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1. BEVEZETÉS TEMATIKAI EGYSÉG 
 

Tanfolyami tematika 
 
1. DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT FÖLDRAJZTANÍTÁS-TANULÁS – SZEMÉLYES 

MEGJELENÉST IGÉNYLŐ OKTATÁS 
 
1.1. Bevezetés  

Bemutatkozás, ismerkedés 
A képzés célja, felépítése, a fejlesztendő kompetenciák és képzési tartalmak, 
követelmények 

1.2. Digitális eszközökkel támogatott földrajztanítás-tanulás 
Online alkalmazások – A résztvevők által ismert online alkalmazások, közösségek 
feltárása, kiegészítése 
Online információszerzési helyek és módok  

- Földrajzi-földtudományi tartalmú adatbázisok, online alkalmazások, a tanárok 
számára releváns hazai és nemzetközi platformok megismerése 

- Az aktív tanulásban használható online digitális alkalmazások és technikai 
platformok (pl. Trello, Mentimeter, Timeline, Sutori, LandscapAr, e-portfólió), 
adatgyűjtemények (pl. Statplanet, CIA World Factbook, KSH, Eustat), 
térképgyűjtemények (pl. Google Earth, Geolearn, Geocontext) 

- Okoseszközök a földrajzi tudásszerzésben – gyakorlatias lehetőségek: 
mobilapplikációk, online lehetőségek mobileszközökkel (pl. GPS-alapú 
geolokációs keretek, csillagos égbolt, útvonaltervező és határozó alkalmazások 

 
2. TEVÉKENYSÉGALAPÚ SZEMLÉLETVÁLTÁS – ONLINE KONTAKT OKTATÁS 
 
2.1. Szemléleti változások a szakmódszertanban a földrajzi-földtudományi tudásszerzéshez 

kapcsolódóan 
A földrajzi tudásrendszer fejlesztése gondolkodtatással  

- A gondolkodás szerepe a földrajzi-földtudományi tudásszerzés folyamatában. 
- A gondolkodás szintjei. A kritikai gondolkodás, a kreatív gondolkodás és a problé-

mamegoldó gondolkodás egymásra épülő fejlesztése a földrajzi tartalmak elsajátí-
tása során 

 Földrajztanulás gondolatokat rendszerező tanítási-tanulási technikákkal  
- Vázlat- és jegyzetkészítési technikák nyomtatott, olvasott digitális és hallott szöveg 

alapján 
- A grafikus szervezők használata a földrajztanítás-tanulás folyamatában: táblázatos 

rendezők (fogalom-, igazság-, előfeltevésből kiinduló, tudottnak véltből kiinduló, 
mérlegelő táblázat) és mentális térképek (kognitív, empirikus, emocionális 
megközelítés) példákkal. 

- Lényegkiemelési technikák: szófelhő és infografika készítő alkalmazások használa-
ta, tapasztalati térképek készítése a földrajztanulási folyamatban 

 Gondolkodásfejlesztő földrajztanulás gamifikációs elven  
- A játékgondolkodás. A gamifikáció lényege és gondolkodást elősegítő szerepe 
- Gamifikáció digitális eszközrendszere, a játékosítási technikák bevonása a tanulási 



 
3 

folyamatba 
2.2. A földrajzi tudásszerzés tanulói aktvitáson alapuló módszerei  
 Tevékenykedtető földrajztanulás koncepciója 

- A felfedeztető földrajztanulás értelmezése 
- A földrajz tanítása-tanulása problémaalapú, kutatásalapú és dizájnalapú tanulás-

szervezéssel 
- A gondolati és a tudomány típusú kutatásos tanulás. Az iskolai kutatások típusai 
- A projekttanulás szerepe a hatékony ismeretszerzésben 
- A tevékenységek köré szervezett tanulás kooperatív-kollaboratív technikái, 

alkalmazási lehetőségei a földrajzi tudásszerzésben 
 Vizsgálódáson alapuló földrajztanulás elmélete  

- Megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés mint a valóság megismerésének módszerei 
- A természet- és a társadalomföldrajzi megismerési módszerek összehasonlítása 
- A valóságmegismerésre irányuló tevékenységek módszertana 
- A természetes és a mesterséges körülmények között szerzett tapasztalatok 

összevetése. A hipotézisek igazolásától a tézisalkotásig 
Modellezési technikák elméleti háttere  

- A modellezés mint tudományos és tanulási technika. Elméleti, konkrét és vizuális 
modellek. 

- Statikus, interaktív, virtuális és mentális modellezés. 
- A modellezés földrajzmódszertani értelmezése, tantervi vonatkozások. 
- Statikus modellek (domborművek és makettek) használata a földrajztanítás-

tanulás folyamatában. 
- A földrajzi tipizálás mint mentális modellezés (tájak, országcsoportok, régiók, 

földrajzi övezetesség). 
 
3. A FÖLDRAJZI TUDÁSSZERZÉS TANULÓI AKTVITÁSON ALAPULÓ MÓDSZEREI – SZEMÉLYES 

MEGJELENÉST IGÉNYLŐ OKTATÁS 

 
3.1. Vizsgálódáson alapuló földrajztanulás gyakorlata 

- Tevékenykedtető földrajztanulás tanulói vizsgálódással. 
- Tananyagpéldák – Kooperatív-kollaboratív differenciált vizsgálódás (forgószínpad-

szerűen): vizsgálódás ásványokkal, kőzetekkel, talajjal.  
- Légkörtani és vízföldrajzi megfigyelési-mérési gyakorlatok (szervezési és feladat-

környezeti elvárások szerint differenciálva).  
- Valóságmegfigyelés és a szerzett tapasztalatok feldolgozása 

3.2. Modellezési technikák a földrajztanítás gyakorlatában 
- Tevékenykedtető földrajztanulás interaktív modellezéssel: modellezés homokkal, 

terepasztalon, modellkészlettel; gondolatalapú modellezés, folyamat- és jelenség-
modellezés 

- Virtuális modellezés a földrajztanulásban: animációkkal, szimulációkkal, videógra-
fikákkal, VR-technológiával 

3.3. Prezentációs technikák a földrajztanulásban 
- A prezentálás metodikai értelmezése 
- A tanári és a tanulói prezentációval szemben támasztott módszertani 

követelmények 
- A földrajztanulás-tanítás folyamatában alkalmazott digitális prezentálási techni-
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kák (PPT és Prezi) és módszerek (pl. pecha-kucha, liftbeszéd, online tárlatvezetés, 
Student Meet, slide show, info- és videógrafika-bemutatás, digitális 
történetmesélés) 

- Kollaboratív prezentációkészítés módszerei 

 
4. FÖLDRAJZI TUDÁSSZERZÉS HÁLÓZATBAN – ONLINE KONTAKT OKTATÁS 
 
4.1. Az információs társadalom hálózati kultúrája  

- Web 2.0 lehetőségei, blogok, tudásbázisok, interaktivitásra épülő alkalmazások, 
virtuális világ, közösségi oldalak nyújtotta módszertani lehetőségek a földrajzi 
tudás szerzésében és ellenőrzésében 

- A hálózatban végzett pár- és csoportmunka technológiái, lehetőségei és korlátai 
4.2. Digitális technológiák használata a földrajztanítás-tanulás során  

- Közvetítés a személyes tér és az informális tanulási környezet között 
A kapcsolatokban megjelenő tudás, mentális és szociális hálózatok 

- A digitális technológiák használatára épített tanulási környezetek (pl. e-learning, 
WebQuest, konferencia, közösségi portálokon folyó „beszélgetések”, chetszobák) 

4.3. A 21. századi taneszközökkel való földrajztanulás tanítása  
- Az új típusú földrajzi tankönyvek, munkafüzetek, atlaszok és digitális tananyagok 

(online felületek) és tantárgyspecifikus felhasználási módszereik 
- Variációk tananyagfeldolgozásra: szövegfeldolgozás, rendszerszemlélet fokozatos 

építése, kooperatív-kollaboratív tanulás, projekttanulás 

 
5. A TANFOLYAM ZÁRÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE – SZEMÉLYES MEGJELENÉST IGÉNYLŐ OKTATÁS 

 
5.1. Szakmai tanulságok 

- A tanfolyam tanulási eredményei 
- A vizsgára és a vizsgamunkákra vonatkozó elképzelések, kérdések 

5.2. Minőségbiztosítási kérdőív kitöltése  
5.3. Vizsgaproduktum elkészítése   
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3. SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSOK A SZAKMÓDSZERTANBAN  
A FÖLDRAJZ-FÖLDTUDOMÁNYI TUDÁSSZERZÉSHEZ 

KAPCSOLÓDÓAN TEMATIKAI EGYSÉG 
 
 

3. A.  A gondolkodás szintjei 
 

 
A gondolkodás szintjei módosított Bloom-féle 
taxonómia alapján (LU, R. – OVERBAUGH, R. C. 

2009 alapján) 

Az e-learninghez kapcsolódó́ tudáselemek 
(HOLMES, B. – GARDNER, J. 2006 alapján szerk. 

MAKÁDI M.) 

 
 

3.B.  Kognitív alapfunkciók és gondolkodási műveletek 
(VITÉZ GYÖNGYVÉR – PIROS VERA 2014 alapján) 

 
Alapvető kognitív funkciók 
 
1. Téri navigáció  

a. térbeli helyzet felismerése – a térbeli helyzet felismerését teszik lehetővé. 
b. térbeli tájékozódás (felidézés) – kognitív térkép, amely leképezi az adott téri helyzetet, 

kialakítja annak belső, mentális reprezentációját megteremtve a lehetőségét, hogy 
belsőleg „pipálja ki” az egyén a megfelelő utakat (pl. egy labirintusban).  

c. téri relációs viszonyok kódolása és alkalmazása – szimbólumok formájában leírni a 
téri kapcsolatokat helyragok és névutók segítségével. A fejlesztés célja a minél 
tökéletesebb, pontosabb kapcsolatok kialakítása, ezek alkalmazása. 

d. mentális forgatás – a tárgyak fejben történő manipulációja, összetett folyamat, ami 
igényli a kiindulási helyzetről való megfelelő belső kép kialakítását, annak fenntartását 
a munkamemóriában, megfelelő előhívását és a folyamatos összehasonlítást a 
célállapottal.  

 
2. Vizuális keresés – a vizuális lokalizáció beazonosítja a tárgyak téri jellegzetességeit (lásd 

téri navigáció), és alapvető funkciója a tárgyak elkülönítése egymástól és a háttértől, az 
alakzatok felismerése, valamint azok megfelelő csoportosítása (szín, forma, méret 
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alapján). A perceptuális csoportosítást meghatározó rendező elvek: hasonlóság, jó 
folytatás elve, a többi ingerhez való közelség. Ha az ingereknek egyszerre több 
paraméterét is figyelembe kell venni az osztályozásnál, vagy ki kell találni a 
többszempontú csoportosítás szabályszerűségeit, akkor az észlelés és a kategorizáció 
végrehajtó funkcióinak összehangolt működésére van szükség.  
 
a. alak-háttér megkülönböztetés – ha egy inger kettő vagy több elkülöníthető területet 

tartalmaz, akkor az egyiket alakként (figuraként) a másikat háttérként érzékeljük. A 
figura úgy hat, mintha a háttér előtt lenne. A megfelelő ingerszelekció szempontjából 
fontos, hogy a személy el tudja a kettőt különíteni, a háttér „zaja” ne zavarjon bele a 
célinger azonosításába. 

b. rész-egész megkülönböztetés – az észleléshez hozzátartozik a tárgyak egészleges-
ségének észlelése, illetve a megfelelő alkotóelemekre történő szétbontásának 
képessége.  

c. síkbeli alakzatok felismerése és felidézése – ehhez szükséges az alakzat alapvető 
vonásainak felismerése. Ilyenek a görbeség, a vonal hossza, a világosságkontraszt 
mértéke. Fontos a vonások közötti viszonyok felismerése és felidézése. 

 
3. Időbeli folyamatok szervezése – időbeli tájékozódás – szükséges a megfelelő napi idői 

ritmus kialakításához, és nélkülözhetetlen olyan feladathelyzetekben, ahol a megoldás 
lényegi elemei közé tartozik az időbeli sorrendiség, az ingerek idői egymásutániságának 
észlelése és alkalmazása, az idői tervek kialakítása, végrehajtása, kontrollálása. 
 

4. Feldolgozási sebesség – milyen gyorsan észlelünk és dolgozunk fel egy adott ingert és 
milyen sebességgel történik az ingerre adott válasz kivitelezése? 
a. időzítés –› képesek vagyunk adekvát válaszsorozatokat a megfelelő időben kivitelezni 

egy feladat speciális paramétereinek megfelelően. Haszna a motoros válaszok 
kivitelezésekor (pl. sport vagy mozgásos válaszokra épülő játékok). 

b. reakcióidő – Az a sebesség, amellyel a válasz egy adott célinger bemutatására 
megjelenik. A reakcióidő csökkenthet a gyakorlással, megfelelő szellemi 
karbantartással, nőhet fáradással, figyelemcsökkenéssel. Egyénenként és 
feladathelyzetenként eltérő mintázat.  

 
5. Kontrollfolyamatok – a kontroll képessége a magasabb szintű figyelmi és végrehajtó 

funkciók megfelelő működésén és a motoros folyamatokkal való összehangoláson 
alapszik. A célirányos, szándékos cselekvés kivitelezésének több olyan komponense van, 
amely nélkül ezek folyamatosan nem valósulhatnak meg. Legfontosabb a motoros 
kontroll – tudatos mozgásirányítás és szabályozás, amelyben testünk állapotát képesek 
vagyunk összehangolni a környezetből kapott szenzoros információkkal, és azoknak 
megfelelően tudjuk alakítani vagy módosítani motoros válaszainkat. 
 

6. Szabályfelismerés 
a. szerialitás – az egymásutániság felismerésének és folytatásának képessége, ahol a 

sorozatok, meghatározott rendben „zsinórban” egymás után következnek (pl. több, 
egymással összefüggő dolog sorrendjének kialakítása). A sorrendiség megjelenik 
térben, időben, és a mozgássorozatokban is.  

b. szabálykövetés – a szabályfelismerésen alapuló alkalmazkodás, szabályozás.   
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Szabály –› segíti a személyt komplex helyzetek felismerésében, elemzésében, 
átlátásában. Szükséges hozzá: felismerés, a szabály fenntartása a munkamemóriában, 
a megoldáselemek folyamatos monitorozására. 

c. sorrend visszafordíthatósága – felismerése, hogy bizonyos sorozatok és műveletek 
visszafordíthatók anélkül, hogy a szabályt változtatni kellene.  

 
7. Számfogalom/matematikai műveletek – intuitív számfelfogó és számalkotó képesség, a 

matematikai tényeket (pl. szorzótábla) feldolgozó és a műveletvégző kognitív 
rendszerekkel együtt a matematikai képességek alaprendszere 

a. számolási sebesség – egyszerűbb aritmetikai alapműveleteket milyen gyorsan 
képes az egyén megoldani. 

b. szubitizáció – tárgyak számosságáról alkotott gyors és pontos döntés elsősorban 
nem szimbolikus ingerek (pl. ponthalmazok) esetében.  
Nem számlálás, hanem becslés, ami függ a bemutatott elemek számától. A döntés 
1-4 elem esetében azonnali és pontos, az elemszám növekedésével a teljesítmény 
arányosan romlik. 
  

8.  Figyelmi folyamatok – a figyelemnek kitűntetett szerepe van az észlelési szelekcióban, az 
éberségi feladatokban, a különféle információk közötti váltásban. 

a. figyelmi tónus – a fenntartott, vagy zavartalan figyelem jellemzője a tónus: 
koncentrált figyelem + pihenés ciklikus folyamata.  
Egyénenként különböző lehet, függhet az általános figyelmi rendszer állapotától, a 
feladat jellegétől, a személy egyéb fizikai paramétereitől (fáradás, elterelhetőség 
stb.). 

b. megosztott figyelem – az egyszerre beérkező, többféle inger feldolgozásának 
képessége.  
Akkor tudunk valóban egyszerre több feladatot is megfelelő hatékonysággal 
elvégezni, ha az egyik cselekvés már automatizálódott. Más esetben a figyelem 
gyorsan fluktuál (váltakozik) egyik ingerről a másikra. Ha két választ kell egyszerre 
megvalósítani, akkor az egyiknek várakoznia kell, míg a másik befejeződik. A 
fluktuáció gyorsasága egyénenként változó.  

c. szelektív vizuális figyelem – több beérkező vizuális inger esetében válogatni kell, 
hogy a helyzet szempontjából melyik releváns és melyik hagyható figyelmen kívül. 
A nem figyelt ingereket is feldolgozzuk bizonyos mértékig, de ezek nem válnak 
tudatossá. A figyelem hiánya nem gátolja teljesen az üzenetet, csak elhalványítja. 

d. figyelem koncentrációja – a figyelem azon fókusza, amit ráirányítunk a bennünket 
érdeklő dolgokra. Ez lehet egész szűk, egy területre irányuló, különösen intenzív 
figyelem, de szélesíthetjük is a fókuszt, ami szórtabb figyelmi hatást eredményez. 

e. figyelmi váltás – egy adott figyelmi helyzetből milyen gyorsan és rugalmasan 
tudunk egy másik figyelmi helyzetre váltani például megosztott figyelmi 
helyzetekben.  
Az önkéntelen folyamatok mindig gyorsabban végbemennek, mint az akaratlagos 
folyamatok. 

f. monotónia tűrés – azt mutatja meg, mennyire vagyunk képesek a fenntartott 
figyelemre ismétlődő feladatok esetében, ami csökkenti az éberséget.  
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g. serkentés-gátlás – a válaszkontroll azon képessége, amikor meg tudjuk 
különböztetni azokat a helyzeteket, ahol válasszal kell egy adott ingerre reagálni 
azoktól, ahol az adekvát reakció az ingerre a válasz kihagyása. 

h. kognitív flexibilitás – a figyelmi végrehajtó funkciók azon működése –› a 
helyzetnek megfelelően változtassunk viselkedéses válaszainkon. 
 

