

kapott képeket is. 

 Az  egyes  kártyák  max.  8  információt

tartalmazzanak. 

 A kártyák hátoldalára az információkkal

kapcsolatban írjanak fel 8 kérdést.

A  feladat  célja  az  addigi

ismeretek  összefoglalása

vizuálisan  rögzíthető

formában. 

A kártyák elkészítéséhez

segítségként  eredeti

Brain  Box  kártyák

bemutathatók.

Idő  függvényében  több

kártya is készíthető.

A  kártyákat  a  nap  végi

összefoglalásban  és

ellenőrzésben

használják  a  csoportok,

addig tegyük félre őket. 

Eredeti Brain Box

kártyák

Kártyalapok

keménypapírból

Színes filcek, ragasztó

TANULÁSMÓDSZERTANI GYAKORLATOK (10 óra)
Olvasás, szövegértés (4 óra) 
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

10 Ráhangolás Teszt: Milyen olvasó vagyok én?

30 Ismeretfeldolgozás Háromlépéses interjú 

A csoporttagok A,B,C,D betűjelet kapnak.

Minden  csoporttag  különböző  szöveget

kap,  amelyet  önállóan  elolvasnak.  Az

ismeretek  megosztása  a  következő

módon történik:

„A”  elmondja  ismeretét  „B”  -nek,  „C”

elmondja „D”-nek. 

„B”  elmondja  ismeretét  „A”  -nak,  „D”

elmondja „C”-nek.

„A”  elmondja  a  „B”-től  hallottakat  „C”-

nek és „D”-nek - „B” figyeli és ellenőrzi.

„B” elmondja az „A”-tól  hallottakat  „C”-

nek és „D”-nek - „A” figyeli és ellenőrzi.

„C”  elmondja  a  „D”-től  hallottakat  „A”-

nak és „B”-nek - „D” figyeli és ellenőrzi.

„D”  elmondja  a  „C”-től  hallottakat  „A”-

nak és „B”-nek - „C” figyeli és ellenőrzi.

A feladat célja a memória,

a hallás utáni szövegértés

és  az  egymástól  való

tanulás  képességének

fejlesztése.

TK. 46-57. old.

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 

50 Alkalmazás Feladatmegoldás:  olvasási  képességek

fejlesztése csoportforgóban

Elméleti háttér: Tk. 55-64.

old. 
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

 mentális  képességek  fejlesztése:

figyelem, koncentráció, emlékezet

 szókincs fejlesztése 

 vizuális  képesség  fejlesztése:

fixáció  szélesség  és  perifériális

látás, az olvasás sebessége

 motorikus képességek fejlesztése:

ritmikus szemmozgás

Gyakorlatok: TK. 142-162

Tankönyvből való tanulás (2 óra)

15 Előzetes ismeretek ABLAK

 A résztvevők  csoportokban  dolgoznak.

Egy  lapot  a  csoport  létszámának

megfelelő  részre  osztunk.  A  az  egyes

részeket  megszámozzuk.  (1,2,3,4,  a

középső rész üresen marad).

 A csoporttagok először önállóan idézik

fel,  amit  a  témáról  tudnak.  Majd

körforgóban  összesítik  előzetes

ismereteiket. 

 A  megfelelő  számmal  ellátott  részbe

jegyzi  fel  a  csoport  azt  a  véleményt,

tulajdonságot, dolgot, tényt, amit 1,2,3,

A  pedagógiai

gyakorlatban használt IKT

eszközök  felidézése,  az

ezekkel  kapcsolatos

előzetes  ismeretek

feltárása.

A feladat végén a tréner

az  FC  táblán  összegzi  a

résztvevők  közös

tudását.

papír, filctollak

FC tábla

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

illetve  4  csoporttag  tud  a  témával

kapcsolatban.

15 Ismeretátadás Csoportmunka

Az  ötlépcsős  módszer  egyes  elemeinek

feldolgozása és bemutatása 5 csoportban

TK. 65-75. old. 

