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A) Bevezető 

A földrajz és természetismeret tantárgyak kiegészítő útmutatójának célja, hogy a szakterület 

tanításának az általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális sajátosságait bemutassa, és ezen a 

területen nevelő és oktató tevékenységet végző szaktanárokat segítse az e-portfólió elkészítésében.  

A kiegészítő útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok) és gyakorlati 

(sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások támogatni kívánják a pedagógusokat és a 

pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben. 

 Az útmutató olyan, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek 

mind önállóan, mind komplex módon is figyelembe veszik a természettudományos ág sajátosságait, 

jellegzetességeit. A szabadon választható dokumentumok listája példákat és ajánlásokat tartalmaz, 

amelynek elsődleges célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. A példaként felsorolt 

dokumentumok, így egyrészt az általános Útmutató által javasolt szabadon választható dokumentumok 

szakspecifikus értelmezései és adaptálásai, másrészt olyan fontosnak ítélt lehetőségek, amelyek a 

földrajz és természetismeret tantárgyak tanításához szorosan kapcsolódnak, attól elválaszthatatlanok. 

Fontos változás az Útmutató második, javított változatában, hogy nagyobb teret ad a szabadon 

választható tevékenységek bemutatására. Ezért a tanári portfólióban a rendszeres órai munka, a 

foglalkozások leírása mellett elengedhetetlenül szükséges annak a sokrétű és gazdag nevelési és oktatási 

tevékenységnek a bemutatása, amelyre a szabadon választható dokumentumok a természettudományos 

tantárgyak esetében is lehetőséget adnak. 

A sokféleséget tükrözik a háziverseny, egyéni differenciált oktatás, projektmunka, saját fejlesztésű 

tananyag, szabályrendszer, szakkör, szakmai publikáció dokumentumai és az ezekhez kapcsolódó 

reflexiók. 

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a 

természetismeret és földrajz tantárgyak speciális szakmai sajátosságaihoz igazodik. Az indikátorok az 

általános pedagógiai és szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes 

indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik, és példákat adnak gyakorlati 

megvalósulásukra mind az e-portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. 

Az e-portfólió elkészítésekor és a minősítéskor az általános és kiegészítő útmutatót egyszerre javasolt 

használni. Az útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat tartalmaz, segítséget nyújt és ötleteket 

ad. Ügyelni kell azonban arra, hogy az e-portfólió tükrözze a portfóliókészítő személyiségét, és 

bemutassa a szakmai munka egészét. Ezért az Útmutató ajánlásait érdemes adaptálni, és szükség szerint 

kiegészíteni a szakmai munkát bemutató új, az Útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. 

A köznevelési rendszer különböző területein dolgozó pedagógusok az Útmutató kiegészítéseit saját 

döntésük alapján segítségként felhasználhatják.  
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B) Óravázlat 

Óravázlat 9  

 

Célok:  

A földtörténeti időskála elemzése; idő, időszak, kor; az időegységek rendszerének értelmezése. 

A földbelső és a felszínfejlődés legfontosabb eseményeinek, azok nyomainak feltárása; az élet elterjedésének, a geológiai folyamatokra való visszahatásának, a 

környezetváltozás mérföldköveinek megismertetése; konkrét példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása. 

A meglévő ismeretek 

elmélyítése 

A gondolkodási képesség 

fejlesztése 

A problémamegoldó 

képesség 

Az ok-okozati összefüggések 

feltárása 

A rendszerező képesség 

fejlesztése 

A szövegértés és a szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése: 

a kérdésekre adott pontos 

földrajzi szakkifejezések 

használatával. 

A logikai gondolkodás 

képességének fejlesztése:  

az összehasonlítási képesség 

fejlesztése. Csoportosítás, 

rendszerezés, következtetés. 

Melyek az eljegesedés 

közvetlen és közvetett 

hatásai? 

Az összefüggések feltárása: 

idők, időszakok, korok – 

események – szerkezeti és 

felszíni formák – kőzetek – 

az élővilág fejlődése. 

Összegzés részenként; 

a földtörténeti korok, 

események, képződmények 

rendszerező összegzése. 

 

 

Idő 

(perc) 
Tanegység Tartalom, tevékenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Módszer, 

munkaformák, 

eszközök 

Reflexiók, 

tapasztalatok 

1 

perc 
Óraszervezés Jelentés, az óra előkészítése, a felszerelés ellenőrzése.  