9. Emlékezeti folyamatok – elsősorban a rövidtávú emlékezeti működés  
a. általános rövidtávú emlékezet (mérete) – a rövidtávú emlékezet kapacitását méri, 

vagyis hogy a személy egyszerre hány egymástól független elemet tud kódolni, 
tárolni, előhívni.  

b. mechanikus rövidtávú téri vizuális emlékezet – vizuális modalitásban kapott 
információk rövid idejű tárolására és előhívására alkalmas rövid távú emlékezeti 
rendszer. 

c. munkaemlékezet – rövidtávú téri-vizuális és nyelvi/fonológiai emlékezeti 
rendszer, nemcsak mechanikusan megőrzi az információt, hanem manipulál velük, 
műveleteket is végrehajt rajtuk.  

d. fogalom terjedelme – a fogalomban általánosított dolgok összessége, mindig 
objektív kategória. A fogalom tartalma és terjedelme között fordított arány van: 
kevesebb ismertetőjegy több objektumot határoz meg, ha növeljük az 
ismertetőjegyek számát –› kevesebb a megadott tulajdonsággal rendelkező 
objektumok száma; minél kevesebb tulajdonságot adunk meg –› nagyobb az 
általánosítás foka. 

e. szenzoros (vizuális) emlékezet – nem-verbális rövid távú emlékezeti tár, ahol a 
képek és egyéb vizuális ingerek (színek, formák) kódolása, megőrzése, előhívása 
zajlik. 
 

A gondolkodás tervező-szervező funkciói 
 
Az alapvető kognitív funkciókra épülne azok a magasabb rendű gondolkodási műveletek, 
melyek segítségével képesek vagyunk magasabb szintű összefüggések megértésére, és új 
gondolati minőségek létrehozására.  
 
1. Problémamegoldó gondolkodási műveletek 

a. Statikus problémamegoldás – a problémahelyzetben a rendelkezésre álló 
információk nem változnak, a problémahelyzet időben változatlan. 

b. Dinamikus problémamegoldás – a problémahelyzetben a rendelkezésre álló 
információk idővel változnak, a probléma megoldása során az információk 
különböző hangsúllyal jelentkeznek. 

 
2. Induktív gondolkodás műveletei 

a. Általánosítás – bizonyos események, elemek közötti azonosságok megtalálásának 
képessége. 

b. Kapcsolatfelismerés – elemek közötti sorrendiség, sorozat szabályszerűségének 
felismerése –› a hiányzó elemek megtalálása, beillesztése. 

c. Átkódolás – példákon felismert művelet alkalmazása újabb konkrét esetben. 
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3. Deduktív gondolkodás műveletei 
a. Kétváltozós műveletek 

„… és …" nyelvi elem használata 
"vagy ..., vagy ..." nyelvi elem használata 
„… vagy …, de lehet, hogy mindkettő" nyelvi elem használata 
"akkor és csak akkor …, ha …" nyelvi elem használata 
„ha …, akkor …” nyelvi elem használata 

b. Feltételképzés – Előrelépés típusú következtetés és visszalépés típusú 
következtetés 
„ha …, akkor …” és „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek használata 

c. Lánckövetkeztetés – 2 feltételes állítás, ahol az első állítás utótagja és a második 
állítás előtagja azonos 

d. Kvantorfelismerés  – „minden” és „van olyan” nyelvi elemek tudatos használata 
 

4. Rendszerezési képesség 
a. Osztályozás – részhalmazok összefüggő rendszerének létrehozása 
b. Besorolás – …beletartozik-e...?  Egy adott dolog beletartozik-e egy halmazba, 

illetve megadott dolgok két vagy több halmazba sorolása 
c. Halmazképzés – dolgok összehasonlítása révén a közös tulajdonságok felismerése, 

azok alapján halmaz alkotása, csoportalkotás, csoportkiegészítés 
d. Összehasonlítás – dolgok hasonlóságának és különbségének megállapítása egy 

vagy több szempont szerint 
e. Definiálás – a halmazba sorolást leíró szabály megalkotása 
 

5. Analógiás gondolkodás 
a. Képi analógiafelismerés – analógiák felismerése képen, rajzon, majd az 

analógiatag kitalálása kép v. rajz kiválasztásával vagy rajzkiegészítéssel 
b. Fogalmi analógiafelismerés – a hiányzó analógiatag kiválasztása feleletválasztással 

vagy feleltalkotással 
c. Modellfelismerés és -alkalmazás – párhuzamot vonni a jelenségek között, 

azonosítani két rendszer (pl. modell és valóság) elemeit és a folyamatok lépéseit 
 
6. Arányossági gondolkodás – az események közötti arányosság felismerése, arányszámok 

megnevezése, mennyiségek közötti kapcsolatok megadása, arányszámok általánosítása, 
adatsorok között az egyenes és a fordított arányosság felismerése. 

 
7. Korrelatív gondolkodás  

a. Okságfelismerés – események okainak megértése 
b. Együttjárás – két esemény véletlen előfordulásának felismerése 

 
8. Összefüggés megértés – események, jelenségek, tények, folyamatok közötti 

összefüggések megértése, következtetések levonása az összefüggés alapján 
 
9. Valószínűségi gondolkodás – bizonyos valószínűséggel bekövetkező események közötti 

összefüggés felismerése, jellemzők közötti kapcsolatok, törvényszerűségek felismerése 
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10. Kombinatív képesség 
a. Variálás – Ismétléses, ismétlés nélküli és összes ismétléses variáció felismerése. 

Adott halmazból meghatározott számú rendezett részhalmazok kiválasztása 
b. Kombinálás – Ismétléses, ismétlés nélküli és összes ismétléses variáció és összes 

részhalmaz felismerése. Összes lehetőség megadása 
 

11. Kreatív gondolkodás – divergens (egy problémát több dalról, szerteágazóan megközelítő) 
gondolkodási stílus, amely megmutatkozik a problémák iránti érzékenységben, a 
gondolkodás könnyedségében, rugalmasságában –› különböző gondolkodási sémák 
fellazítása, variálása, a gondolkodás eredetisége (a szokatlan megoldások képessége) 

 
 

3.C. Gondolkodási műveletek rendszere 
 
Gondolkodási szintek és műveletek 
 

Problémamegoldás 

K
ri

ti
ka

i g
o

n
d

o
lk

o
d

ás
 

Analizálás 
- sémafelismerés 
- osztályba sorolás 
- feltételezések felismerése 

Szintetizálás 
- analógiás gondolkodás 
- összefoglalás és rendszerezés 
- hipotézisalkotás 

K
re

at
ív

 g
o

n
d

o
lk

o
d

ás
 

Kiértékelés, „feltárás” 
- releváns ismeretek számbavétele 
- kritériumok meghatározása 
- a kritériumok prioritásának 

meghatározása 
- téves következtetések felismerése 
- igazolás, ellenőrzés 

               Kidolgozás, „felfedezés” 
- a gondolkodás eredetisége, 

könnyedsége 
- gondolkodásbeli rugalmasság 
- intuíció 
- heurisztikus gondolkodás 

Összefüggések keresése Összefüggések felismerése 

Meglévő tárgyi tudás A probléma iránti 
elkötelezettség 

Metakognitív tudás 
deklaratív procedurális 

 
A magasabb gondolkodási műveleteket támogató feladatok kérdéskultúrája 
 
Az új ismerettől az alkalmazói ismeretig BLOOM taxonómiája hat jól definiálható állomást 
határoz meg: 
 

- 1-2. Tudás–megértés szintje – az elemi ismeretek alapszintű alkalmazását várja el a 
tanulótól, a feladatok kérdéskultúrája is erre irányul.  
Olyan tevékenységeket, gondolkodást vár el a tanulótól, amelyekben alapszinten kell 
a meglévő ismereteket visszaadni, értelmezni.  
Alapvető kérdések, utasítások: Ki?,  Mi?, Hol?, Ismételd...!, Jegyezd meg! stb. 

 

- 3-4. Alkalmazás–megértés szintje – az elemi ismeretek elsajátítását az alkalmazás, 
elemzés szintje követi. Kérdéskultúrája már az ismeretekkel történő tevékenységeket, 
elemzéseket  támogatja.  
Alapvető kérdések, utasítások: Hogyan használjuk...?, Mi a közös bennük?, Mutasd 
be...!, Módosítsd...!, Szemléltesd...!, Hasonlítsd össze...!, Csoportosítsd...!, 
Következtess...! stb. 
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- 5-6. Szintézis–értékelés szintje – a meglévő ismeretek elemzése után az értékelés, 
szintetizálás következik.  
Az ismeretekről értékítélet, véleményformálás, bizonyítás, igazolás, valamint valami 
teljesen újszerű előállítása.  
Problémamegoldó típusú, az összefüggés megértést, valószínűségi gondolkodást, 
korrelatív gondolkodást, kombinatív gondolkodást támogató feladatok. 
Alapvető kérdések, utasítások: Hogyan raknád sorrendbe...?, Mi a feltétele...?  

 

 
Kérdések, utasítások a gondolkodási szintekhez kapcsolódóan a Bloom-féle taxonómia 
alapján  
 
Gondolkodási 

szint 
Ismeret Megértés Alkalmazás Elemzés Szintézis Értékelés 

Műveleti  
szint  

Fogalmak, 
tények, 
módszerek, 
szabályok  

Értelmezés, 
leírás szavak- 
kal;  
megértett 
ismeret más 
tartalommal 
nem kerül 
kapcsolatba  

Elméleti 
ismeretek, 
szabályok, 
módszerek 
használata 
konkrét, sajá- 
tos esetekben; 
probléma- 
megoldás  

Eredmények 
kritikus vizsgá- 
lata; 
tartalom ré-
szekre bontása, 
összehasonlí- 
tása, értékelé-
se  

Adott elemek, 
részek felhasz- 
nálása, ezek 
összeillesztése 
többféle mó- 
don, szempont 
szerint; 
produktum 
előállítása új, 
más módon  

Mennyiségi  
és minőségi 
ítéletek 
alkotása; 
eredmények 
megítélése 
értékelési 
kritériumok 
alapján  

Kérdés- 
példák  

Ki, mi, hol, 
mikor, hogyan, 
milyen, mennyi 
stb. ?  

 
Miért? 
Mi az ötleted? 
Milyennek 
képzeled? 
Mit gondolsz?   

Hogyan áll 
kapcsolatban? 
Hogyan 
példázza? 
Hogyan, mikor 
használjuk?  

 
Mi az oka? 
Milyen részek- 
ből áll? Hogyan 
csoportosíta-
nád?  
Miben hason- 
lít/különbözik?  

 

 
Mire következ- 
tetsz? 
Mi történne, 
ha...? 
Milyen megol- 
dást javasolsz? 
Hogyan ter- 
veznél, készí- 
tenél?  

 
Egyetértesz- 
e...? 
Mi a legfonto- 
sabb?  
Mi a helyes 
sorrend? 
Mi a feltétele? 
Mit gondolsz?  

 

Utasítás- 
példák  

Mondd el! 
Nevezd meg! 
Sorold fel! 
Határozd meg! 
Címkézd! 
Töltsd ki!  
Idézd fel! 
Viszonyítsd! 
Jelöld meg!  

Helyezd el! 
Magyarázd 
meg! 
Mondj példát! 
Tudósíts róla! 
Ellenőrizd! 
Fejtsd ki? 
Mutasd be! 
Alkoss 
sorozatot! 
Különböztesd 
meg!  
Egészítsd ki!  

Mutasd be! 
Ábrázold! 
Szemléltesd! 
Magyarázd 
meg, mit 
jelent! 
Módosítsd! 
Alkalmazd! 
Kutasd! 
Számítsd ki! 
Rendezd! 
Sorold be! 
Modellezd!  

 
Hasonlítsd 
össze! 
Állítsd ellen-
tétbe! 
Osztályozd! 
Bíráld!  
Bontsd 
részeire! 
Vezesd le! 
Vizsgáld meg! 
Következtesd 
ki!  

 
Állítsd össze! 
Állítsd elő! 
Állíts fel 
hipotézist! 
Alakítsd át! 
Formázd meg! 
Tervezd meg! 
Finomítsd! 
Javasolj meg-
oldást! 
Kapcsold 
össze!  

 
Becsüld meg! 
Értékeld!  
Ítéld meg! 
Mérlegeld! 
Rangsorold! 
Döntsd el!  



Kognitív fejlesztési területek a természettudományos oktatásban (DEBRECZENI DÁNIEL 2014 alapján) 
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3. D. Gondolkodási műveletekre épülő feladatok 
 
Természettudományos példafeladatok a gondolkodásfejlesztésre gondolkodási műveletek 
szerint (link) 

 
 
3. E. A természet- és a társadalomtudományos gondolkodás összehasonlítása 
 

Természettudományos gondolkodás Társadalomtudományos gondolkodás 

Célja: minél egzaktabb eredmény elérése Célja: a gondolkodási folyamat végigjárása 

Célja: a természet törvényszerűségeinek 
megismerése, felfedezése 

Célja: a technika – társadalom kapcsolatrend-
szerének megismerése, felfedezése 

Tudományos megismerés módszerei: 
megfigyelés, vizsgálat, kísérlet 

Tudományos megismerés módszerei: 
forráselemzés 

Analizáló gondolkodás 
Szempontrendszerek alapján történő 
gondolkodás (exkluzív gondolkodás) 

Többféle szempont szerint egyidejű 
gondolkodás (inkluzív gondolkodás) 

Rész-egész kapcsolatok értelmezése;  
struktúrák, működés és funkció közötti 
összefüggések feltárása 

Hálózatokban való gondolkodás 

Szintetizáló gondolkodás 

Oksági összefüggések alapján előzetes hipotézis 
alkotása és igazolása 

Hipotézis működésének vizsgálata 

Előrejelzések megfogalmazása, prognosztizálás 
információk alapján 

Döntéshozatal érvek, ellenérvek alapján 

Rendszerszemléletű megközelítés, rendszerek közötti és rendszeren belüli kölcsönhatások 
meglátása 

Problémamegoldás 

A természettudományos kutatások társadalmi 
jelentőségének, hatásának felismerése 

A társadalmi összetevők egymásra hatásának és 
a természeti folyamatokra való visszahatásuk 
vizsgálata 

A megszerzett tudás, információk alkalmazása 

Eredmények objektív értékelése 
Eredmények tényeken és érzelmeken alapuló 
értékelése 

Természeti fókuszú attitűdök (pl. hogyan 
viselkedj helyesen bizonyos helyzetekben) 

Társadalmi fókuszú attitűdök (pl. állampolgári 
kötelességek) 

Fenntarthatósági szemlélet 
 

Hasonlóságok és különbségek a természettudományi és a társadalomtudományi gondolkodás között 
(DARABOS KATA 2021 nyomán) 

 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1mnA0p5uCUDgWatOUtG6QsuzrLAcd1F8h/view?usp=sharing
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3. F. Gondolatokat rendszerező tanítási-tanulási technikák – értékelőeszközök 
 
 

Táblázatos rendezők szempontokon alapuló értékelőeszköze 
 
Emeld ki a táblázat értékeit, pozitívumait a (+) oszlopban!  
Fogalmazd meg a (–) oszlopban azt, amivel kevésbé vagy elégedett, lehetnek rajta javítani! 
A (+) és a (–) oszlopokba írt konkrétumok alapján adj pontszámot! 
 

Szempont + – 
Pontszám 

(1–4) 

A címről szól?  
 