35 Alkalmazás 

ellenőrzés
Szövegfeldolgozás

Egy  tankönyvi  szöveg  feldolgozása  az  5

lépcső alkalmazásával csoportmunkában

Jegyzetelés, vázlatkészítés (2 óra)

15 Ráhangolás, 

előzetes ismeretek
Ötletbörze

Jegyzetelési és vázlatkészítési módszerek

összegyűjtése csoportmunkában

Ismeretátadás INSERT

Szövegek feldolgozása csoportmunkában

Tk. 76-82. old.

Alkalmazás Vázlatkészítés

Az  olvasott  szövegekből  csoportonként

más típusú vázlat készítése:

 gondolattérkép
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

 decimális vázlat

 táblázat (mátrix)

 folyamatábra

 kettéosztott napló

Ellenőrzés A vázlatok alapján egymás szövegeinek

rekonstruálása

5’ Reflektálás Kilépőkártya

A  csoportok  egy-egy  kártyát  kapnak,

amelyre a következő információkat írják

fel közösen: 

 Ami a legjobban tetszett

 Amit másképp csinálnánk

 Amire még kíváncsiak vagyunk

 Amelyik képességünk fejlődött

A  feladat  célja  a

visszacsatolási  és  a

konszenzusteremtési

képesség fejlesztése.

A kártyák visszacsatolást

adnak a tréner számára

az egyes tartalmakkal és

feladattípusokkal

kapcsolatban.  A kártyák

tanulmányozása  a

következő  nap

tervezését  is

befolyásolhatja. 

Kilépőkártyák

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 

Forrásfeldolgozás (2 óra)

Ráhangolás/

előzetes ismeretek

Kép – szöveg – videó

 A  diákok  kijelölnek  maguknak  egy
érdekes,  szabadon  választott  kulcsszót
az adott témakörrel kapcsolatban. 

 A  kulcsszót  beírják  a  keresőmotorba,

A feladat célja: az 

interneten megjelenő 

különböző típusú 

információk közötti 

kapcsolat feltárása, a 
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

majd  háromféle  találati  listát  is
átnéznek: összes, képek, videók. 

 Mindhárom felületről kiválasztanak 3-3
elemet,  amelyeket  egy
gondolattérképben/üzenőfalon
rendeznek el. 

 A  gondolattérképet  bemutatják  a
csoporttársaiknak. 

 A bemutatás során indokolják a találati
elemek kiválasztását.

különböző típusú 

információk értelmezése. 

A feladat segít a 

különböző tanulási stílusú

diákok olvasási 

folyamatának a 

tudatosításában, a 

megszerzett információk 

rendszerezésében, a 

reflektív olvasásban.

Ismeretátadás Fogalomkártyák

Kártyák készítése csoportmunkában a 

megadott szövegekből:

 könyvtárhasználat

 internethasználat

Tk. 83-97. old.

Alkalmazás Fogalomkártyák megtanítása egymásnak

Ellenőrzés Fogalomkártyák kikérdezése

TANULÁSI SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA (10 óra)
A tanulás külső feltételei (2 óra)
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

20 Ráhangolás Változtass magadon!

 A  résztvevők  két  sorban  állnak  fel

egymással  szemben. Megkérjük őket,

hogy  figyeljék  meg  a  párjukat:  hogy

néz ki, mi van rajta. 

 Ezután  meg  kell  fordulniuk,  és  3

dolgot  megváltoztatni  magukon.

Amikor  visszafordulnak,  meg  kell

mondaniuk,  mit  változtatott  meg  a

társuk. 

 A következő  körben további  5  dolog

megváltoztatását kérjük. 

 A következő  körben további  7  dolog

megváltoztatását kérjük. 

 Miután mindenki visszaöltözik és leül,

a  megbeszélés  során  először  az

érzéseket,  majd  a  tapasztalatokat

összegezzük. 

A  feladat  célja  a

változással,  változtatással

szembeni  ellenállás

megtapasztalása  saját

élményű  tanuláson

keresztül.

Fontos,  hogy

kirajzolódjon,  hogy  mi

okozott  nehézséget  a

résztvevőknek  a  változás

során,  mennyire

másképpen reagálunk,  és

hogy  különböző

változástűrő  képességgel

rendelkezünk.