Rendszerességre

, pontosságra 

való nevelés 

 

5 

perc 

Óra eleji 

ismétlés, 

számonkérés 

Írásbeli számonkérés, ellenőrzés, értékelés 

Önálló munkavégzés, a helyes megoldások ellenőrzése frontálisan. 

A tanultak alkalmazása, a teljesítmény mérése, értékelése. 

földtörténeti 

időbeosztás, 

ősmasszívumok 

Feladatlap 

mellékelve 

ppt.1-3. dia 

Óra eleji 

dolgozat 

értékelése 

3 

perc 
Motiváció 

Jégkorszak – filmrészlet bejátszása 

Jégkorszak 4. – vándorló kontinens rajzfilmajánló 

http://www.youtube.com/watch?v=dGlnlekYnWA (letöltés: 2014. 09. 

20.) 

 rajzfilm ajánló 

bejátszása 

A tanulók 

érdeklődésének 

felkeltése 

 Célkitűzés 

A mai órán a középidőtől utazunk a jelen időig, és megismerkedünk a 

főbb földtörténeti eseményekkel, az élővilág további fejlődésével. 

Gyakoroljuk a szemléleti térképolvasást is. 

 A figyelem 

ráirányítása a 

témára 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dGlnlekYnWA
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Új ismeretek 

feldolgozása 
 

   

8 

perc 
Részcélkitűzés 

Középidő 

Frontális osztálymunka 

Az új ismereteket megalapozó tények biztosítása, tények, jelenségek, 

folyamatok sokoldalú elemzése 

Összehasonlító ábrák a kontinens mozgásáról. Ábraelemzés, 

összehasonlító képesség fejlesztése 

Mely nagy jelentőségű földtörténeti folyamatok játszódtak le a 

középidőben? Mutasd be a középidő legfontosabb eseményeit! 

Kiselőadás meghallgatása, értékelése 

Kalandozzunk el a mecseki dinoszauruszok nyomába is. 3D ábrák 

elemzése 

Idézzétek fel a palóc Pompeibe tett kirándulásunkat is! 

Sorold fel a középidő időszakait, a hozzátartozó eseményekkel! 

Részösszefoglalásként rögzítsük a füzetbe a középidő történéseit, 

egészítsük ki a vázlatunkat! 

Élőlények 

rendszerezése 

mészkő és más 

üledékes kőzetek 

keletkezése 

 

Középidei 

Pangea 

feldarabolódá-sa 

ppt 4-8. dia 

tk. 80-81. oldal 

Vázlatírás 

Ipolytarnóci 

osztálykirándulá

si emlékek 

felidézése (A 

palóc Pompei) 

Tanulói 

kiselőadás 

értékelése 

12 

perc 

Részcélkitűzés 

 

Újidő 

Pármunka és frontális munka 

Az új ismeretek elsajátításához szükséges előzetes ismeretek felidézése, 

új ismereteket megalapozó tények biztosítása 

Memóriafejlesztés. Önállóan, alaposan olvasd el az újidő fejezetét, 

figyeld meg az ábrákat is! Majd padtársaddal párt alkotva a tankönyv 

bezárása után emlékezetből oldjátok meg a feladatot! A hiányos 

mondatokat egészítsétek ki!  

Nézzd meg a MozaBook: Eljegesedés 3D-s animációját, és gyűjtsd 

össze: Melyek az eljegesedés legfontosabb közvetlen és közvetett 

hatásai? 

Szemléleti térképolvasás fejlesztése: 

Mutasd meg a térképen a Pacifikus – és az Eurázsiai-hegységrendszer 

tanult tagjait! 

Melyek a Tethys tenger maradványai? 

Hol található a Föld legnagyobb barnakőszén telepei és szénhidrogén 

készletei? 

Melyek az eljegesedés legfontosabb közvetlen és közvetett hatásai? 

A földtörténet 

eseményei, a 

kontinensek és 

tájaik kialakulása, 

topográfiai 

ismeretek, egyedi 

földrajzi 

fogalmak 

Önálló 

ismeretszerzés 

élménye, 

pármunka 

feladatlap 

MozaBook: 

Eljegesedés 3D 

ppt. 9-19. dia 

Atlasz használat 

Vázlatírás 

 

A párban való 

együttműködés 

serkentőleg hat 

a motivációra, 

aktív munkára. 
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Részösszefoglalásként rögzítsük a füzetbe az újidő eseményeit, 

egészítsük ki a vázlatunkat! 