 

 

Tartalmának szakszerűsége 
 
 

 
 

Segíti a lényeg kiemelését? 
 
 

 
 

Logikája 
 
 

 
 

Áttekinthetősége 
 
 

 
 

Figyelemfelkeltő, érdekes? 
 
 

 
 

Nyelv (nyelvhelyesség, 
szakkifejezések) 

 
 

 
 

 
 

Értékelési segédlet fogalmi és ismerettérképekhez – önértékelés 
 

Pipáld ki az egyes szempontokat, ha igaznak ítéled! 
 

 Van tényleges földrajzi tartalma?  

 Tartalma szakszerű? 

 Minden fontos tartalmi elem szerepel rajta? 

 A legmegfelelőbb grafikai módot, elrendezést választottam? 

 Tartalma logikusan rendezett? 

 Segít a fogalom/ismeret felidézésében/megjegyzésében/értelmezésében?  

 Tartalma vajon gondolatilag követhető mások számára is? 

 Esztétikus? 
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Értékelési segédlet stratégiatérképekhez – külső értékelés 
 
Karikázd be a megfelelő számértékeket! (1 – leggyengébb, 5 – legerősebb) 
 

Korrektség tartalmi szempontból  1 2 3 4 5 
      

Logikai felépítés 1 2 3 4 5 
      

A küldetés megfogalmazása 1 2 3 4 5 
      

Az elképzelések megfogalmazása 1 2 3 4 5 
      

Az értékek megfogalmazása 1 2 3 4 5 
      

A célok megfogalmazása 1 2 3 4 5 
      

A lehetőségek számbavétele 1 2 3 4 5 
      

A stratégiák megfogalmazása 1 2 3 4 5 
      

A küldetés és a cél összhangja 1 2 3 4 5 
      

A cél és a stratégia összehangja 1 2 3 4 5 
      

Kreativitás, eredetiség 1 2 3 4 5 
      

Esztétikum 1 2 3 4 5 

 
 

Értékelési segédlet motivációstérképekhez – külső értékelés 
 
Karikázd be a megfelelő számértékeket! (1 – leggyengébb, 5 – legerősebb) 
 

Korrektség tartalmi szempontból  1 2 3 4 5 
      

Logikai felépítés 1 2 3 4 5 
      

Az eredmények felsorolása, realitása 1 2 3 4 5 
      

A kapcsolatok felsorolása, realitása 1 2 3 4 5 
      

A fejlődési lehetőségek/szükségesség realitása 1 2 3 4 5 
      

Az eredmények és fejlődési elképzelések kapcsolata 1 2 3 4 5 
      

Áttekinthetőség 1 2 3 4 5 
      

Kreativitás 1 2 3 4 5 
      

Esztétikum 1 2 3 4 5 
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4.FÖLDRAJZI TUDÁSSZERZÉSTANULÓI AKTIVITÁSON ALAPULÓ 
MÓDSZEREI (ONLINE) TEMATIKAI EGYSÉG  

 
 

Földrajzi vizsgálat- és modellgyűjtemények 
 
- FARSANG ANDREA (2015): Földrajzi kísérletek és modellek. – GeoLitera, Szeged. 251 p. 

https://sites.google.com/site/naluworylgini5/359001264219-17viliGEmelcu62 

- FÜGEDI PÉTER – KAZÁR LEONA 1978: Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és a gazdasági 
földrajz köréből. – Tankönyvkiadó, Budapest. 343 p. 

- GYÖRGY KÁROLY ZOLTÁNNÉ CSURJA EDIT (???): Földrajzi kísérletek gyűjteménye. 9. évfolyam. 
Tanári segédlet. – https://docplayer.hu/4082613-Foldrajzi-kiserletek-gyujtemenye-9-
evfolyam-tanari-segedlet.html 

- MAKÁDI MARIANN (szerk., 2013): Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban. 
– Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK, Budapest. 345 p. 
http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/48-vizsgalati-es-bemutatasi-
gyakorlatok-a-foldrajztanitasban 

- MAKÁDI MARIANN (2021): Kéregföldrajzi modellek a konyhából. – GeoMetodika 2021.03. 
https://geometodika.hu/2021/03/17/keregfoldrajzi-modellek-a-konyhabol/ 

- PETE JÓZSEF (2019): Kísérletek és feladatok a középiskolai földrajz tanulmányozásához. –  A 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs.   

https://crnl.hu/tantargyioldalak/foldrajz/dokok/Kiserletek_191030.pdf 

- TÓTH AURÉL (1971): 200 földrajzi kísérlet. – Tankönyvkiadó, Budapest. 222 p. 

- VANCLEVE, JANICE (1994): Földrajz. Könnyű és egyszerű gyakorlatok a földrajz játékos 
tanulásához. SH Junior. – Springer Hungarica, Budapest-Berlin. 220 p. 

- VANCLEVE, JANICE (1994): Csillagászat. 101 könnyű és látványos kísérlet a csillagászat játékos 
megismeréséhez. SH Junior. – Springer Hungarica, Budapest-Berlin. 239 p. 

 

 

Földrajztanítást-tanulást segítő IKT-eszközgyűjtemény 
 
Szakmódszertani kézikönyvek, IKT-kötetek a földrajztanításhoz  
 

- Farkas Bertalan Péter (2015): IKT eszközök a földrajztanításban [link]  
- Makádi Mariann (szerk., 2015): Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban [ink]  
- IKT eszközök a természettudományi tantárgyak oktatásában – 4. rész: Földrajz [link]  
- Makádi Mariann (2018): Tanári kézikönyv – Földrajz 7–8. évfolyam (újgenerációs  
- tankönyvekhez). EKE-OFI, [link]  
- Makádi Mariann (2018): Tanári kézikönyv – Földrajz 9–10. évfolyam (újgenerációs 

tankönyvekhez). EKE-OFI, [link]  
- Egyéb természettudományos szakmódszertani kézikönyvek, gyakorlati útmutatók [link]  
 

https://sites.google.com/site/naluworylgini5/359001264219-17viliGEmelcu62
https://docplayer.hu/4082613-Foldrajzi-kiserletek-gyujtemenye-9-evfolyam-tanari-segedlet.html
https://docplayer.hu/4082613-Foldrajzi-kiserletek-gyujtemenye-9-evfolyam-tanari-segedlet.html
http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/48-vizsgalati-es-bemutatasi-gyakorlatok-a-foldrajztanitasban
http://geogo.elte.hu/segedanyagok/tankonyvek/48-vizsgalati-es-bemutatasi-gyakorlatok-a-foldrajztanitasban
https://geometodika.hu/2021/03/17/keregfoldrajzi-modellek-a-konyhabol/
https://crnl.hu/tantargyioldalak/foldrajz/dokok/Kiserletek_191030.pdf
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Földrajzos alkalmazások, weboldalak  
 
Térképek, kontúrtérképek  
- Google Earth – műholdképek a Föld teljes egészéről (rengeteg módszertani lehetőség)  
- Világtérképek  
- Világatlasz  
- Interaktív térképek a földrajztanuláshoz – MozaMap  
- Seterra – ingyenes, térképes kvízjáték segítségével megjegyezheted a világ országait, 

városait és egyéb földrajzi egységeit (angolul bővebb változatban)  
- Keresztmetszeti rajzok készítése a földfelszín bármely pontjáról – Geocontext  
- Időjárás – OMSZ, Időkép, Accuweather, Yahoo Weather  
- Erdőterület változása a világban – Global Forest Change  
- Gazdasági mutatók interaktív térképen, Európa –

http://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/ecotrends/desktop/index.html?lang=hu  
- Magyarország turisztikai látnivalói interaktív térképen – http://itthon.hu/latnivalok;  
- http://www.fesztivalnaptar.hu/terkep/magyarorszag:latnivalok  
- Interaktív térkép magyar nyelven  
- Műholdképek a Föld teljes egészéről, bármely részéről – https://www.google.com/earth/ 

- Interaktív kontúrtérkép-gyűjtemény – 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv- foldrajzi- 
vakterkepgyujtemeny  

- Kontúrtérkép-készítő alkalmazások: Geolearn, Vakegér  
 
Adatok, információk, ténykönyvek, földrajzos gyűjtemények  
 
Statisztikai adatok forrásai  
- Világbank – Statplanet  
- Európai tematikus adatbázis – EUROSTAT  
- KSH – főleg magyarországi, európai és kisebb hányadban világadatok  
- KSH – letölthető kiadványok friss adatokkal, főleg Magyarország  
- Nemzetközi tényadatbázis – CIA World Factbook:– rengeteg hasznos földrajzi tartalom  
- Éghajlati adatok, diagramok, éghajlatváltozás – Climate Change Knowledge Portal  
Népességadatok  
- Népességszámváltozás és várható élettartam a világ különböző térségeiben – 

http://population.io  
- Világ és területi népességszámok változása – 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway .php  
- Interaktív, időben változtatható korfák – http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.ht  
- Népességadatok torzított világtérképeken – http://www.worldmapper.org/index.html  
 
Online folyóiratok, blogok, kézikönyvek gyűjteménye  
- Természetbúvár online folyóirat  
- GeoGo! ELTE FFI Földrajz szakmódszertani csoport földrajztanár-szakos hallgatók 

honlapja  
- GeoMetodika – Online módszertani folyóirat (Műhely rovat)  
- Pangea blog  
 

https://www.google.com/earth/
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Gazdasági-pénzügyi földrajz  
- Pénzértő: gazdasági-pénzügyi ismeretek feladatokkal  
- Pénziránytű: pénzügyi tudatosságot fejlesztő programok, feladatok, projektleírások  
- Tudatos pénzkezelés  
- Pénz7: pénzügyi és vállalkozási témahét anyagai, gyakorlatok, projektleírások  
- Gyakorlatok, ajánlások pénzügyi-gazdasági neveléshez az Új Köznevelésben  
 
Mobilapplikációk földrajzórára  
- Night Sky (Apple): csillagok, égitestek és csillagképek megfigyelése  
- SkyView Lite (Apple): csillagok, égitestek és csillagképek megfigyelése  
- Flightradar24 (Apple, Android): repülőgépek, menetrendek, repülésföldrajz  
- SpaceCraft 3D (Apple): űrhajók, űrállomás 3D modellek  
- Menetrendek:  

- BKK Futár (Budapest tömegközlekedés) (Apple, Android) o iMenetrend (MÁV) 
(Apple, Android) 

- Skyscanner (repülőutak) (Apple, Android)  
- Online térkép (Apple, Android): Google Maps  
- Offline térkép (Apple): Maps.me  
- PocketGuide (Apple, Android): online turisztikai információk magyarul bárhol a világon  
- Madárhatározó (Apple, Android): Madártani Egyesület applikációja  
 
A földrajztanulást támogató digitális alkalmazások  
 
Webkettes alkalmazások gyűjteménye rengeteg eszközzel  
 
Térkép, topográfiai gyakorlás  
- Helymegállapítás, útvonaltervezés – Google Térkép – https://www.google.hu/maps/  
- Interaktív 3D térkép a világról – NASA WorldWind – 

http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html  
- Interaktív világtérkép – Google Earth – http://earth.google.com/download- earth.html  
- Kontinensek, országok és világtérkép (domborzati alapú) – http://www.terkepek.net/  
- Topográfiai gyakorlóprogram – http://geolearn.fw.hu/  
- Térképes kvízjáték, gyakorló – https://online.seterra.com/hu/vgp/3007  
- Vakegér – Kontúrtérképes gyakorló játék – Magyarország –  
- http://lazarus.elte.hu/vakeger/  
 
Navigációs alkalmazások  
- Iránymeghatározás, iránytű – Digital Compass, Smart Compass, LED Compass (Google 

Play alkalmazások)  
- Magasságmérés – Magasságmérő (Google Play alkalmazás)  
- GPS-es navigálás – MapFactor: GPS Navigation (Google Play alkalmazás)  
- GPS, térkép és navigáció – Waze (Google Play alkalmazás) Képek  
- 3600-os panorámaképek a világ körül – videók (angol) – http://www.airpano.com  
- Virtuális utazás képekkel – Ázsia, Afrika, Európa – http://visit-360.net  
- Google Earth-ben megnyitható animációk stb. – 

http://earth.google.com/gallery/index.html  



 23 

- A világ felfedezése 3D-ben, panorámaképekkel – Google Utcakép (Street View) (Google 
Play alkalmazás)  

- Kiváló képek keresése, letöltése – Flickr  
- Fényképek, albumok tematikusan – Pinterest 

 
Ábrázolás  
- Éghajlati diagram készítése –  link  
- Korfa készítése – link  
- Online diagramok, infografikák készítése – GapMinder  
- Infografika készítése – infogr.am, Piktochart, Lucidchart, easil.ly, Creately  
- Adatok diagramos és térképi vizualizálása – Statsilk  
- Keresztmetszeti rajz készítése a földfelszín bármely pontjáról – Geocontext  
- Idővonal készítése, idővonalzó használata – Dipity  
- Gondolattérkép, folyamatábra készítése – XMind, MindMaps, MindMeister, Popplet, 

Bubbl.us  
- Szófelhő készítése – Wordart, Wordle , Worditout, Tagul, Tagxedo  
- Beszélő figura készítése – Voki  
- Animált képregény készítése – PowToon  
- GIF-készítő – Giphy  
- Poszter, plakát készítés – Canva  
- Útvonalterv készítése – http://utvonalterv.hu/handler.ashx  
 
Információmegosztás és -tárolás 
- Online Post-it, üzenőfal – Lino  
- Képzeletbeli profiloldal tanulási célra – Fakebook  
- Ötletelés közösen a világhálón – Pearltrees gondolatháló, Dotstorming  
- Táblák készítése rendszerezésre, munkatervkészítés, feladatmegosztás, ellenőrzőlista 

készítése, hozzászólás – Trello  
- Prezentációkészítő: Prezi, Google Diák  
 
Ellenőrzés  
- Online teszt, kvíz készítése – Socrative  
- Kvízgenerátor – Redmenta  
- Online szavazás, teszt, verseny – Kahoot  
- Feladatgenerátor: LearningApps (Tankockák) (tankocka-segédlet)  
- Online kérdőív kitöltése diagramos kiértékeléssel – https://www.surveymonkey.com/  
 
Időmérés  
- Online időmérő eszköz – Stopwatch  
 
Csoportalakítás  
- Csoportalakítás: TeamUp  
 
Egyéb  
- Kiadványok publikálása – Issuu  
- Online kérdőív – Google Űrlap, Surveymonkey  
- Eseményszervezés, döntéshozatal – Doodle  

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_%20climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway%20.php
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- Projektmenedzsment, Kanban táblák – Trello, Asana, Droptask  
- Slideshow – PhotoPeach  
- Keresztrejtvény – CrossWordLabs  
- Wiki – PBworks  
- Linkgyűjtemények – Pearltrees  
- Blogmotorok – Wordpress, Blogspot, Blog.hu, Tumblr  
- Google Earth-alapú játék: az utcakép alapján az álláspont tippelése – GeoGuessr 

- Planetáriumok – Stellarium, Google Sky, Solar System Scope  
- Havassy András földrajzos gyűjteménye  
- Koleszár Gábor földrajzos gyűjteménye  
- Netszközkészlet – EKE földrajzos linkgyűjteménye  
- Csibésztúra – agytorna 
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5. FÖLDRAJZI TUDÁSSZERZÉSHEZ TANULÓI AKTIVITÁSON ALAPULÓ 
MÓDSZEREI (SZEMÉLYES) TEMATIKAI EGYSÉG 

 
 

5. A. Vizsgálódási gyakorlatok feladatlapjai 
 
Munkamegosztás: 3 feladatot kell csoporton belül megosztva végeznetek.  
Időbeosztás: a feladatokat kb. 15 perc alatt el tudjátok végezni.  
 
Kooperatív kémkedés  
15 perc után az A. feladatot végzők egyike menjen a B. feladatot végzők asztalához, a C. 
feladatot végzők egyike a B. feladatos asztalhoz, a B. feladatot végzők egyike az A. feladatot, 
másika a C. feladatot végzőkéhez! Tudjátok meg a helyben maradótól kb. 5 perc alatt, hogy 
mivel foglalkoztak és mire jutottak! Majd térjetek vissza a munkapárotokhoz, monjátok el, mit 
tudtatok meg! Találjátok ki közösen, hogy az ő vizsgálatuk tartalma és/vagy módszere miként 
kapcsolható a ti feladatokhoz a földrajztanításban! Tegyétek közzé a Google Drive-on!  
 
Ha végeztetek a feladattal, akkor mindent tegyetek vissza úgy a tálcára, ahogyan találtátok, 
mert a következő csoport is ezzel fog dolgozni!  
 