A tanulságokat érdemes a

pedagógiai  szituációra

átfordítani.

Az  első  kör,  némelyek

kezdeti  hezitálásán

kívül, általában könnyen

megy.  A  második  van,

akit  már  frusztrál,  de

általában  elkezdenek

egymástól  ötleteket  és

tárgyakat  átvenni,  így  a

hangulat  gyorsan  javul,

és  amikor

visszafordulnak,  egyre

mókásabb  kép  fogadja

őket,  ami  oldja  a

feszültséget.

A  harmadik  kör  már

egyre  több  résztvevőt

frusztrál.  A  kezdeti

ellenállás  után  mégis

általában  mindenki

átlendül, és próbálkozik.

(A  módszer  forrása:

Közszolgálati   etika   és

integritás  tréning.   Nemzeti

Közszolgálati  Egyetem  Vezető-

és  Továbbképzési  Intézet.  Bp.

2014.)

10 Előzetes ismeretek Kerekasztal A  témával  kapcsolatos Az  előzetes  ismeretek papír, toll
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

 A  csoportok  párhuzamosan

dolgoznak.

 Körbe  adnak  egy  lapot,  amelyre

szóforgóban  mindenki  felír  egy-egy

szót,  gondolatot  a  témával

kapcsolatban.

 A  feladat  végén  minden  csoport

ismerteti a közös listát.

előzetes  ismeretek

feltárása

felidézése  az

összefoglalás  és

ellenőrzés  során

alkalmazható  játékos

módszerekhez

kapcsolódik.

(A módszer forrása: Pethőné 

Nagy Csilla 2007. Módszertani 

kézikönyv. Korona, Bp.)

25 Ismeretátadás Képtárlátogatás

A csoportok különböző témákat kapnak.

A  témák  feldolgozása  során  plakátokat

készítenek.  A  plakátokat  a  terem

különböző pontjaira ragasztják. 

Minden  csoport  választ  egy

idegenvezetőt,  aki  a képnél marad, és a

többi  csoport  számára  bemutatja  a

plakátot. 

A  csoporttagok  visszatérve  a  saját

csoportjukba,  elmesélik  az

idegenvezetőnek,  hogy  mit  láttak  a

képtár többi pontján.

A  feladat  célja  az

információk  vizuális

megjelenítése,  a  verbális

és  vizuális  információk

együttes  értelmezésének

fejlesztése,  és  az

egymástól  való  tanulás

erősítése.

TK. 117-126. old.

129-137. old.

Csomagolópapír

Filctollak, olló, ragasztó

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 

17



Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

45 Alkalmazás Tervkészítés

A csoportok feladata  heti munkaterv és

tanulási  napirend  készítése  a  megadott

sablon szerint. 

Ellenőrzés Kettős kör: kérdések és válaszok

A tanulás belső feltételei (2 óra)

Előzetes ismeretek Egyéni munka

Belső párbeszéd megváltoztatása

Tk. 127. old. alapján

Ismeretátadás Szövegfeldolgozás csoportmunkában Tk. 123-128. old.

45 Alkalmazás/ellenőr-

zés
Online kvíz

A csoportok egy-egy rövid online kvízt

készítenek  az  általuk  feldolgozott

témából, három különböző kvíz készítő

alkalmazás használatával.

Minden csoport  megoldja a  másik  két

csoport által készített kvízt.

Legyen Ön is milliomos! 

www. learningapps.org

www.kahoot.com

www.quizlet.com

Dolgozatírás (2 óra)

20 Ráhangolás/előze-

tes ismeretek
Hibagyűjtés

A  dolgozatkészítés  során  elkövetett

leggyakoribb  hibák  összegyűjtése
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

csoportmunkában

30 Ismeretfeldolgozás Felfedező riporter

A csoportok feladata egy téma teljes körű

feldolgozása. 

A  csoportok  azonban  csak  a  témát

feldolgozó  szövegek  egy-egy  részét

kapják  meg.  A  csoport  egyik  tagja

információt gyűjthet a többi csoporttól a

téma teljeskörű feldolgozása érdekében.

A  feladat  célja  az

együttműködés  és  az

egymástól  való  tanulás

erősítése.