8 

perc 
Részcélkitűzés 

Földtörténeti idő-számegyenes készítése csoportmunkában 

Készítsetek összegzést egy lapra az adott földtörténeti kor 

eseményeiből! 

1. csoport Ős- és előidő tk. 78-79. oldal + tk. 84. oldal táblázat 

2. csoport Óidő tk. 79-80. oldal + 84. oldal táblázat 

3. csoport Középidő 80-81. oldal + 84. oldal táblázat 

4. csoport Újidő 82-83. oldal + 84. oldal táblázat 

 ppt. 20-21. dia  

5 

perc 

Óra végi 

összefoglalás 

Az idő-számegyenesre helyezett anyagok segítségével foglaljuk össze a 

tanultakat! 

Rendszerezzük ismereteinket! Frontális munka 

Melyek az egyes földtörténeti korok legmeghatározóbb eseményei? 

Mely földtörténeti időhöz kapcsolhatók hazánk nagytájainak 

kialakulása? 

Az élőlények kialakulását, fejlődését látva milyen összefüggést látsz az 

ember társadalmi-gazdasági tevékenységének természetre gyakorolt 

hatása között? 

Szorgalmi feladat: jégkorszaki emlékek gyűjtése Európában 

 Problémafelveté

s, összefüggések 

felismerése 

tanultak 

alkalmazása 

Az ember 

felelőssége a 

Földért 

3 

perc 

Óra végi 

összegzés, 

értékelés 

Tanári közlés, összegzés 

Értékeljük:kommunikációs készséget, földrajzi szakkifejezések 

használatát, aktivitást. 

 ppt21-24. dia egyéni és 

osztály, 

értékelés 
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Írásbeli dolgozat: Földtörténet 1.      név:                                 osztály:           dátum: 2013. dec.          

 

1. Kösd össze az egymáshoz tartozókat!                                                          8  p/ 

kambrium      

Kaledóniai-hg.                                                                    Előidő 

őslégkör        

hüllők                                                                                   Óidő                

ősóceán                                                                                             

baktériumok                                                                        Ősidő 

Ősföldek     

meteoritok becsapódása                                   

2. Nevezd meg a sorszámozott ősföldeket!                                              10  p/  

 
 

18– 16 (5)              15 – 13 (4)                    12 –  10 (3)                  9 – 7 (2)                     JAVÍTOTTA: 

 

ÖSSZPONT: 18 p  / ELÉRT:            p                    Érdemjegy: 
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Írásbeli dolgozat: Földtörténet 1.   megoldása                                       

1. Kösd össze az egymáshoz tartozókat!                                                          8  p/ 

kambrium      

Kaledóniai-hg.                                                                    Előidő 

őslégkör        

hüllők                                                                                   Óidő                

ősóceán                                                                                             

baktériumok                                                                        Ősidő 

Ősföldek     

meteoritok becsapódása                                   

2.  Nevezd meg a sorszámozott ősföldeket!                                                         16  p/  

 

Összpont: 18 p  / elért:            p                    Érdemjegy: 

18– 16 (5)              15 – 13 (4)                    12 –  10 (3)                  9 – 7 (2) 
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1. dia 

 
2. dia 

 
3. dia 
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4.dia 

 
 

5.dia 

 
6. dia 
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7.dia 

 
 

8. dia 

 
9. dia 
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10. dia 

 
11. dia 

 
12. dia 
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13. dia 

 
 

14. dia 

 
15. dia 
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16. dia 

 
17. dia 

 
18. dia 
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19. dia 

 
20. dia 

 
 

21. dia 
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22. dia 

 
 

 

23. dia 
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Megjegyzés:  

Készítette: Sándorné Halász Erzsébet 

  biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 

Intézet 

3300, Eger Barkóczy u. 5. 
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C) Reflexió – óravázlat 

Az óra számonkéréssel kezdődött, hagyományos papír alapú dolgozattal. A helyes megoldásokat 

prezentáción ellenőriztük. A tanulók jelezték, hogy jól sikerült nekik a dolgozat. 

Motivációként a Jégkorszak 4. – vándorló kontinens című rajzfilm ajánlóját vetítettem le. Ketten 

látták csak a filmet, viszont többeknek felkeltette az érdeklődését. 

A középidő főbb eseményeiről tanultakat frontálisan megbeszéltük és felidéztük az ipolytarnóci 

kirándulásunkon látottakat. (Emlékeztek rá, hogy palóc Pompejinek is nevezik.) Nagyon érdekes 

kiselőadást tartott az egyik diák. Dinoszaurusznyomokat vetített ki és felkérte a társait a nyomolvasásra. 