 

Egyszerű vizsgálódás 
 
A. Szmogképződés – oksági folyamatértelmezés vizsgálódással 

 
Cél: a redukáló füstköd keletkezési feltételeinek igazolása modellvizsgálatban.  
Évfolyam: 9.  
 
Feladatleírás  
1. Elevenítsétek fel a londoni-típusú szmog keletkezésének körülményeit és folyamatát!  
2. Csináljatok ködöt a palackban! 

Rendelkezésre álló eszközök: 1 db 2 literes műanyag palack, 1 db üvegcső, üvegfuratos 
gumidugó, 20 cm gumicső, gyertya, gyufa, ragasztó, víz, lámpa 

3. Fotózzátok le a „ködöt”!  
Mi minek felel meg a valóságban? Írjátok le!  

- vízfelszín – ... 
- zárt térben lévő levegő – ... 
- füst – ... 
- egyéb: ... 

4. Ezzel csak a ködöt imitáltátok, de nem tisztáztátok a füstköd kialakulásának a 
körülményeit.  

- Egyiktek szívja meg a gumicsövet, majd szorítsa el! Másiktok tartsa az üvegcső 
szájához a füstölgő gyertyát, a párja hirtelen engedje el a szorítást! Többször 
ismételjétek meg a megszívás-elszorítást, és figyeljétek meg, hogy mi történik a 
megvilágított, palackba zárt légtérben!  
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- Vegyétek videóra a füstköd képződését, és készítsetek hozzá narrációt (közben 
magyarázzátok meg a jelenséget)!  

 
B. A víz oldottanyag-tartalma következményének tapasztalati megismerése 

 
Cél: a víz eltérő oldottanyag-tartalma következményei hasznosíthatóságának megértése 
Évfolyam: 7. és 9. 
Szükséges anyagok és eszközök: 3 db kis főzőpohár, 2 db papírkorong (amekkora lefedi a 
pohárban lévő vízfelszínt, de nem esik és szorul bele), olló, víz, kék festék, konyhasó 
 
Feladatleírás 
1. 3/4 részig tölteni vízzel 2 poharat –› az egyikben feloldani egy kávéskanálnyi konyhasót  
2. egy 3. pohárba 1 dl víz –› megfestés tintával  
3. a két színtelen vizet tartalmazó pohárba egy-egy papírkorongot –› a színezett vízből 

óvatosan rátölteni a víz felszínén úszó papírkorongokra  
 
Tapasztalat: ... 
 
4. Nézzétek meg a videofilmet! http://www.youtube.com/watch?v=u5VBIYNBaDk 

Készítsetek narrációt a filmhez!  
 
Párhuzam a vizsgálati tapasztalat és a filmben látottak között: ... 
 
C. A szennyvíztisztítás folyamata – analógiás gondolkodás 
 
Cél: szennyvíztisztítás folyamatának tisztázása modellvizsgálattal, analógiás gondolkodás 
segítése.  
Évfolyam: 5-6. 
Szükséges eszközök és anyagok: 1 db 1 literes befőttes üveg, 3 db főzőpohár, 1 db üvegtölcsér, 
kanál, orvosi pipetta, kalapács, papírlap, víz, szűrőpapír, homok, búzadara, tinta, 2 db orvosi 
széntabletta (porrá kell törni)  
 
Feladatleírás 
1. Készítsetek „műszennyvizet”!  

 

betőttes üvegbe 3/4 részig csapvíz + 1 kávéskanálnyi homok + 1 csipetnyi búzadara + 1 
csepp tinta –› jól összerázni  
 

Készítsetek minden mozzanatról fényképfelvételt!  
2. Tisztítsátok meg a szennyvizet!  

 
A szennyvíztisztítás folyamata 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u5VBIYNBaDk
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3. Igazoljátok fényképekkel, hogy a tisztítás minden fázisa a valóságoshoz hasonlóan zajlott!  
 
 

Problémamegoldás vizsgálódással 
 
A. Miért tornyos a zivatarfelhő? 
 
Cél: a zivatarfelhő alakjának magyarázata vizsgálódás nyomán. 
Évfolyam: 9. 
Szükséges eszközök és anyagok: üvegkád, 50 ml-es Erlenmeyer-lombik, vasháromláb, 
drótháló, gázégő, gyufa, gumidugó, A/3 papírlap, filctollak, víz, kék festék  
 
Feladatleírás  
1. A felhőfajok megismerésekor láttuk, hogy a zivatarfelhő függőleges kiterjedésű, míg a 

többi felhő vízszintes. Próbáljátok megmagyarázni, mivel magyarázható a zivatarfelhő 
alakja! Ehhez végezzétek el az alábbi megfigyelést!  
 

Üveglombikban viíz melegítése –› kevés kék festék beleöntése –› zárás gumidugóval 
Üvegkádba hideg vizet kb. 3/4 részig –› a lombik beleállítása –› dugó kivétele  
 

Figyeljétek meg, hogyan változik, milyen alakot vesz fel a festett víz, amikor kiszabadul a 
palackból! Vegyétek filmre a festett víztömeg alakváltozását!  

2. Magyarázzátok meg az üvegkádban tapasztalt jelenséget! Készítsetek róla oksági vázlatot! 
(fotózzátok le a vázlatot!)  

3. Fogalmazzátok meg a modellezés valósággal való analógiáját videóüzenetben!  
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B. Hogyan szabaduljunk meg a tengeri olajfolttól? 
 
Cél: Az olajszennyezéstől való megszabadulás nehézségének belátása modellezéssel 
Évfolyam: 7. 
Szükséges eszközök és anyagok: 4 db Petri-csésze, pipetta, zsinór, víz, étolaj, hosszú gyufa, 
homok, szalma  
 
Feladatleírás  
1. Találjatok választ a problémára úgy, hogy elvégzitek a 

rajzokon látható egyszerű vizsgálatokat!  
2. Hogyan próbálták megoldani a problémát a nagy 

katasztrófák esetében? Keressetek analógiákat ezekre a 
módszerekre!  
 

      

 
 
C. Mennyi ideig tartja magában a talaj a bemosott anyagot? 
 
Cél: a különböző talajítípusok megkötő képességének igazolása vizsgálattal 
Évfolyam: 9. 
Szükséges eszközök és anyagok: 3 db üvegtölcsér, 3 db főzőpohár (olyan méretű, amelynek a 
szájában megáll a tölcsér, csöve legalább 3 ujjnyival legyen a pohár feneke felett), 
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labormérleg, szikes réti talaj (1. minta), homokos talaj (2. minta), barna erdőtalaj (3. minta), 
3x5 ml sötét fukszinoldat, 3 db korongvatta  
 
Vizsgálat  
1. 50 gramm az 1. számú talajmintából 

 
vattát az üvegtölcsérbe –› talajminta rátöltése -› lenyomkodása tölcsért a főzőpohárba –› 
festékoldat rácseppentése  
 
Tapasztalat  
Néhány perc múlva megjelennek a cseppek a tölcsér alján. 
Milyen színűek a cseppek? ................................................... 
Számoljátok a pohárba hulló cseppeket mindaddig, amíg változatlan a 
színük! Hány cseppet engedett át a talaj? .......... cseppet.  
 

 
2. Vizsgálat a másik két talajmintával is  

Tapasztalat  
Melyik talajmintából csepegett ki a legtöbb színtelen víz?  
A ........ számú mintából – .......... csepp.  
Melyikből csepegett ki a legkevesebb színtelen víz?  
A ........ számú mintából – .......... csepp.  

 
3. Következtetés 

Mi történt a színes festékkel a talajban?  
Minél később jelenik meg a színes oldat, tehát minél több cseppet számoltok, annál 
.............................................. a talaj megkötő képessége.  
 

4. Válasz a kiinduló felvetésre  
Mennyi ideig tartja magában a talaj a bemosott anyagokat?  
A mindennapokban 
Gondolatjáték: mi történne, ha egyszercsak megszűnne a talaj megkötő képessége? 
Csoportosítsd a várható történéseket aszerint, hogy kedvezőek-e vagy sem!  
 

Lehetséges kedvező változások Lehetséges kedvezőtlen változások 

Változás 
Kinek, minek a 

szempontjából? 
Változás 

Kinek, minek a 
szempontjából? 
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Modellvizsgálódás 
 
A. Modellezzünk egy kőzetet! 
 
Cél: a kőzetek összetétele lényegi szempontjának tisztázása modellezéssel. 
Évfolyam: 5/7/9. 
Szükséges eszközök, anyagok: kézi nagyító, drazsé (pl. Duna kavics és Francia drazsé, 
tortadara), nagy főzőpohár, elektromos főzőlap (vagy vasháromláb, drótháló, gázégő, gyufa); 
gránit  
 
Feladatleírás 
1. Megfigyelés 

Figyeljétek meg szabad szemmel és kézi nagyítóval az előttetek lévő kőzetet! Állapítsátok 
meg, hányféle ásvány van benne, ami színében, alakjában, fényében stb. jellegzetesen 
elkülönül!  

2.   Modellezés  
1. Rakjátok ki a kőzetet drazsészemekből! Az a lényeg, hogy a kőzetben láthatónak 

megfelelő arányban legyenek benne az egyes ásványoknak megfelelő színű golyók. 
Érdemes megörökíteni fotón a modellt.  

2. Miben nem „tökéletes” a modelletek? 
Hogyan lehetne mérsékelni a drazsémodell gyengeségeit? ... 
Próbáljátok ki! Fotózzátok le!  
Sikerült javítani a kőzetmodellen? ... Indokoljátok! ... 

 
B. A tengeri vízkörzés hőmérsékleti okának belátása modellvizsgálatban 
 
Cél: a tengeri vízkörzés hőmérsékleti okának belátása modellvizsgálattal. 
Évfolyam: 7. 
Szükséges eszközök és anyagok: üvegkád, Egyenlítő és sarkvidék feliratok, pirosra színezett 
meleg víz (termoszban), kékre színezett jégkockák  
 
Feladatleírás 
Miért vannak tengeráramlások? 
–› ötletek felírása a táblára –› az elképzelések bizonyítása –› a bizonyítás videofelvétele  
 
Ozmóziserőmű – Az édesvíz és a sósvíz keveredésének hasznosítását bemutató videófilm 
(forrás: http://www.youtube.com/watch?v=u5VBIYNBaDk)   
 
 
C. Hogyan készíthető talajszelvény? 
 
Cél: a talaj szintjeinek megfigyelése modellezéssel 
Évfolyam: 7. vagy 9. 
Szükséges eszközök és anyagok: kanál, olló, kenőecset, vonalzó, 4 db talajminta, pauszpapír 
(kb. A4-es méretű), Palmatex, hajlakk  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=u5VBIYNBaDk
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Munkamenet  
Egy talajszelvény mindegyik jellegzetes rétegéből vettünk mintát. Készítsétek el kicsiben a 
talajszelvényt a begyűjtött mintákból! 
- Mérjétek fel a vonalzóval az egyes talajrétegek határát a kiterített papírlapra a táblázatban 

szereplő adatok alapján!  
- Kenjétek be a felületet vékonyan ragasztóval!  
- Ragasszátok az egyes rétegekből vett talajmintákat a valóságnak megfelelő sorrendben a 

papírra!  
- Hagyjátok fekve kiszáradni! (Hajlakkal kicsit rögzíteni is lehet, ha már száraz.) Fotózzátok 

le!  
 

 
 
 

5. B. Fejlesztő értékelési segédanyag – Társértékelési szempontsor 
 Vizsgálódás 

 
A globális értékelés helyett előre megadott szempontok szerint értékelik egymás munkáját a 
tanulói kiscsoportok. Arra törekszünk, hogy az értékeset fogalmazzák meg, illetve tegyenek 
konkrét javaslatot a jobbítás irányába. 
 
 

Értékelési szempontsor feladatlappal irányított vizsgálódás társértékeléséhez 
 
Megegyezés tárgya lehet, hogy a táblázat minden celláját ki kell-e tölteni az értékelés során, 
vagy csak azt várjuk el, hogy mindegyik szempontra legyen valamilyen reakció (pozitívum, 
kérdés vagy javaslat megfogalmazása). 
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Szempont Pozitív / tetszett Kérdés Javaslat 

A vizsgálat utasításainak 
végrehajtás 

   

A vizsgálat problémájá-
nak, céljának értelmezése 

   

Az időkeretek betartása 
 
 

  

Következtetés 
 
 

  

Feladatmegosztás a 
csoportban 

   

Együttműködés a 
csoportban 

   

 
 

Értékelési szempont önálló vizsgálódás társértékeléséhez 
 
3 – 2 – 1 módszer 

a. Mondjatok 3 pozitív dolgot a csoport vizsgálódásával kapcsolatban! 
b. Tegyetek fel 2 kérdést! 
c. Fogalmazzatok meg egy javaslatot a csoport számára! 

 
A módszer segíthető szempontok adásával is. 
Értékelési szempontok – függ a vizsgálódás jellegétől 

a. A probléma értelmezése 
b. A vizsgálat célravezető módszerének megtalálása 
c. A vizsgálatoknak a célnak megfelelő elvégzése 
d. Tartami következtetések levonása 
e. A vizsgálat szaktudományi helyessége 
f. A tervezett és elvégzett vizsgálat kreativitása 
g. A probléma megválaszolása 
h. A következtetések rögzítése 
i. A csoporttagok együttműködése 
j. Kollaboratív vizsgálódásnál – A csoport együttműködése máscsoportokkal, a tanárral 
k. A munkavégzés fegyelmezettsége 

 
 

 

5. C. Modellezési gyakorlatok feladatlapjai 
 

 
Papírtechnika alkalmazása 

 
Munkamegosztás: két feladatot kell csoporton belül megosztva végeznetek. 
Időbeosztás: a feladatokat kb. 30 perc alatt el tudjátok végezni.  
 
1. feladat – A kőzetlemezmozgások összehasonlító modellezése 
 
Végzi: 4 fő 
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Célcsoport: 6–8. évfolyam 
Módszer: makettkészítés tervrajz alapján 
Szükséges eszközök: modell-rajzok, kartonpapír, 6 db kartondoboz (pl. 2 db cipősdoboz, 4 db 
kisebb doboz), olló, vonalzó, ceruza, papírragasztó, 2 db 20x20 cm-es habszivacs-lemez, 2 db 
10 cm-es műanyag lapocska (pl. vonalzódarab), filmfelvevő eszköz, laptop (internettel) 
 
Feladatleírás 
1. Tervrajz alapján készítsetek modelleket, amelyek elemeinek mozgatásával megjelenít-

hetők a kőzetlemezek mozgástípusai: kőzetlemezek távolodása, közeledésük 
következtében történő alábukás és egymás melletti elcsúszásuk! Osszátok meg a 
feladatot, egy időben készítsétek el a három modellt!  
 

 
 

 
 

2. Fotózzátok le az elkészített modelleket! 
3. Mutassátok be a modellek valósággal való analógiáját videóüzenetben! Az üzenetben 

tegyetek konkrét javaslatokat is a modell tökéletesítésére! 
4. Rögzítsétek táblázatban az ismereteiket és a modellezés során szerzett tapasztalataitokat! 
5. Töltsétek fel a fényképeket és a feladatlapot a Google Drive felületre! 
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2. feladat – Tájmakett készítése  
 
Végzi: 3 fő 
Célcsoport: 6–8. évfolyam 
Módszer: makettkészítés  
Szükséges eszközök: lisztragasztó, ecset (ragasztóhoz), újságpapír, vízfesték, 2 db festőecset, 
laptop (internettel) 
 
Feladatleírás 
1. Készítsetek makettet egy hegyközi medencében fekvő vízerőmű környékéről papírmasé 

technikával! (Kereshettek az interneten valós, modellezhető példát!) 
2. Vázlatban mutassátok be a táj földrajzi jellegzetességeit és hogy hogyan próbáltátok azt 

megjeleníteni! 
3. Készítsetek mérleget a papírmakett-készítés pozitívumairól és negatívumairól! 
4. Készítsetek fotókat a makettről, a vázlatról és a mérlegről! 
5. Töltsétek fel a fotókat a GoogleDrive felületre!  
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Gyurmatechnika alkalmazása 
 
Munkamegosztás: 2 feladatot kell csoporton belül megosztva végeznetek. 
Időbeosztás: a feladatokat kb. 30 perc alatt el tudjátok végezni.  
1. feladat – Terepi elemek modellezése  
 
Végzi: 3 fő 
Célcsoport: 5., 9. évfolyam 
Módszer: lényegkiemelés makettek vagy modellek készítésével 
Szükséges eszközök: színes gyurma vagy formázható plasztilin, kés, vonalzó, hurkapálca, 
kártyák, ragasztószalag, filctoll, fotóeszköz, laptop (internettel) 
 
Feladatleírás 
1. Készítsetek gyurmamakettet az alábbi fogalmak bemutatására!  

a. deltatorkolat, b. fennsík, c. medence (szerkezeti)! 
2. Készítsetek gyurmamodellt az alábbi folyamatok bemutatására! 

a. vetődés, b. gyűrődés, c. alábukás (óceáni + szárazföldi kőzetlemez) 
3. Érzékeltessétek a különbséget az alábbi fogalmak között gyurmamakett segítségével! 

a. völgy – hágó, b. szurdok – kanyon, c. gleccservölgy – fjord 
4. Fotózzátok le a feliratozott modelleket, maketteket!  
5. Töltsétek fel a képeket a GoogleDrive felületre!  
 
