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BEMUTATKOZÁS 

 

Az intézmény vezetője és vezetőtársai (intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-

vezetők) elkötelezettek a szakmai-módszertani fejlesztések mellett, miközben fontosnak 

tartjuk a megőrizve megújulás elvét, hiszen hagyományaink megtartását is kiemelt 

feladunknak tekintjük. A társadalmi, gazdasági, szülői elvárásoknak megfelelően az intézmény 

rendelkezik több éve eredményesen működtetett pedagógiai módszerekkel és jó 

gyakorlatokkal.  

Az országos kompetenciaméréseken évek óta az országos átlagot meghaladó eredményeink 

vannak mind matematikából, mind szövegértésből, lemorzsolódás nem jellemző iskolánkra, a 

továbbtanulási mutatók az intézmény eredményes működését igazolják. Iskolánk egyedi, 

koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, 

szervezeti kultúrával és innovációval rendelkezik, és ez más intézmények számára is 

példaértékű. Jó gyakorlatait képes szakmai szolgáltatásként átadni, ezáltal alkalmas adott 

területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

 

Megosztani kívánt jó gyakorlataink: az ének-zene lehetőségei a történelem tanításában, a 

kooperatív tanulási módszer alkalmazása a történelem oktatásában és a GeoGebra ingyenes 

szoftver alkalmazása a matematika oktatásában.  

A történelem bemutatóórán a látogatók megfigyelhetik, miként alkalmazza a pedagógus az 

ének-zene lehetőségeit a történelem tanításában annak érdekében, hogy növelje a tantárgy 

iránti pozitív attitűdöt és a figyelemkoncentráció idejét. Élményszerűbbé válik a tanítási 

folyamat, és a ’flow’ élmény az információátadás mellett fontos közösségi élményhez is 
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juttatja a tanulókat, segítve a közös összpontosítást. A pedagógus több zenepedagógiai 

módszer ötvözetére, zenehallgatás - ritmus - közös éneklés hármas egységére alapozza a 

módszert. Szemlélteti, hogy a figyelemkoncentráció idejének növelésére, szinten tartására 

bármikor alkalmazható egy rövid ritmusvisszhangra épülő feladat, amelyet bárki, bármilyen 

órán tud alkalmazni, pl. a ritmustárból, és csak egy-két percet vesz igénybe.   

Szintén történelemórán figyelhetik meg az érdeklődők a kooperatív tanulási módszer 

alkalmazását, azt, hogy a módszer miként segíti az önálló tanulás, az együttműködési 

készség, a rendszerező készség, a vitakultúra, az előadói készség javulását. A módszer 

alkalmazása forrásfeldolgozó órán történik, tanórai keretek között végzett csoportmunkával. 

A tevékenység-központú oktatásformában a tanulók megadott szempontok alapján, tanári 

útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjtenek, értelmeznek különböző 

forrásokból. Sokoldalúan elemzik, szemléltetik az ismereteket, és így a tantárgyhoz 

kapcsolódó kompetenciák fejlesztése hatékonyabban valósul meg. Ugyancsak hatékonyabbá 

válik a tananyag ismétlése, megvalósul a tematikus tananyagelrendezés, amellyel hossz- és 

keresztmetszeti (mélységelvű) történelemoktatásra, összehasonlító elemzésre nyílik mód, 

ami nagyban elősegíti az emelt szintű érettségi elvárásainak teljesítését, érvényesül a 

kontroverzív szemlélet, a multiperspektivikus feldolgozás, valamint a narratív kompetencia, 

azaz a történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása.  

Matematikaórán az érdeklődők megfigyelhetik a ’GeoGebra ingyenes szoftver alkalmazását, 

azt, hogy a szoftver és a segítségével készített digitális segédanyagok hogyan használhatók 

a matematika oktatásában, kiemelten a függvénytanban, sík és térgeometriában, 

koordinátageometriában. Tapasztalhatják azt, hogy ezek az anyagok segítik a magyarázat 

vizuális alátámasztását, és hogy a szoftver használata könnyen elsajátítható alkalmazói 

szinten, ezért alkalmas a tanulók felfedeztető munkájához. Továbbá az ábrák mobilitása miatt 

a kész anyagok könnyen kezelhető lehetőséget adnak esetvizsgálatra. A bemutatóórán a 

szoftver használatával támogatott tanórai alkalmazást lehet megismerni. Műhelymunka során 

a pedagógus vállalja a szoftver használatának tanítását. Szintén műhelymunkában bemutatja 

a mesterprogram során elkészített GeoGebra anyagokat, így ezek alkalmassá válnak 

adaptálásra. A hospitálás és a műhelymunka során az érdeklődők megismerkedhetnek a 

Kahoot kvíz és a GeoGebra ábrák összekapcsolásával.  

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

 

Iskolánk vállalja, hogy a szakmai támogatását, segítségét igénybe vevő intézmények részére 

lehetőséget biztosít hospitálásra, műhelymunkát tart, és felkérés alapján helyet biztosít a POK 

által szervezett pedagógus-továbbképzések és egyéb szakmai programok, rendezvények 

megrendezéséhez. Vállaljuk, hogy az általunk alkalmazott pedagógiai módszertani modellhez 

hozzáférést biztosítunk az érdeklődő intézmények számára. 

A bemutatóórán a látogatók megismerkedhetnek jó gyakorlataink alkalmazásával, az oktatás 

minőségének, a tananyagelsajátítás hatékonyságának növelésével. Tapasztalhatják, hogy 

szakmailag indokolt a tanórákon többször is munkaformát váltani, hogy az oktatás 

hatékonyságát növeli az edutainment (szórakoztatva tanítás) és a gamifikáció (játékosítás), az 

aktivizálás, a kooperatív módszerek és az IKT eszközök tudatos alkalmazása.  