Nagyon ötletes volt a feladat, és felvillanyozta az osztálytársakat. (Merre tartanak, vonulási nyomból 

következtetni lehetett, hogy kicsinyeik is vannak, milyen táplálkozásúak lehettek, ragadozók követték, 

melyik lépett, melyik futott, menekült). A későbbiekben be fogom építeni az órámba én is ezt a 

mozzanatot. Az ötletgazda a diák nagymamája, aki elismert biológia vezetőtanár volt az iskolánkban. 

Az újidőt értő olvasással, önállóan dolgozták fel a diákok, viszont memóriafejlesztéssel is 

kombináltam a feladatot. Az óra felén túl érdekeltté kell tenni a diákokat a tanulásban. A feladatlapot 

emlékezetből kellett megoldani, de a padtárssal párban segíthették egymást. Mindig megrémülnek 

először a szokatlan feladattól, aztán ha többen dolgoznak a problémán, rögtön megnyugodnak. Ha nem 

is tudatosan, de érzik, hogy együttműködve mindig eredményesebbek lehetnek. 

Összefoglalásként a földtörténeti idő számegyenesét kell elkészíteniük a csoportban. A gyorsabb 

megoldás érdekében applikációs kártyák közül kellett kiválogatniuk a földtörténethez tartozó 

eseményeket. Az ember megjelenése a földtörténeti időben és a természetátalakító tevékenysége közötti 

kapcsolatból levontuk a következtetést, hogy minden egyes embernek van felelőssége a Földért. 

Újabb szorgalmit lehetett vállalni. Jégkorszaki emlékeket kell gyűjteni Európában. Erre nem akadt 

vállalkozó, mert a téli szünet előtti héten vagyunk, és sok délutáni rendezvényt szerveztünk a 

gyermekeknek. 

 

 

Készítette: XY 

biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Z Iskola 
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D) Hospitálási jegyzőkönyv 

Helyszín:  

Időpont: 2013. 11. 07. 1. óra 

A látogatott pedagógus neve:  

A látogató pedagógus neve:  

Osztály: 10. a osztály 

Tantárgy: földrajz 

Témakör: a gazdasági élet szerkezetének átalakulása 

Tanítási egység: a hagyományos mezőgazdaság 

Az előző óra anyaga: a mezőgazdálkodás és feltételei 

A következő óra anyaga: a modern mezőgazdaság 

Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra 

Munkaformák: csoportmunka, frontális munka, páros munka 

 

Idő Az óra menete, didaktikai mozzanatok Megjegyzések 

 

5. perc 
Óra eleji szervezési feladatok. 

Az osztály fegyelmezetten 

kezdi meg a tevékenységét. 

 

 

 

 

I. Az előző óra anyagának ismétlése 

játékos feladat segítségével: 

megrongálódott szöveg kiegészítése a 

mezőgazdaság feltételeiről 

 

A diákok nagyon gyorsan 

megoldják a feladatot. 

10. perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az új tananyag bevezetése. 

Motiváció: kompetenciafejlesztő feladat 

segítségével. 

Egy képzeletbeli lakatlan földrészen 

kezdetleges eszközökkel felszerelve kell a 

kialakított 4 csoportnak válaszolni az 

alábbi kérdésekre: 

 Hol szállnál partra? 

 Miért ezt választottátok? 

 Hogyan tettétek termékennyé? 

 Hogyan fejlesztenétek tovább? 

Minden csoport kap egy-egy feladatlapot, 

amelyen más-más rendelkezésre álló 

eszköz, termény vagy állat szerepel. 

Csoportmunka – 

kooperatív munka. 

 

Az osztály a szokatlan 

feladatot kisebb-nagyobb 

tévedéssel megoldja, ezek 

majd az óra további 

részében helyre kerülnek. 

 

Frontális megbeszélés. 

 

20. perc 

II. Célkitűzés, a mai óra anyagának 

megnevezése 

A valóságban hol helyezkednek el ezek 

a mezőgazdasági formák? 

Tanári közlés. 
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III. Részcélkitűzés: a hagyományos és a 

modern mezőgazdaság összehasonlítása 

diagram segítségével 

 Melyik csoportba helyeznék a 

csoportok mezőgazdasági formáit? 

 Elsősorban melyik kontinensre jellemző 

ez a mezőgazdasági mód? 

 A közös jellemzők rögzítése ppt 

segítségével. 