2. feladat – Szintvonalas ábrázolás és keresztmetszet értelmezése  
 
Végzi: 4 fő 
Célcsoport: 9. évfolyam 
Módszer: metszetkészítés domborzati elem gyurmamodelljéből  
Szükséges eszközök: rajztábla/tálca, gyurma, rajzlap, milliméterpapír, hurkapálca, 
kés/tapétavágó, filctoll, fényképező eszköz, laptop (ppt, internet), vonalzó, ceruza 
 
Feladatleírás 
A.   Szintvonalas ábrázolás készítése 
1. Alakítsatok ki gyurmából a táblán egy domborzati idomot (pl. 2 hegyet egy nyereggel)! 
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2. Szúrjátok át a kiemelkedések legmagasabb pontját a hurkapálcikával! Jelöljétek a papíron 
a legmagasabb pontokat! 

3. Vágjátok el az idomot 1 cm-es magasságban damillal/késsel a táblával párhuzamosan! 
4. Emeljétek le az idom felső részét! 
5. Rajzoljátok körbe a táblán maradt idom alját és tetejét a filctollal! 
6. Ismételjétek meg a folyamatot centiméterenként az idom magasságának megfelelően!  
7. Készítsetek fényképeket a lényeges részmozzanatokról! Rakjátok össze a fotókból a feladat 

folyamatábráját ppt-ben!  
 
B.   Metszetkészítés 
1. Illesszétek egymásra az előbbi domborzati idom részeit, és vágjátok el az idomot a 

hosszanti tengelyénél függőlegesen! 
2. Készítsetek a milliméterpapíron egy koordinátarendszert az idom nagyságának megfelelő 

méretben! 
3. Mérjétek meg az idom hosszúságát a táblán, majd rajzoljátok fel a koordináta rendszerbe! 
4. Végezzétek el ugyanezeket a lépéseket minden 1 cm-es magasság után! 
5. Kössétek össze a koordinátarendszer egymás melletti pontjait!  
6. Készítsetek fényképeket a lényeges részmozzanatokról! Rakjátok össze a fotókból a feladat 

folyamatábráját ppt-ben! Töltsétek fel a ppt-ket a GoogleDrive felületre!  
 
 

Gondolati modellezés 
 
Munkamegosztás: 2 feladatot kell csoporton belül megosztva végeznetek. 
Időbeosztás: a feladatokat kb. 30 perc alatt el tudjátok végezni.  
 
1. feladat – Hőerőművek és tájak kapcsolata 
 
Végzi: 3 fő 
Célcsoport: 7-8. évfolyam 
Módszer: makettkészítés modellező készlet felhasználásával vagy szabadon választható 
technikával 
Szükséges eszközök: modellező készlet, hurkapálca, kártyák, ragasztószalag, filctoll, 
fotóeszköz, laptop (internettel) 
 
Feladatleírás 
Készítsetek makettet a hőerőművek tájban való elhelyezkedéséről! Nem az objektumok 
valósághű mását kell megalkotni, hanem a térbeli helyzet lényeges jegyeit, vonásait kell 
jelképszerűen bemutatni a makettek által. 
1. Mely hőerőmű típusokat kell modelleznetek? 
2. Írjátok össze, hogy mire (tevékenységekre, eszközökre, anyagokra, feltételekre) van 

szükség, majd rendezzétek táblázatba! Fotózzátok le a táblázatot! 
3. Terveiteknek megfelelően készítsétek el a hőerőművek környezetének makettjét a 

modellező készlet elemeinek felhasználásával! Fotózzátok le a maketteket! 
4. Hasonlítsátok össze a különböző üzemek tájjal való kapcsolatát táblácskák elhelyezésével!  
5. Mutassátok be a hasonlóságokat és különbségeket tanári magyarázattal videófelvételen! 
6. Töltsétek fel a fotókat és a videófelvételt a GoogleDrive felületre!  
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2. feladat – Falusi telkek berendezésének különbségei 
 
Végzi: 3 fő 
Célcsoport: 8. évfolyam 
Módszer: makett-tervezés valóságtapasztalatok általánosításával, kivitelezési ütemterv 
készítésével 
Szükséges eszközök: építőkockák, post-it, modellező készlet, papír, íróeszköz, fotóeszköz, 
laptop (internettel) 
 
Feladatleírás 
Készítsetek makettet a falusi telkekről! Nem az objektumok valósághű mását kell megalkotni, 
hanem a térbeli helyzet lényeges jegyeit, vonásait kell jelképszerűen bemutatni a makettek 
által. 
1. Készítsetek listát a hegyvidéki és a dombvidéki falusi telkek jellemző építményeiről, illetve 

azok elhelyezkedésének jellemzőiről! 
2. Tervezzétek meg a munkafolyamatot, amihez kivitelezési ütemtervet állítsatok össze! 

Ennek az a lényege, hogy a tervezési folyamatot fel kell bontani a legapróbb érdembeli 
részletekre, logikai sorba rendezni azokat, és időtartamot rendelni hozzájuk. A terv elemeit 
építőkockákra írjátok (post it-et ragasszatok rá)! Fotózzátok le a tervet! 

3. Valósítsátok meg a tervet, készítsétek el a telekmodelleket különféle kisebb tárgyak 
felhasználásával! Fotózzátok le a modelleket! 

4. Mutassátok be tanári magyarázatban a különbségek földrajzi okait! Vegyétek fel videóra! 
5. Töltsétek fel a fotókat és a videót a GoogleDrive felületre!  

 
 

5. D. Fejlesztő értékelési segédanyag – Társértékelési szempontsor 
Modellezés 

 
Modellezési technika: ............................................................................ 

 
Mellette-ellene táblázat 

 

Mellette szól (jó benne, pozitív, könnyű) Ellene szól (nehéz benne) 
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Hogyan lehetne javítani? 

 

 
 

Fejlesztő értékelési segédanyag – Önértékelési szempontsor – Modellezés 
 
A modellezés során az alábbiakat gondoltam végig/cselekedtem... 
 
Pipáld ki a megvalósultakat! 
 
 

 Alaposan elolvastam a feladatot. 

 Megértettem a modellezendő problémát/tényt/jelenséget. 

 Átgondoltam, hogy mit tudok a problémával/ténnyel/jelenséggel kapcsolatban. 

 Átgondoltam, hogy minek kell utánanéznem, mert nem vagy nem pontosan tudom. 

 Utánanéztem. 

 Átgondoltam, hogyan lehetne modellezni a problémát/tényt/jelenséget. 

 Megterveztem, hogy mely eszközökre és anyagokra van szükségem. 

 Összeszedtem a kellékeket. 

 Elvégeztem a modellezést / megalkottam a modellt. 

 Dokumentáltam a modellezést/modellt. 

 Átgondoltam, hogy mi mit helyettesít a modellben, minek felel meg a valóságban. 

 Megfogalmaztam, hogy melyek a modellezésem, modellem fogyatékosságai. 

 Átgondoltam, hogy milyen keretek között működőképes a modell. 
 

 
 

5. E. Értékelőeszközök a prezentációs gyakorlatokhoz 
 

Ellenőrzőlista a prezentációra való felkészüléshez 
 
Pipáld ki, ha igaznak tartod vagy megvalósult! 
 
Prezentáció ellenőrzése 

 Tartalma megfelel a követelményeknek? 

 Tartalma megfelel a céloknak? 

 Tartalma megfelel a hallgatóság igényeinek? 

 Terjedelme megfelel az elvárásoknak? 

 Diái megfelelő mennyiségű információt tartalmaznak? (elegendők-e, nem sok-e?) 
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 Formailag megfelelő-e? (nem zsúfolt-e, olvasható-e, messziről is jól látható-e, nem  
       hivalkodó-e?) 

 Megjelennek és megfogalmazhatók a mondanivalóim? 

 
A technika és a körülmények ellenőrzése 

 Kell-e saját eszköz (pl. pendrive-on vagy felhőben viszem magammal a prezentációt)? 

 Szükséges-e internetkapcsolat a prezentálásomhoz? 

 Ha szükséges internet, nekem kell-e biztosítani (pl. mobilnet, 4G)? 

 Megvannak a helyszínen a szükséges eszközök? 

 Lejátszható-e a prezentációm a helyszíni eszközökön? 

 Ugyanolyan a prezentáció lényegi elemei, mint a készítéskor (pl. áttördeli-e, felismer-e  
      minden karaktert, az animáció működik-e?) 

 Rendelkezésre állnak-e és működnek-e a segédeszközök (pl. pointer, vázlat)? 

 

Személyes felkészültség 

 Gyakoroltam a prezentálást? 

 Megfelelő a kiállásom, az öltözékem? 

 Szellemileg, lelkileg készen állok a prezentálásra? 

  
 

A prezentációval kísért tanulói kiselőadások értékelőlapja – Társértékelési lap 
 
Emeld ki a prezentációs előadás értékeit, pozitívumait a (+) oszlopban!  
Fogalmazd meg a (–) oszlopban azt, amivel kevésbé vagy elégedett, lehetnek rajta javítani! 
A (+) és a (–) oszlopokba írt konkrétumok alapján adj pontszámot! 
 

Értékelési szempont + – 
Pontszám 

(0–5) 

Témakifejtés, tartalom 
 
 

  

Logika, felépítés 
 
 

  

Látvány, szín- és 
formavilág, esztétikum 

   

Nyelv, stílus, 
nyelvhelyesség 

   

Előadásmód, kontak-
tus, mozgás, hatás 

   

Összes pontszám 
(max. 25 pont) 
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A prezentáció értékelőlapja – Társértékelési lap 

 
Karikázd be a szerinted megfelelő értékszámot! (1 – legkevésbé igaz, 5 – leginkább helyes) 

 
Szaktudományi korrektség 1 2 3 4 5 
      

Logikai felépítés 1 2 3 4 5 
      

Áttekinthetőség  1 2 3 4 5 
      

Kreativitás 1 2 3 4 5 
      

Olvashatóság 1 2 3 4 5 
      

Esztétikum 1 2 3 4 5 

 
 

Vizuális állományra vonatkozó értékelőeszköz – értékelőtábla 

 
Az értékelőtáblának számos produktum értékelésére alkalmasnak kell lennie, mert a résztvevő 
döntésén múlik, hogy milyen produktumot készít. Az általános szempontok segítenek a 
fejlesztésben, de azt mindig az aktuális produktum értékelésére kell adaptálni, amely 
résztvevői és oktatói gyakorlatot is igényel. 
 
Válaszd ki az egyes szempontokhoz, hogy a 4-4 jellemző közül melyik a legjellemzőbb rá! 
Karikázd be a megfelelő állítást! 
 

Szempont 4 3 2 1 

A vizuális 
állomány célja 

A vizuális állomány 
célja világos, 
alkalmazása könnyű 
és egyértelmű. 

A vizuális állomány 
célja nem teljesen 
világos, a tanulók-
nak nem ad kellő 
segítséget. 

A vizuális állomány 
célja nem világos, a 
tanulóknak nem ad 
kellő segítséget. 

A vizuális állomány 
célja nem világos,  
a tanulókat félre-
vezet(het)i. 

A vizuális 
állomány 
tartalma 

A vizuális állomány 
tartalma kapcsoló-
dik a témához, vagy 
annak egy részéhez 
szorosan kötődik.  
A tartalom támogat-
ja a megértést és a 
téma feldolgozását. 

A vizuális állomány 
tartalma valameny-
nyire kapcsolódik a 
témához, vagy 
annak egy részéhez 
kötődik.  
A tartalom támogat-
ja a megértést és a 
téma feldolgozását. 

A vizuális állomány 
tartalma nem 
kapcsolódik a 
témához, vagy 
annak egy részéhez.  
A tartalom kevéssé 
támogatja a megér-
tést és a téma 
feldolgozását. 

A vizuális állomány 
tartalma egyáltalán 
nem kapcsolódik a 
témához.  
A tartalom nem 
támogatja a meg-
értést és a téma 
feldolgozását. 

A célcsoport 
igényei 

A vizuális állomány 
részletei, tartalma 
és megjelenése 
alkalmazkodnak a 
célcsoport 
igényeihez. 

A vizuális állomány 
részletei, tartalma 
és megjelenése 
többé-kevésbé 
alkalmazkodnak a 
célcsoport igényei-
hez, a célcsoport fel 
tudja használni az 
eszközt. 

A vizuális állomány 
részletei, tartalma 
és megjelenése alig 
alkalmazkodnak a 
célcsoport igényei-
hez, a célcsoport 
nem tudja felhasz-
nálni a tartalmat a 
megértéshez. 

A vizuális állomány 
részletei, tartalma 
és megjelenése 
nem alkalmazkod-
nak a célcsoport 
igényeihez és nem 
segítik elő a tanulá-
si folyamatot. 

A vizuális 
állomány 

A vizuális állomány 
formai megjelenése 
kiváló, minőségi 

A vizuális állomány 
formai megjelenése 
minőségi és funkci-

A vizuális állomány 
formai megjelenése 
hagy kívánnivalót 

A vizuális állomány 
formai megjelenése 
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formai 
megjelenése 

munka, esztétikai-
lag szép és 
funkcionális. 

onális, de esztétika-
ilag nem szép. 

maga után: minősé-
gileg kifogásolható 
és nem funkcionális, 
esztétikailag nem 
szép. 

nem minőségi és 
nem funkcionális,  
és esztétikailag sem 
szép. 

 
 

Prezentáció értékelőeszköz – értékelési szempontsor 
 
Válaszd ki az egyes szempontokhoz tartozó legjellemzőbb állítást! Karikázd be a megfelelő 
állítást! 
 

Szempont 4 3 2 1 

Tartalom: cél 

Prezentációm 
témaválasztása 
fontos és jelentős 
mondanivalót állít a 
témáról. 
Prezentációm min-
den része érthető-
en kapcsolódik a 
célhoz, témához. 

Prezentációmnak 
van témaválasztása.  
Prezentációm 
minden része 
fontos mondani-
valót állít a témáról. 

Prezentációmnak 
van témája. 
Prezentációm leg-
több része fontos 
mondanivalót állít a 
témáról, de néhány 
része nem kapcso-
lódik a témához. 

Úgy tűnik, 
prezentációmnak 
van témája, de sok 
része eltér tőle. 

Tartalom: 
következtetések 

Saját tapasztalatai-
mat és tudásomat 
összesítem a 
kutatásokkal,  
ebből fontos és 
jelentőségteljes 
következtetéseket 
vonok le prezentá-
cióm témájáról. 

Tudásomat össze-
sítem a kutatások-
kal, ebből  követ-
keztetéseket vonok 
le prezentációm 
témájáról. 

Próbálom tudáso-
mat és a kutatáso-
kat felhasználni 
következtetések 
levonásához, azon-
ban egyes gondola-
taim nem logikusak 
v. nem hiteles bizo-
nyítékon alapulnak. 

Ritkán vonok le 
következtetéseket, 
és ha mégis, azok 
nem logikusak. 

Tartalom: 
főbb elemek 

Prezentációmat 
néhány, a témát 
alátámasztó, az 
általam felderített 
legfontosabb 
információkat és 
levont következte-
téseket összesítő 
tömör pont köré 
építem fel. 

Prezentációmat 
néhány, a témát 
alátámasztó tömör 
pont köré építem 
fel. 

Prezentációm 
tartalmaz főbb 
pontokat, azonban 
ezek terjengősek 
vagy információhiá-
nyosak lehetnek. 

Prezentációmban 
nem határozom 
meg a fő pontokat. 

Multimédiás 
elemek 

Mondanivalóm 
közlésére és az 
érdeklődés felkel-
tésére eredménye-
sen alkalmazok 
ábrákat, videót, 
hangot és egyéb 
multimédiás 
elemeket. 
Multimédiás ele-
mek alkalmazása 
során minden 
szerzői jogi törvényt 
betartok. 

A legfontosabb 
pontok kiemelé-
sére és alátámasz-
tására ábrákat, 
videót, hangot és 
egyéb multimédiás 
elemeket alkalma-
zok. 

Ábrát, videót, 
hangot és egyéb 
multimédiás eleme-
ket alkalmazok, de 
ezek némelyike 
eltereli a figyelmet 
a főbb pontokról. 