Tk. 98-112. old.

papír, toll

(A  módszer  forrása:  Pethőné

Nagy  Csilla  2007.  Módszertani

kézikönyv. Korona, Bp.) 

25 Ismeretfeldolgozás Tréneri prezentáció

Egy  gyakorlati  példa  bemutatása  a

megfelelő dolgozatra

számítógép, projektor

60 Alkalmazás Házi feladat

 A  csoportok  kiválasztanak  egy

tetszőleges témát

 A  tanultak  alapján  elkészítenek  belőle

egy 5-10 oldal terjedelmű dolgozatot

 A  dolgozatot  az  összefoglaló  órán  a

csoportnak be kell mutatnia

FC papír, filctollak
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

Vizsgára való felkészülés (2 óra)

Előzetes ismeretek Szituációs gyakorlat

Próbavizsga párban, egy fő megfigyelő a

megfigyelési  szempontok  alapján

jegyzetel

Ismeretátadás Három megy egy marad 

a  technika  egyszerűbb  változatával

szövegfeldolgozás

Tk. 109-116. old.

Alkalmazás A próbavizsga tanulságainak elemzése

Stresszkezelési gyakorlatok

https://
www.youtube.com/watch?
v=BbA5KIQmw2c

https://
www.youtube.com/watch?
v=4PyAdKVAV3U

Ellenőrzés Kettős  kör: ma  azt  tanultam  tőled,

hogy….

Összefoglalás (2 óra)

45 Tartalmi Honfoglaló A  feladat  célja  a  teljes A  játékhoz  bármilyen Kérdéskártyák
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

összefoglalás, 

ellenőrzés
A csapatok különböző színű kupakokat

kapnak.  Az  asztalra/földre  leterítünk

egy térképet.

A  tréner  csoportforgóban  kérdéseket

intéz  a  csapatokhoz.  A  csoporttagok

egymás  között  megbeszélik  a  választ,

majd egyikőjük felel. 

Ha  jól  válaszolnak,  elfoglalhatnak

kupakjukkal  egy  megyét/országot.  Ha

nem tudják a választ, vagy rossz választ

adnak, a másik két csapat rabolhat.

Ha  minden  terület  gazdára  talált,  a

csapatok  csoportforgóban

megtámadhatják  a  velük  szomszédos,

más tulajdonában lévő megyéket. 

A  támadó  csapat  kérdést  kap,  Ha  jól

válaszol,  elfoglalhatja  a  megtámadott

területet, ha nem tudja a választ, akkor

a  területet  marad  a  megtámadott

csapat birtokában.

Az a csapat nyer, aki a legtöbb területet

el tudja foglalni.

képzésen  elsajátított

ismeretek  összefoglalása

és  ellenőrzése  játékos

formában,  az

együttműködés  és

versengés  saját  élményű

megtapasztalásával.

rendelkezésre  álló

térkép felhasználható. A

nagyobb  térképméret

fokozza a játékélményt.

A játék  a  rendelkezésre

álló  idő  függvényében

alakítható.  Kevés  idő

esetén csak az első részt

érdemes lejátszani, amíg

a  csapatok  el  nem

foglalják  az  összes

megyét/országot

Honfoglalóhoz  című

segédlet

nagyméretű  térkép  (pl.

Magyarország  megyéi,  a

Föld országai)

kupakok három színben
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Idő
Programelem Módszer

A programelem

programban betöltött

funkciójának leírása

Tréneri instrukciók Segédlet, eszköz, forrás

35 Módszertani 

összefoglalás
Prezentáció

Az elkészített dolgozatok bemutatása

20 Reflektálás Bőrönd

A résztvevők egyenként felsorolják, hogy

mi  az  a  dolog,  amit  egy  bőrönbe  zárva

elvinnének magukkal a tréningről.

A  feladat  célja  a  tréning

eseményeinek  végig

gondolása,  a  lényeges

dolgok  kiválasztása,

visszacsatolás  a  tréner

számára.

(A módszer forrása: 

Kormányablak ügyintézők 

szakirányú továbbképzése. 

ÁROP- 2.2.20. KAB. NKE, 2012.)
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