 A hagyományos mezőgazdaságnak 4 

típusa van. 

 

Diagramelemzés 

tanári magyarázat, frontális 

osztálymunka. 

 

 

Tematikus térkép 

elemzése. 

 

Rögzítés. 

 

Tanári közlés. 

 

25. perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Részcélkitűzés: Ismerkedjünk meg a 4 

művelési formával! 

1. részegység: égető-talajváltó 

gazdálkodás 

A fő jellemzőinek megbeszélése. 

Mit jelent az ugaroltatás, hol 

találkoztatok már vele? 

Földünk melyik kontinensén 

alkalmazzák 

ezt a művelési típust? 

Mi jellemzi az éghajlatot ezen a 

területen? 

Milyen összefüggéseket láttok ezek 

között? 

Milyen környezeti veszélyeket rejt ez a 

gazdálkodási típus? 

 

Tanári közlés. 

 

 

Frontálisan 

tematikus térképek 

elemzése,  

a tanulói gyűjtőmunka 

ismertetése,  

a tankönyvi szöveg 

feldolgozása. 

 

 

 

Rögzítés: ppt segítségével. 

28. perc 

 

 

 

 

 

 

 

2. részegység: öntözéses-árasztásos 

rizstermesztés 

Hol alkalmazzák ezt a termelési típust? 

Milyen növényeket termesztenek 

ezeken a területeken? 

Milyen környezeti veszélyt rejt ez a 

gazdálkodási mód? 

 

 

Frontális munka. 

Logikai térképolvasás: 

tematikus térkép elemzése. 

Ábraelemzés. 

 

Rögzítés: ppt segítségével. 

 

32. perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. részegység: oázisgazdálkodás 

Hol terjedt el ez a termelési típus? 

Mi lehet ennek az oka? 

Milyen növények termeszthetők ezen a 

területen? 

Milyen környezeti veszélyei vannak, és 

ez hogyan előzhető meg? 

Tényfeltárás tanári 

magyarázattal. 

Tematikus térképek 

elemzése. 

Ppt a termesztett 

növényekről. 

 

 

Rögzítés: ppt segítségével. 
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36. perc 

 

 

 

 

 

4. részegység: nomád pásztorkodás 

Milyen okokra, természeti adottságokra 

vezethető vissza ennek a termelési 

módnak a létrejötte? 

Miért szorul vissza ez a termelés? 

 

Tematikus térképek 

elemzése, logikus 

térképolvasás. 

 

Rögzítés: ppt segítségével. 

40. perc 

 

V. Összefoglalás: 

Változtatna-e valaki az óra elején 

elhelyezett csoportján?  

Megbeszélés – vita. 

Helyre kerülnek az óra 

eleji tévedések. 

42. perc 

 
VI.  Értékelés. A házi feladat kijelölése, 

motiváció a következő órára. 

Tanári közlés. 

 

 

Készítette: XY 

biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Z Iskola 
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E) Hospitálási jegyzőkönyv reflexiója 

Az óra felépítése 

Az óra mintaszerűen logikus felépítésű. Jól tagolódott didaktikai egységekre, igazodott a tanulók 

életkori sajátságaihoz. 

Az ellenőrzés, a motiváció, a részcélkitűzések, az óra végi összefoglalás mind a kitűzött célok 

megvalósításához vezettek. Megismerték a tanulók a hagyományos mezőgazdaság meglétének okait és 

célját, típusait, valamint ezek területi elhelyezkedését. Feldolgozták az egyes művelési típusok 

jellemzőit, feltárták az egyes művelési típusokhoz tartozó személyi és tárgyi feltételeket, illetve ezek 

hatását a környezetre és a népességre. Nagy hangsúlyt kapott a természeti értékek megismerésének és 

megóvásának szükségessége. 

Módszerek 

A pedagógus a tanórán rendkívül gazdag tárházát mutatta meg a módszertani eszközöknek, változatos 

munkaformákat alkalmazott. 

Különösen ötletes volt a motiváció elősegítésére szánt csoportmunka, amelyet kooperatív módszerrel 

oldottak meg a diákok, és ez a kompetenciafejlesztő feladat alkalmas volt az óra végéig szinten tartani a 

figyelmet. A csoportmegoldásokat az óra elején megismerhettük, de a korrekciót a tanulóknak az óra 

végén kellett elvégezniük. 