Nem alkalmazok 
ábrát, videót, 
hangot és egyéb 
multimédiás eleme-
ket, vagy ezek 
elterelik a figyelmet 
a főbb pontokról. 
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Kreatviitás 

Prezentációm a 
jelentőségteljes, 
ötletes észrevétele-
ket és meglátásokat 
szokatlan és megle-
pő módon kommu-
nikáló egyedi voná-

sokat tartalmaz. 

Prezentációm 
szokatlan és 
meglepő módon 
kommunikálja az 
észrevételeket. 

Próbálom észrevé-
teleimet szokatlan 
és meglepő módon 
kommunikálni, 
azonban egyes 
módszereim a pre-
zentáció témájának 
alátámasztása 
helyett elvonják 
arról a figyelmet. 

Prezentációm 
kiszámítható. 

Felépítés 

Prezentációm a 
téma iránti 
kíváncsiságot és 
érdeklődést felkeltő 
diával kezdődik, az 
információt logikus 
rendben építi fel, és 
a témával kapcsola-
tos fontos gondolat-
tal zárul. 

Prezentációm a 
témát érdekesen 
ismertető bevezető-
vel kezdődik, az 
információt rend-
szerezi, és a legfon-
tosabb pontok 
összefoglalásával 
zárul. 

Prezentációmnak 
van bevezetése és 
befejezése, de egyik 
sem készteti a 
közönséget a téma 
továbbgondolására. 
Az információk sor-
rendje nem feltét-
lenül segít a téma 
kommunikálásában. 

Prezentációmból 
hiányzik a beveze-
tés vagy befejezés, 
a közönség számára 
zavaros felépítésű. 

Szóbeli 
prezentáció 

Előadásomat 
gyakoroltam. 
Világosan, könnye-
dén, lebilincselően 
beszélek. 
Magabiztosnak 
tűnök, megfelelő 
interakciót tartok a 
közönséggel, ered-
ményesen kezelem 
a váratlan 
problémákat. 

Előadásomat 
gyakoroltam. 
Világosan, könnye-
dén beszélek. 
Magabiztosnak 
tűnök. 

Előadásomat 
gondosabban is 
begyakorolhattam 
volna.  
Közönségem néha 
elveszti 
érdeklődését vagy 
nehezen ért engem. 

Közönségem 
nehezen tudja 
követni prezentá-
ciómat és nehezen 
ért.  
Nem gyakoroltam 
eleget. 

 
 

Kreatív szempontú szummatív értékelőlap az alkotás társértékeléséhez (négyfokozatú) 
 

Karikázd be a szerinted megfelelő számot minden sorban!  
 

Szempontok  1 – leggyengébb, 4 – legerősebb  

Nézőpont  1 2 3 4 

Drámai felütés, alapötlet  1 2 3 4 

Érzelmi töltet  1 2 3 4 

Hang ereje, hatása  1 2 3 4 

Az aláfestő zene ereje  1 2 3 4 
 

Időkeret betartása  1 2 3 4 

Földrajzi tartalom  1 2 3 4 

Tömörség, lényegkiemelés  1 2 3 4 
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 Tartalmi szempontú szummatív értékelőlap az alkotás társértékeléséhez (háromfokozatú) 
 

Karikázd be a szerinted megfelelő számot minden sorban!  
 

Szempont 1 – gyenge, 2 – megfelelő, 3 – nagyon jó 
Ötlet 1 2 3 

Tartalmi mondandó 1 2 3 

Következtetés 1 2 3 

Tömörség, lényegkiemelés 1 2 3 
Szöveg hatásossága 1 2 3 

Zene hatásossága 1 2 3 

Látvány hatásossága 1 2 3 
Szöveg – hang – látvány összhangja  1 2 3 

Időkeret betartása 1 2 3 

 
 

Értékelési szempontok a digitális történetmesélés tanári értékeléséhez 
 

Szempont Megközelítés 

Történet  

- A történet szaktudományi tartalma  
- A történet érthetősége 
- A történet megfogalmazása 
- A motiváció  
- A történet felépítése 
- A karakterfejlődés érzékelhetősége 
- A személyes érintettség megfogalmazása  

Tervezés  
Hogyan vett részt a tanuló a tervezés lépéseiben (történetírás, story map, 
storyboard)?  

Alkotási folyamat  
Hogyan vett részt a tanuló az alkotás lépéseiben?  
(kép- és hanganyag előállítása, vágás)  

Kutatás  Hogyan vett részt a tanuló a kutatás lépéseiben?  

Tartalomelsajátítás  Milyen mértékben sajátította el a tanuló a célkitűzésbe foglalt tartalmakat?  

Hosszúság  Sikerült-e a tanulónak betartania digitális történetének időkeretét?  

Írás  Az írott szöveg egybecseng-e a tervezettel?  

Eredetiség, hang, 
kreativitás  

Mennyire sikerült eredeti és kreatív alkotást létrehozni?  

Gazdaságosság  Mennyire volt a film tagolt, lényegre törő és informatív?  

Gördülékenység, 
ritmus  

Jól szervezett, folyamatos-e a film?  

Prezentáció, 
megjelenítés  

- Hogyan mutatta be a tanuló a digitális történetet a társainak?  
- Hogyan jelenítette meg az interneten a digitális történetet?  

Hallgatóság 
figyelembevétele  

Mennyire vette figyelembe a hallgatóság igényeit a digitális történet 
megfogalmazásakor?  

Médiaalkalmazások  Kiegyensúlyozott-e a médiahasználat a digitális történetben?  

Filmnyelv  Hogyan élt a tanuló a vizuális elemekkel?  

Idézetek, 
hozzájárulás  

- Helyesen járt-e el a tanuló a jogdíjas képekkel, zenékkel? 
- Helyesen hivatkozik-e azokra a tartalmakra, amelyeket mástól idéz? 

(Ohler alapján)  
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A fenti szempontrendszerhez értékelési skála, pontszámok is rendelhetők. 
 
 

Moderációs kártyák kérdései a digitális történetmesélés feldolgozásához 
 
Nézzék meg figyelmesen a digitális történetet, majd az alábbi kérdések segítségével dolgozzák 
fel a megismert történetet!  
 

- Mi a történet?  
- Mi a digitális történet célja ebben a történetben?  
- Ki/mi a történet főszereplője? Kik/mik a további szereplők? Kik/mik a kulcsszereplők 

(akiken a történet valamely fordulópontja múlik)? (elképzelhető, hogy nincsenek 
szereplők)  

- Milyen digitális eszközöket alkalmaztak a történetben?  
- Mely játékelemeket alkalmazták ebben a történetben?  
- Mi a digitális történetmesélés eszköze ebben a történetben?  
- Hogyan tudnák alkalmazni a megismert eszközöket a saját pedagógiai gyakorlatukban?  
- Mely tényezők támogatják, hogy a megismert történetet vagy annak egyes elemeit 

megvalósítsa a saját pedagógiai gyakorlatában?  
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6. FÖLDRAJZI TUDÁSSZERZÉS HÁLÓZATBAN 
TEMATIKAI EGYSÉG 

 
 

6. A. Fejlesztő értékelés segédanyag 
 
A fejlesztő értékelés: 

- a tanulóknak érdemi visszajelzést ad; 
- folyamatos tájékoztatást nyújt az előrehaladásról, a munkavégzés minőségéről; 
- nem „rajtütésszerű”; 
- célja, hogy a tanulók a munkavégzés során végig tudják: 

- merre tartanak; 
- mit kell tenniük; 
- mit kell tenniük azért, hogy jó eredményt érjenek el. 

 
A fejlesztő értékelés akkor a legeredményesebb, ha: 

- a tanulók világos képet kapnak arról, hogy mit kell megtanulniuk; 
- a tanulók folyamatos visszajelzést kapnak a tanulási célokhoz kapcsolódó 

fejlődésükről; 
- a tanulók saját maguk értékelik saját fejlődésüket; 
- a tanárok részletes útmutatást nyújtanak a tanulóknak arról, hogyan lehetnek 

sikeresek. 
 
Mely értékelési eszközöket, fejlesztő értékelési eszközöket kívánod használni a foglalkozása 
során?  
Az alábbi felsorolás segíthet a választásban. 
Részletezd az értékelési eszközöket és azok célját, alkalmazási formáit! Minden felhasznált 
értékelési eszköz esetében fejts ki, miért alkalmazod, mikor és hogyan! 
 
Ötletek fejlesztő értékelési eszközökre, amelyekhez megfelelő szempontsorokat társítva 
támogatható a tanulók munkája: 

- A tanulási folyamat előtt vagy elején: 
o fogalomtérképek 
o ok-okozati viszonyokat feltáró fogalom vagy összefüggéstérképek 
o események sorrendjének modellezése (pl. idővonalak készítése) 
o előzetes tudás felmérése 
o forgatókönyvek tervezése 
o naplóírás szempontjainak egyeztetése 
o Venn-diagramok 
o ismerem – kérdezem -tudom táblázat 
o ötletbörze, brainstorming 

- A tanulási folyamat közben: 
o megfigyelések 
o szöveges értékelések 
o segítő kérdések 
o mondatkezdemények, befejezetlen mondatok 
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o tanulási napló 
o ellenőrzőlista 
o értékelőtábla (áttekintő táblázat) 
o előrehaladási beszámoló, riport 
o naplóírás 
o strukturált megbeszélések 
o projekttervek, projektsablonok 
o önértékelést segítő szövegek, kérdések, befejezetlen mondatok 
o társ- és csoportértékelést segítő szövegek, kérdések, befejezetlen mondatok 

- A tanulási folyamat végén vagy utána: 
o beszámolók, riportok 
o prezentációk 
o tervek, tervdokumentációk, koncepciók 
o építmények, épületek, kertek stb. 
o fogalmazások, esszék 
o műalkotások 
o kiadványok, brosúrák 
o multimédia: videó, kép, animáció, szimuláció 
o portfóliók, projektportfóliók 

 
 

A fejlesztő értékelés tervezésekor az alábbiakat gondoltam végig... 
 

 Így jelöld az elkészült teendőket! 
 

 A stratégiákat, amelyekkel felmérem majd a tanulók fogékonyságát a téma iránt.   

 A munkákat vagy az előadásokat, amelyek felkeltik majd tanulóim érdeklődését, és  
      amelyek a legjobban mutatják be a kitűzött tanulási célokat és a gondolkodási készségeket.  

 Mi számít minőségi munkának, és hogyan fogom megismertetni a diákokkal a projekt köve- 
      telményeit, a tanulási célokat és kritériumokat?  

 Hogyan fogom a projektben előmozdítani és értékelni a magasabb szintű gondolkodást?  

 Milyen beszámolási, nyomonkövetési stratégiák bátorítják a tanulók önálló munka- 
       végzését és előrehaladását az egyéni és a csoportmunkában?  

 Milyen beszámolási és nyomonkövetési eszközöket kell kidolgoznom?  

 Hogyan fogom nyomon követni a tanulók megértését? Hogyan fogom felismerni a félreér- 

      telmezéseket, és szükség esetén hogyan tudom korrigálni azokat?  

 Hogyan fogom megállapítani, hogy a tudást új helyzetekben is alkalmazzák-e? 

 Hogyan fogom elősegíteni az osztálytársak közötti visszacsatolást? 

 Hogyan fogom ellenőrizni a projekt során a tanulók megértését? 

 Melyek azok az értékelési módszerek, amelyek segítik majd a tanulókat, hogy reflektálja- 
      nak a tanulási stratégiáikra? Milyen értékelési eszközt kell ehhez kialakítani?  

 Honnan fogjuk tudni (a tanulók és én), hogy a tanulók teljesítették a tanulási célokat? 

 Hogyan fogom felhasználni az értékelésből származó információkat ahhoz, hogy a jövőbeli  
      tanulási folyamatot megtervezzem, segítsek a tanítványaimnak az önértékelésben és új  
      célok kitűzésében? 
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Tanulási folyamatot segítő vagy szervező eszköz értékelőtáblája 
 
Válaszd ki az egyes szempontokhoz tartozó legjellemzőbb állítást! Karikázd be a megfelelő 
állítást! 
 

Szempont 4 3 2 1 

A segítő eszköz 
célja 

A segítő eszköz 
célja világos, alkal-
mazása könnyű és 
egyértelmű. 

A segítő eszköz 
célja nem teljesen 
világos, a tanulók-
nak nem ad kellő 
segítséget. 

A segítő eszköz 
célja nem világos,  
a tanulóknak nem 
ad kellő segítséget. 

A segítő eszköz 
célja nem világos,  
a tanulókat félre-
vezet(het)i. 

A segítő eszköz 
tartalma 

A segítő eszköz 
tartalma egyértel-
műen és világosan 
segíti a tanulókat 
abban, hogy jobb 
vagy szervezettebb 
munkát végezze-
nek.  
Az eszköz tartalmá-
ban alkalmas a 
folyamat tervezé-
sének és végrehaj-
tásának támogatá-
sára. 

A segítő eszköz 
tartalma segíti a 
tanulókat abban, 
hogy jobb vagy 
szervezettebb 
munkát végezze-
nek.  
Az eszköz tartalmá-
ban jobbára alkal-
mas a folyamat 
tervezésének és 
végrehajtásának 
támogatására, de 
nem kellően részle-
tes, helyenként 
elnagyolt. 

A segítő eszköz tar-
talma nem kellően 
segíti a tanulókat 
abban, hogy jobb 
vagy szervezettebb 
munkát végezzenek 
a munkát nem tá-
mogatja megfelelő-
en,nem egyenletes.  
Az eszköz tartalmá-
ban nem alkalmas a 
folyamat tervezé-
sének és végrehaj-
tásának támogatá-
sára. 

A segítő eszköz 
tartalma nem segíti 
a tanulókat abban, 
hogy jobb v. szerve-
zettebb munkát 
végezzenek.  
Az eszköz tartalmá-
ban nem alkalmas a 
folyamat tervezésé-
nek és végrehajtá-
sának támogatá-
sára, mert nem ad 
támpontokat a 
tanulóknak, hogy 
hogyan végezzenek 
jobb munkát. 

A célcsoport 
igényei 

Az eszköz részletei 
és támogató funkci-
ói alkalmazkodnak 
a célcsoport 
igényei-hez. 

Az eszköz részletei 
és támogató 
funkciói jobban 
figyelembe kell 
vegyék a célcsoport 
igényeit. 

Az eszköz részletei 
és támogató 
funkciói nem 
kellően illeszkednek 
a célcsoport 
igényeihez. 

Az eszköz részletei 
és támogató funkci-
ói nem illeszkednek 
a célcspoport 
igényeihez. 

A segítő eszköz 
formai 
megjelenése 

A segítő eszköz 
formai megjelenése 
kiváló, minőségi 
munka, esztétikai-
lag szép és 
funkcionális. 

A segítő eszköz 
formai megjelenése 
minőségi és 
funkcionális, de 
esztétikailag nem 
szép. 

A segítő eszköz 
formai megjelenése 
hagy kívánnivalót 
maga után: minősé-
gileg kifogásolható 
és nem funkcioná-
lis, esztétikailag 
nem szép. 

A segítő eszköz 
formai megjelenése 
nem minőségi és 
nem funkcionális, 
és esztétikailag sem 
szép. 
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Tevékenységtervezést segítő fejlesztő értékelési eszköz – Értékelőtábla 
 
Válaszd ki az egyes szempontokhoz tartozó legjellemzőbb állítást! Karikázd be a megfelelő 
állítást! 
 

Szempont 4 3 2 1 

A tevékenység és 
módszertani 
leírás tartalmi 
fókusza 

A tevékenység és 
módszertani leírás 
tartalmi fókusza 
világos, a pedagó-
giai célok 
egyértelműek. 

A tevékenység és 
módszertani leírás 
tartalmi fókusza 
világos, a pedagó-
giai célok (átfogó v. 
specifikus célok) 
nem kellően 
körülhatároltak. 

A tevékenység és 
módszertani leírás 
tartalmi fókusza 
nem világos, nem 
derül ki egyértel-
műen, hogy mi a 
tevékenységek 
célja. 

A tevékenység és 
módszertani leírás 
tartalmi fókusza 
nem világos, a leí-
rásból nem tudjuk 
meg, hogy mik a 
pedagógiai célok. 

A módszertani 
leírás tartalma 

A felsorolt 
módszertani és 
didaktikai elemek 
körültekintők és 
megalapozottak, 
indoklásuk világos 
és szakmailag 
meggyőző.  

A felsorolt 
módszertani és 
didaktikai elemek 
körültekintők, de 
indoklásuk nem 
megalapozott vagy 
szakmailag nem 
meggyőző, további 
részletek kifejtésé-
re van szükség.  

A felsorolt 
módszertani és 
didaktikai elemek 
megalapozottsága 
megkérdőjelezhető. 
A módszerek 
változatossága 
alacsony szintű.  

A felsorolt 
módszertani és 
didaktikai elemek 
nem megalapo-
zottak, indoklásuk 
nem megfelelő 
vagy hiányzik. 

A módszerek 
változatossága 

A módszerek 
változatosak, 
sokszínűek és jól 
ötvözik az innovatív 
és hagyományos 
módszereket is. 

A módszerek válto-
zatosak, de az inno-
vatív módszerek 
háttérbe szorítják a 
hagyományos mód-
szereket v. a hagyo-
mányos módszerek 
háttérbe szorítják 
az innovációt. 

A módszer(ek) 
egyhangúak. 

A módszerek nem 
alkalmasak az adott 
korcsoport 
tanításához. 

A célcsoport 
igényei 

A felsorolt 
módszerek 
alkalmazkodnak a 
célcsoport 
igényeihez. 

A módszerek 
jobban figyelembe 
kell vegyék a 
célcsoport igényeit 

A módszerek nem 
kellően illeszkednek 
a célcsoport 
igényeihez. 

A módszertani és 
didaktikai elemek 
nem illeszkednek a 
célcspoport 
igényeihez. 

A tevékenységek 

A tevékenységek 
leírása tartalmas, 
változatos, részle-
tes, alapos. A tevé-
kenységtervezés 
alapos és alkalmas 
mély összefüggések 
feltárására is. 

A tevékenységek 
leírása tartalmas, 
változatos, de nem 
elég részletes, nem 
derülnek ki 
egyértelműen 
bizonyos 
kulcstényezők. 

A tevékenységek 
leírása nem kellően 
részletes, a leírás 
elnagyolt, nem tér 
ki kulcsfontosságú 
elemekre sem.  

A leírás bővítendő 
és kiegészítendő. 

A tevékenységek 
leírása hiányos, 
vázlatszerű.  

A leírás nem tér ki 
kulcsfontosságú 
elemekre.  

A leírás szakmailag 
nem megalapozott. 
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Tevékenységtervezést segítő fejlesztő értékelési eszköz – Értékelőtábla 
 

 Így jelöld az elkészült teendőket! 
 

 

1.  Az önellenőrző értékelőtáblát csoportosan alkottuk meg. 

2.  Az önellenőrző értékelőtáblát együttműködve alkottuk meg, a csoport összes  
      tagja véleményének figyelembevételével. 

3.  Az önellenőrző értékelőtábla tartalmát a csoport minden tagja elfogadja, valamint 
       az értékelőtáblában szereplő fogalmak és az értékelés szintjei alatt mindannyian     
       ugyanazt értjük. 

4.  Az elkészült produktum alkalmas a forráskritika szempontjainak érvényesítésére. 

5.  Az elkészült produktum tartalmaz a források megítélésére és értékelésére vonat- 
      kozó szempontokat. 

6.  Az elkészült produktum tartalmaz az online tananyagbázisok használatával kapcso- 
      latos szempontokat. 

7.  Az önellenőrző értékelőtábla legalább 4 szintben határozza meg az értékelési szem- 

       pontok kritériumait. 

8.  Az önellenőrző értékelőtábla legalább 5 szempont alapján értékeli a forrásokat és  

      tananyagbázisokat. 
9.  Az önellenőrző értékelőtábla tartalmaz formai és tartalmi kritériumokat is. 

10.  Az önellenőrző értékelőtáblát a csoport valamely tagja határidőre beadja az online 
      keretrendszerben. 

 

  
 

SWOT-tábla segédanyag 
 
SWOT helyzetelemző eszköz 
 

 

SWOT  
Strengths = erősségek; 
Weaknesses = gyengeségek, 
fejlesztésre váró területek; 
Opportunities = lehetőségek; 
Threats = fenyegetések, veszélyek  
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 SWOT kereszttáblázat 
 

 LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

ERŐSSÉGEK       

1.       

2.       

3.       

GYENGESÉGEK       

1.       

2.       

3.       

 
SWOT-elemzés – Tevékenységek 
 

Lehetővé teszik-e az erősségek,  
hogy éljünk a lehetőséggel? 

Lehetővé teszik-e az erősségek,  
hogy elhárítsuk a veszélyeket? 

    
 
 
 
 
 

 

Akadályozzák-e a gyengeségek,  
hogy éljünk a lehetőségekkel? 

Akadályozzák-e a gyengeségek,  
hogy elhárítsuk a veszélyeket? 
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SWOT-analízis értékelési lista  
 

Az alábbi szempontsor segítségével ellenőrizzük, hogy jól alkalmaztuk-e a SWOT-analízis 
tervezőeszközt!  
 
Pipáld ki azokat a jelölőnégyzeteket, amelyeket sikerrel teljesítettek a csoportodban! 
 

 

 Az erősségek részhez csak olyan szempontokat írtunk, amelyek belső erőforrásból  
      fakadnak.  

 A gyengeségek részhez csak olyan szempontokat írtunk, amelyek belső erőforrásaink  
      hiányaiból fakadnak. 

 A lehetőségek részben csak olyasmiket vettünk számba, amelyek előnyösek számunkra,    
      de rajtunk kívül álló tényezők. 

 A veszélyek részben a rajtunk kívül álló kihívásokat, nehézségeket soroltuk fel. 

 A SWOT-analízist legalább hárman készítettük. 

 A SWOT-analízis minden celláját gondosan kitöltöttük, a cellákban található elemek  
      tartalmával és jelentésével a csoport minden tagja tisztában van. 

 SWOT-analízisünk közösen, együttműködve készült. 
 

 

 

6.B. Megítélési szempontsorok 
 

A módszerek megítélésének szempontsora 
 
Egy módszer értékelése esetén 
 
Karikázza be soronként az értékelésének megfelelő értékpontokat!  
(1– legkisebb/legkevésbé, 4– legnagyobb/legjobb/leginkább) 
 

Szempont 
Az alkalmazott módszer... 

Értékpont 

mennyiben felel meg a tartalmi céloknak? 1 2 3 4 

mennyiben segíti a tartalom megértését/rögzítését/felelevenítését? 1 2 3 4 

mennyiben felel meg a fejlesztési céloknak? (készség- és kompetencia-
fejlesztés) 

1 2 3 4 

mennyiben veszi figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, igényeit? 1 2 3 4 

mennyiben segíti elő a tanulók aktív tanulását? 1 2 3 4 

mennyiben segíti, hogy a tanulók kössék az iskolai tananyag tartalmát a 
mindennapi élethez? 

1 2 3 4 

mennyiben segíti, hogy a tanulók kössék az iskolában szerzett tapasztalatokat, 
eljárásokat? 

1 2 3 4 

mennyiben igényli a tanulók együttműködését? 1 2 3 4 

mennyiben segíti elő a tanulók egymástól való tanulását? 1 2 3 4 

mennyiben segíti elő a tanulóknak a saját tanulási folyamatukról való reális 
képüket? 

1 2 3 4 

időigénye mennyiben van arányban a hasznosságával? 1 2 3 4 
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Módszerek együttesének értékelése esetén 
 
Karikázza be soronként az értékelésének megfelelő értékpontokat!  
(1– legkisebb/legkevésbé, 4– legnagyobb/legjobb/leginkább) 
 

Szempont 
Az alkalmazott módszerek... 

Értékpont 

mennyiben felelnek meg a tartalmi céloknak? 1 2 3 4 
mennyiben segítik a tartalmak megértését/rögzítését/felelevenítését? 1 2 3 4 

mennyiben felelnek meg a foglalkozási egység fejlesztési céljainak? (készség- 
és kompetenciafejlesztés) 

1 2 3 4 

mennyiben veszik figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, igényeit? 1 2 3 4 

mennyire vannak összhangban egymással? 1 2 3 4 

mennyiben segítik elő a tanulók aktív tanulását? 1 2 3 4 
mennyiben segítik, hogy a tanulók kössék az iskolai tanulást a mindennapi 
élethez? 

1 2 3 4 

mennyiben igénylik a tanulók együttműködését? 1 2 3 4 

mennyiben segítik elő a tanulók egymástól való tanulását? 1 2 3 4 

mennyiben segítik elő, hogy a tanulókban tudatosuljon mit tanultak, mivel 
lettek gazdagabbak a foglalkozási egység elvégzésével? 

1 2 3 4 

mennyiben segítik elő a tanulók önértékelését? 1 2 3 4 

 
 

A tanulási technikák metodikai kidolgozottsága megítélésének szempontsora 
 
Ikszelje be soronként az értékelésének megfelelő értékkategóriát jelző korongot!  
(piros – legkevésbé jó, sárga – közepes/átlagos, zöld – legjobb) 
 

Szempontok 
Az alkalmazott tanulási technika... 

Értékkategória 

megfelelt a tanulási céloknak    
szolgálta a földrajzi tartalom feldolgozását     
szolgálta a készségfejlesztést    
lehetővé tette a tanulók közötti többoldalú együttműködést    
során szükségszerűen együttműködtek egymással a tanulók    
során a tanulók élményszerűen tanultak    
során a tanár közvetetten irányította a tanulást    
során a tanulók igényelték a tanár segítségét, irányítását    
során a tanulók megértették, hogy mit miért csináltak     
után a tanulók a tanár segítségével elhelyezték az új tudást a már meglévő 
tudásrendszerükben 

    

után a tanulók reális önértékelést végeztek egyénileg és/vagy csoportokban    
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6. C. Tankönyvi funkciók és jellemzőik 
 

Tankönyvi funkciók Tulajdonságok 

Motiváció  

- illusztráltság 
- érdekesség 
- problémák bemutatása  
- gondolkodásösztönző egyéb megoldások  

Ismeretátadás  
- érthetőség  
- életszerűség  
- tudományos pontosság  

Rendszerezés  strukturáltság  

Koordináció  a többi tankönyvekkel való összehangoltság  

Differenciálás  szintezett tananyag  

Tanulásirányítás, tanulási  
stratégiák tanítása  

a tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló 
eszközök alkalmazása  

Az önértékelés elősegítése  
ismeretalkalmazást gyakoroltató, összefoglaló 
kérdések, feladatok száma és változatossága  

Értékekre nevelés  
érzelmi hatást keltő eszközök száma és 
változatossága  

                           (Gécziné 2010. 100. p. nyomán)  
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7. A TANFOLYAM ZÁRÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
TEMATIKAI EGYSÉG 

 
7. A. Minőségbiztosítási kérdőív 

 
A. változat – Hagyományos kérdőív 

 
Tisztelt Résztvevő! 

 
Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdésekre adott válaszaival segítse a szervezőket abban, hogy 
akkreditált tanfolyamunk színvonala a későbbiekben egyre jobb lehessen. 
 

Válaszait előre is megköszönve: ... (tanfolyamvezető) 
 

A tanfolyam címe:  
Tevékenykedtető módszereken alapuló kooperatív földrajzi tudásszerzés  
Alapítási engedély száma: ... 
Dátum: .... 
Helyszín: ELTE TTK FFI, 1114 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c. 

 
Kérjük jelölje az 1–5 közötti számjegyek bekarikázásával, hogy mennyire volt elégedett a 
képzéssel az alábbi szempontok szerint! (1 – teljesen elégedetlen; 5 – teljesen elégedett) 
 

 
1. Mennyire felelt meg a továbbképzés a kitűzött céloknak és 

elvárásoknak? 
 
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 
 
3. Mennyire hasznosíthatók a gyakorlatban a továbbképzésen 

tanultak?  
 
4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 
 
 
5. Milyennek ítéli az oktatók munkáját, szaktudását?  

általános oktató 
 
 
6. Milyennek ítéli az oktatók munkáját, szaktudását?  

digitális oktató 
 
7. Mennyire volt megfelelő a továbbképzés szervezettsége? 
 
8. Mennyire volt megfelelőek a technikai feltételek (pl. terem,  

internet, digitális feltételek)? 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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9. Mennyire voltak megfelelőek a tárgyi feltételek (eszközök,  

segédletek, kötelező irodalom)? 
 

10. Teljesíthetők-e a továbbképzés előírt követelményei? 
 
11. Mennyire megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja? 
 
12. Egyéb, a tanfolyammal kapcsolatos észrevételei, javaslatai: 

 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 
 

B. változat – Értékelés blogbejegyzésben 
 

Kérjük, hogy az alábbi mondatkezdemények befejezésével értékelje a képzést a blogfelületen! 
 

 

- Adjon egy beszédes címet a bejegyzésének! 

- A legjobb dolog az volt számomra a képzés során, hogy... 

- A legkevésbé jó az volt számomra a képzésben, hogy... / amikor... 

- A legnagyobb nehézségem / problémám, amelyet leküzdöttem a képzés során az volt, 

hogy... 

- A képzés a személyes szakmai fejlődésem / tanári mesterségem szempontjából... 

- Az előzetes céljaim annyiban teljesültek a képzés során, hogy... 

- Amit szívesen kihagytam volna a képzés során... (..., mert...) 

- A legnagyobb elismerést az adta számomra a képzés során, hogy... 

- A képzés szervezéséről (feladatok mennyisége, időbeosztás, online keretrendszer stb.) 

azt gondolom, hogy... 

- A képzés oktatója számomra... (..., mert...) 

- A fejlesztési javaslataim a képzéssel kapcsolatban... 
 

 
 

C. változat 
 
Írja a smile-jelek mellé, hogy a továbbképzés mely tevékenységi, elemei tartoztak az Ön 
számára az egyes csoportokba! 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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7. B. Írásbeli vizsga – online tesztfeladatok 
 
1. Melyik tevékenység interaktív modellezés? 

a. a tanuló elképzelés alapján felépíti homokasztalon a rétegvulkánt 
b. a tanár videografikát futtat le a tanulók számára 
c. a tanár bemutatja a nappálya évi változását lombikkal 
d. a tanuló PhET-szimulációval megismeri a gleccserek mozgásának a feltételeit  
 

2. Melyek a táblázatos rendezők használatának tanulásmódszertani értékei? 
a. megtanítják a helyes jegyzetelési eljárásokat 
b. láthatóvá teszik a téma egészét és belső kapcsolatait 
c. megtanítják a tények, fogalmak, gondolatok lényeges elemeinek kiemelését 
d. megmutatják a gondolatok kapcsolati hálóját 

 
3. Melyik tanulási stratégia fő lényege a tanulási folyamat végigjárása (a konkrét ismeretek 

megszerzésével szemben)? 
a. kutatásalapú tanulás 
b. problémaalapú tanulás 
c. problémamegoldó gondolkodás 
d. kritikai gondolkodás 

 
4. Minek a kritériumai a következő kérdések: mi, mit, mivel, miért, hol, mikor? 

a. társadalom-földrajzi elemzések 
b. cselekvési modellek 
c. hírek 
d. helyzetfeltárások 

 
5. Egy kutatásban helyszínrajzokat mutattak járókelőknek, és megkérdezték tőlük, hogy hol 

vannak a helyszínek. Regisztrálták, hogy hogyan reagáltal a rajzok megpillantásakor. 
Milyen módszerrel dolgoztak az adatfelvételezők? 

a. kvantitatív adatfelvételezés 
b. térképi adatfelvétel 
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c. érzelmi térképezés 
d. kvalitatív adatfelvételezés 

 
 

6. Melyek a csoportalakítási alkalmazások? 
a. online Stopwatch, Kahoot, Socrative 
b. TimeUp, Facebook, véleményvonal 
c. creately.com, easy.ly, infogr.am 
d. Gliffy, MindMaple Lite, MindMeister 

 
7. A természetismeret órán az egyik tanuló a kőszenet, a másik a kőolajat személyesíti meg. 

Arról vitatkoznak, hogy kinek volt nehezebb élete. Milyen módszerrel dolgoznak ezen az 
órán? 

a. bírósági tárgyalás 
b. helyzetgyakorlat 
c. disputa 
d. dilemma 

 
8. Az egyik földrajzórát megelőzően a tanulók adatokat gyűjtöttek arról, hogy melyik 

országról milyen arányban szólnak a kereskedelmi tévé híradójának hírei. Mit vizsgáltak? 
a. a média kreativitását 
b. a híradók műsorszerkezetét 
c. a hírműsorok értékítéletét 
d. a médiareprezentációt 

 
9. Melyik tanulási stratégia lényege a flow-élmény elérése a tanulókban? 

a. konstruktivista tanulás 
b. kooperatív tanulás 
c. tapasztalati tanulás 
d. élménypedagógia 

 
10. Melyek modern prezentációt segítő technikák, alkalmazások? 

a. Cacoo, Kahoot, Doodle 
b. Pecha-kucha, Present Me, Teach Me 
c. Pooplet, Emase, Gapminder 
d. Piktochart, Visual.ly 

 
11. Mely technikák alkalmazása segíti leginkább a lényegkiemelést? 

a. leírás, lerajzolás, szöveg-aláhúzás, statikus modellezés 
b. vizsgálódás, halmazbesorolás, rangsorolás 
c. tervkészítés, dilemma, táblázatkészítés 
d. helyzetgyakorlat, prezentálás, térképi ábrázolás 

 
12. A tanulók alkuerőben és versenyhelyzetben gondolkodnak, amikor egy gazdasági ághoz 

kapcsolódó vállalatok jövőjét elemzik. Melyik elemző eszközt használják? 
a. ragsor modell 
b. Porter-féle versenyerő modell 
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c. Top10  
d. SWOT 

 
13. Egy tanuló a szokatlan helyzetekben is képes felhasználni a tudását, igen jó a 

gondolatjátékokban. Milyen a gondolkodása? 
a. alapos 
b. gördülékeny 
c. eredeti 
d. rugalmas 

 
14. A tanulók számára a szükséges tények nem állnak teljes egészében rendelkezésre, nekik 

kell megszerezniük megfigyelés, vizsgálódás megtervezésével és lebonyolításával. Melyik 
tanulási technikához kapcsolódik ez a tevékenység? 

a. kutatásos stratégia 
b. esetmódszer 
c. problémaalapú tanulás 
d. felfedező tanulás 

 
15. A tanulók rangsorolják egy ország földrajzi adottságait. Milyen készséget fejleszt ezzel 

éppen a tanár? 
a. kritikai készséget 
b. rendszerezési készséget 
c. szempontok szerinti válogatás készségét 
d. tervezési készséget 

 
16. Melyek szófelhőkészítő alkalmazások? 

a. Issuu, Linolite, Padlet 
b. Tagul, Wordle, Tagxedo 
c. Flickr, Pinterest, WordEyes 
d. Socrative, WordWall, Clever WordPad 

 
17. Mi a lényegi különbség az iskolai kutatásos feladatok egyes típusai között? 

a. a tanulói kreativitás mértéke 
b. a tanulók számára rendelkezésre álló eszközök fajtái 
c. a tanulók számára rendelkezésre álló információk mélysége 
d. a tanári irányítás mértéke, mélysége 

 
18. Mire figyelmeztet a prezentálás hármas szabálya? 

a. egy tanítási órán maximum három dolog jeleníthető meg vizuálisan 
b. egy tanítási órán maximum három gondolkodtató feladatot oldhatnak meg a 

tanulók 
c. egy számunkra új témáról egyszerre max. 3 dolgot vagyunk képesek megjegyezni  
d. a három nagy tematikai egységen belül max. 3 kisebb résztémáról legyen szó 

 
19. Mondd el a saját szavaiddal! – Melyik gondolkodási szintet jelenti e feladatutasítás? 

a. alkalmazás 
b. felfogás, megértés 
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c. ismeret 
d. elemzés 

 
20. A tanulók 4 halmazba sorolnak cégeket, de a „döglött kutyák” csoportjába nem tudnak 

semmit illeszteni. Melyik elemző eszközt használják? 
a. SWOT 
b. BCG-matrix 
c. döntési fa 
d. mellette-ellene táblázat 

 
21. Mi történik a kibertérben? 

a. kommunikáció az információkról a számítástechnika segítségével 
b. adatok tárolódása, online adatforgalom és kommunikáció 
c. adatok gyűjtése és metaforikus továbbítása 
d. adatokról való virtuális képzetek kicserélődése 

 
22. A tanulók üzemlátogatás során diktafonra mondják a tapasztalataikat, benyomásaikat. 

Milyen kutatási módszerrel dolgoznak? 
a. kikérdezés 
b. tartalomelemzés 
c. célzott interjú 
d. terepkutatás 

 
23. Minek az algoritmusa: konkrét megfigyelés –› indukció –› törvényszerűség 

megfogalmazása? 
a. törvénymegállapító kísérlet 
b. megfigyelés 
c. bizonyító kísérlet 
d. lezáró vizsgálódás 

 
24. A tanulók információkat gyűjtenek és értelmeznek a vásárlási szokásokkal kapcsolatban, a 

tanár többféle választ is elfogad, sőt erre bíztat. Melyik tanulási stratégiát alkalmazza? 
a. kutatásalapú tanulás 
b. problémaalapú tanulás 
c. problémaközpontú gondolkodás 
d. felfedező tanulás 

 
25. Hagyd abba egy kicsit, majd folytasd tiszta fejjel, akkor rátalálsz a jó megoldásra! – mondja 

a tanár. Melyik feltárási technikát alkalmazza? 
a. kritikai gondolkodtatás 
b. késleltetett döntés 
c. divergens gondolkodás 
d. kivárás 

 
26. Tényleg olyan és úgy viselkedik az alsószakasz jellegű patak, mint ahogyan tanultuk? – 

tette fel a kérdést a tanár a terepi óra előtt. Milyen vizsgálódást végeztek? 
a. bevezető 
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b. lezáró 
c. feldolgoztató 
d. problémamegoldó 

 
27.  A tanulók a tudásuknak csaknem a felét az iskolán kívüli világból szerzik. – H (3/4) 
 
28. A séma-ábrák, az ismerettérképek és a földgömb használata a rendszerelemzés első 

lépésének felel meg (lexikai fázis) – I 
 
29. A kutatásalapú és a problémaalapú tanulást a problémából való kiindulás kapcsolja össze. 

– I 
 
30. A tanulók az iskolában az információkat előre feldolgozva kapják, ezért azokat csak egy 

bizonyos típusú feladatcsoport megoldására tudják használni. – I 
 
31. A dizájn alapú tanulás módszertani logikája: a tudásszerzés akkor a legeredményesebb, ha 

a tanulók egy konkrét modell-tárgyat vagy infografikát terveznek és alkotnak meg. – I 
 

32. Az elméleti modellek olyan „fehér doboz”rendszerek, amelyekben ismertek a be- és 
kimeneti tényezők. – H (fekete doboz) 

 
33. Az oázis makettjének tanulmányozása egy leegyszerűsítési elven alapuló valóságot 

helyettesítő technika, azaz dinamikus modellezés. – H (statikus) 
 
34. A kreatív gondolkodás hajtómotorja az állandó kételkedés a lehetséges válaszaikkal 

kapcsolatban és az igazság kiderítésének a vágya. – H (kritikai) 
 
35. Aki vizsgálódni tud, az kísérletezni is képes. – H 
 
36. A Dipity egy idővonal alkalmazás mobilelefonra vagy tabletre. – H (számítógépre is) 
 
37. Az interjúban a kérdések sorrendje nem igazán fontos. – I 

 
38. A projektmódszer értékelésében a bemutatás tartalmán és kivitelezésén van a hangsúly. – 

H (folyamat is!) 
 
39. A szemléltetéssel valósághű képzetek alakulnak ki a tanulókban. – H 
 
40. A valóságvizsgálatban a valóságos és az utánzott folyamat hasonló, csak mennyiségi 

különbségek vannak közöttük. –  H (modellvizsgálat) 
 
41. A tanulók együtt gondolják végig egy etikai probléma tartalmát és megoldási lehetőségeit 

–› közös megállapodásra junak –› azonosulnak a közösen kialakított stratégiával. Melyik 
módszerre ismersz? 
Közös döntés 
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42. Helyes stratégia megfogalmazásához a tanulók figyelembe veszik az erősségeket és a 
gyengeségeket. Melyik elemző eszközt használják? 
SWOT 
 

43. Melyek a jó földrajzi modell jellemzői?  
egyszerű, kényszerítő, szelektív, szerkezeties, hasonlóságalapú (5) 

 
44. Melyek a tudományos megfigyelés kritériumai?  

céltudatosság, tervszerűség, objektivitás, megbízhatóság, érvényesség (5) 
 

45. Melyek a problémamegoldó gondolkodás részfolyamatai?  
      probléma megértése, cselekvés tervezése, feladat megoldása, helyzet értékelése (4) 
 
46. Mik a probléma megoldását segítő táblázat (cheklist) fő tartalmi elemei?  

Mi a probléma, kérdésünk, tények a válaszhoz, válasz a kérdésekre, a válasz helyességének 
bizonyítékai (4) 
 

47. Melyek a gif animációk használatának előnyei más típusú animációkkal szemben? 
Kis méret, folyamatos lejátszás, beágyazható, könnyen készíthető (4) 
 

48. Melyek a tervezést segítő táblázat fő szempontjai a kutatásalapú tanulásban? 
Mit kell tisztázni, hogyan, milyen eszközökkel és forrásból, kinek (4) 
 

49. Melyek a tudományos alapú mentális térképkészítés részfolyamatai?  
adatok felvételezése, adatok (információk) feldolgozása, eredmények interpretálása (3) 

 
 

7. C. Projektterv értékelési táblázat 
 
Az útmutató segíti a projektterv szempontok szerinti értékelését a globális értékelés helyett. 
 

Projektre vonatkozó információk – Áttekintés  

A projekt címe 

A projektnek van egyértelmű, a témára utaló címe.  
A cím tükrözi a tartalmat, de lehet frappáns, kreatív, érdeklődést felkeltő.  
A projekt témája 

A projekt témája legalább 3-5 mondatban ki van fejtve, a téma egyértelműen lehatárolt, követhető. 
A téma kifejtése kitér a téma kontextusára is, azaz utalást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mi volt 
az előző téma és mi(k) a következő téma(k).  
Évfolyam 

Az évfolyam, amely a projekt célcsoportja, egyértelműen meghatározott. 

Időigény 
A projekt tervezett időkerete reális, a tervezett időkeretben megvalósítható. 

Projektre vonatkozó információk – Célok és kontextus  

Tanulási eredmények és célok  

A pedagógiai célok és tanulási eredmények konkrétan meghatározottak. Egyértelműek a projekt 
céljai, a tanulási eredmények világosak és kapcsolódnak a témához. A kifejtésből egyértelmű, hogy 
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mik a projekt átfogó és specifikus céljai (legalább 1-2 specifikus cél említése szükséges). A kifejtés 
legalább 5-8 mondatban utal a tanulási eredményekre és a pedagógiai célokra. 

Problémák és valós kontextus 
A leírás egyértelműen meghatározza azt a központi problémát vagy kérdést, amelyre a projekt 
választ kíván adni.  
A probléma megfogalmazása egyértelmű és érthető, a probléma valós. A valós kontextus közel 
hozza a tanulókoz a projekt témáját és segít nekik könnyebben elsajátítani és megérteni a 
tanultakat. 

Tantervi követelmények és célok  

Megadja pontosan a projekt tantervi hátterét.  
A leírás alkalmazza a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek vonatkozó tantervi követelményeit is. 
A követelményekhez rövid, 2-3 mondatos annotációt is köt. 

Projektre vonatkozó információk – Résztvevők bevonása  
Módszertani leírás 

A leírás megnevezi, hogy mikor mi történik a projektben. 
Bemutatja a módszertani megoldásokat a tanítási-tanulási folyamat facilitálására.  
Indokolja, hogy miért ezeket a módszereket választotta. 

Az együttműködést támogató eszközök 

A leírás részletesen tartalmazza az együttműködést támogató az online vagy offline eszközöket. 
Kifejti, hogy ezek hogyan és miért ösztönzik a tanulókat az együttműködésre, a kollaborációra. 
Tanulói produktum 

A leírás részletesen tartalmazza a készítendő tanulói produktum specifikációját: milyen produktum, 
hogyan készítik el és mire használják majd. 
Projektre vonatkozó információk – Értékelés 

Értékelési eszközök – fejlesztő értékelés 

A leírás részletesen kifejti, hogy a projekt során mely értékelési eszközöket, fejlesztő értékelési 
eszközöket kívánja használni. A leírás részletezi az értékelési eszközöket és azok célját, azok 
alkalmazási formáit. A leírás minden felhasznált értékelési eszközt kifejt a tekintetben, hogy miért 
alkalmazza, mikor és hogyan. 

Projektre vonatkozó információk – Technológiai integráció 
Technológiai integráció célja és módszerei 

A leírás tartalmazza, hogy mely IKT-eszközöket, online alkalmazásokat kívánja beépíteni, hogyan és 
miért. A leírás konkrétan megnevezi az eszközöket, tartalmazza az online alkalmazások URL címét.  
A leírás tartalmazza, hogy mi a célja a technológia projektbe integrálásának, a technológia integráció 
módszereit és eszközeit, részletesen kitér arra, hogy az egyes technológiai eszközöket milyen 
módszerekkel segít elsajáttítatni a résztvevőkkel. 

Projektre vonatkozó információk – Kitekintés  
Felhasznált források 

Felsorolja, hogy mely forrásokat használta fel a projektje előkészítéséhez (pl. tankönyv, munkafüzet, 
feladat és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.) 

Mellékletek 

Mellékletek felsorolása és elkészítése 

Felsorolja, hogy milyen mellékleteket, feladatlapokat, értékelési eszközöket készít el a projektjéhez 
és a mellékleteket csatolja a projektjéhez. 
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7. D. Projektfeladat leírása 
 

Egy tevékenységalapú, kooperatív-kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó földrajzi-földtudomá-
nyi témájú projektterv készítése, amiben a résztvevő alkalmazza az újonnan szerzett 
szakmódszertani tudást. 
 
Választható projekttémák 
 
A projektek tananyagtartalma szabadon választható, bármely általános vagy középiskolai 
témakörökhöz, tananyagokhoz kapcsolható, de tanórán kívüli szervezeti formákhoz vagy több 
tantárgyhoz való kapcsolása is elfogadható. 
Bármely téma feldolgozásának alapszempontja, hogy fejlesztő hatású folyamat legyen, ami 
elősegíti a földrajzi tudás és gondolkodás fejlődését, valamint a tanulók kollaboratív 
munkájára épül. Kollaboratív munkát most értsük úgy, hogy csoportokban dolgoznak és 
egymásra vannak utalva, fel kell használniuk a többi csoportnak a tudását is! 
A projektterv kötelező elemei:  

- szaktudományi problémafelvetés; 
- a projekt tartalmi és szakmetodikai céljai; 
- a projekt illeszkedése a tantervi követelményekhez: évfolyam, előzetes tudás (ismeretek 

és képességek), fejlesztendő kompetenciák, készségek; 
- a tanulók által választható témák/megközelítésmódok; 
- a kollaborativitás lényegének és biztosításának kifejtése; 
- a tanulók számára biztosított segédanyagok, források jegyzéke; 
- a tanulócsoportoktól elvárt teljesítmények megfogalmazása; 
- a projekt időigénye, valamint a tanulók számára megfogalmazott belső határidők; 
- a fejlesztő értékelési rendszer; 
- egy részletesen kidolgozott értékelőeszköz; 
- a tartalomhoz és a módszerhez kapcsolódó felhasznált szakirodalmak jegyzéke. 

 
A projektterv terjedelme: 10–15 oldal (A4, körben 2,5-es margó, 1,5 sorköz). 
A projektterv beadási határideje: az utolsó foglalkozás után 2 hét. 
A projektterv feltöltési helye: a szervező által meghatározott online felület (pl. Microsoft 
Teams). 
 
A projektterv értékelési szempontjai: 

– bizonyítja, hogy készítője képes alkalmazni a továbbképzési tanfolyam során 
elsajátított tudást, fejlesztett kompetenciákat; 

– a megjelölt célok összhangja az érvényes tantervi követelményekkel; 
– a tartalmi és a készség-, illetve kompetenciafejlesztési célok, a hozzájuk illesztett 

módszerek, eszközök egymással való összhangja; 
– a földrajzi-földtudományi tartalom kifogástalansága; 
– a tartalmi elemek felhasználásának megfelelősége a szerzői jogi követelményeknek, 

azaz rendelkezik a külső forrásból vagy a szerző saját korábbi munkáiból származó 
tartalmaknak megfelelő hivatkozásokkal; 

– formai szempontok: áttekinthetőség, szerkezet, stílus, szaknyelvhasználat. 
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Projektterv pontozási javaslata 
 

- Pontos leírás – 5 pont 
- Fejlesztési, képzési és oktatási célok – 5 pont 
- Tartalmi és készségfejlesztési célok és módszerek, eszközök összhangja – 5 pont 
- Kollaboratív jelleg – 10 pont 
- Szervezés, tanulási folyamat támogatása, ellenőrzése – 5 pont 
- A módszer szaktudományi elemzése – 5 pont 
- A módszer szakmódszertani elemzése – 5 pont 
- A földtudományi tartalom kifogástalansága – 10 pont 
- A projektpedagógiai szemlélet színvonala – 5 pont 
- A digitális eszközhasználati képesség színvonala – 5 pont 
- Bizonyítéka a szemléletet, módszerek elsajátításának – 5 pont 
- Információforrások – 5 pont 
- Szerzői jogi követelmények – 3 pont  
- Kivitelezés – 5 pont 
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