Szemléltetés 

A szemléltetés minőségben és mennyiségben is jól kidolgozott, kihasználta az IKT adta lehetőségeket 

is. A téma feldolgozását igényesen elkészített prezentációval, munkalappal, a csoportok feladatlapjaival 

és összegző táblázattal segítette. 

A pedagógus személyisége 

Az óra vezetése dinamikus volt, végig fenntartotta a tanulók érdeklődését. Igazi pedagógus 

személyiség, akiből sugárzik a szakmai elhivatottság, a módszertani magas fokú hozzáértés, 

kimunkáltság. Jó kapcsolatot alakított ki diákjaival, együttműködő légkört teremtett. Olyan tanórát 

irányított, amely élményt nyújtott diáknak, hospitáló tanárnak egyaránt. 

Szeretnék én is minél több hasonló eredményességű órát tartani! 

Megjegyzés:  

Készítette: XY 

biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Z Iskola 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz és természetismeret 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 24 

 
 

F) Projektterv – Ökotábor 

Ökotábor 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0173 

Innovatív kezdeményezések a Z Iskolában 

Téma: Ökotábor 

Kísérők:  

Időpont: 2013. május 13–17. 

Helyszín: Parád, Csevice Erdei Iskola 

Résztvevők: 9. a osztály 

Felhasznált irodalom: http://sulihalo.hu/ajanlo/erdei-iskolak/5898-erdei-iskola-erdei-iskolak-ifusagi-taborok-szallasok-erdei-szallas-erdei-

iskola-programok (letöltés: 2014. május 5.) 

http://sulihalo.hu/ajanlo/erdei-iskolak/5898-erdei-iskola-erdei-iskolak-ifusagi-taborok-szallasok-erdei-szallas-erdei-iskola-programok
http://sulihalo.hu/ajanlo/erdei-iskolak/5898-erdei-iskola-erdei-iskolak-ifusagi-taborok-szallasok-erdei-szallas-erdei-iskola-programok
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1.1. Az erdei iskola szervezésének lépései 

1.1.1.A részt vevő pedagógusok felkészülése, felkészítése 

A legfontosabb rész a megállapodás az adott erdei iskola programjának súlypontjaiban. A tanárok együttesen döntik el, hogy a helyszíntől 

függően milyen tematikai súlypontokat jelölnek ki, illetve hogy az egész éves tananyagból mely részeket óhajtják az erdei iskola sajátos feltételei 

között sajátos módszerekkel megtanítani. 

Ha olyan pedagógusok is részt kívánnak venni a programban, akik számára ez a tanulásszervezési forma még idegen, meg kell őket ismertetni a 

módszer jellegzetességeivel, helyével és szerepével.  

1.1.2.Az erdei iskola költségeinek megtervezése 

Az erdei iskola megvalósításának vannak anyagi vonzatai is, amelyek előteremtése sokszor komoly feladat. Érdemes előre pontos 

költségvetést készíteni és mérlegelni a pénz előteremtésének lehetőségeit: 

  pályázati lehetőségek; 

  alapítványi támogatások; 

  önkormányzati támogatások stb. 

 

A külső pénzszerzési források mellett érdemes végiggondolni, miképp lehet a költségeket előteremteni az iskola falain belül: 

  „bolhapiac”: kirakodóvásár a diákok „megunt” eszközeiből; 

  papírgyűjtés stb. 

1.1.3.A szülők tájékoztatása 

A szülőknek tudniuk kell, hogy mi történik az erdei iskolában, ezért szükséges ennek a tanulási formának a bemutatása, a tervezett program 

konkrét ismertetése. Be kell vonni a szülőket a költségek és a programok megtervezésébe és a finanszírozás lehetőségeinek megtárgyalásába 

egyaránt. 
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1.1.4.A diákok tájékoztatása és bevonása a tervezésbe 

Ahhoz, hogy a gyermekek részt vehessenek a program szervezésében, pontos, részletes információkkal kell rendelkezniük az erdei iskola 

helyszínéről, a tevékenységekről, a kihívásokról. A tartalmi szervezés mellett a diákokat érdemes bevonni az erdei iskolai élet sajátos szervezeti 

megoldásainak formai megtervezésébe. A gyermekek bevonása a tervezési folyamatokba nem pusztán gesztus, hanem az erdei iskolának mint 

komplex projektnek a szerves része. 

1.1.5.A program megtervezése 

A legfontosabb lépés a program részletes kidolgozása a módszerektől a témakörökön át az értékelési rendszerig.  

Mindezt azért, mert: „Tudás, használható, működőképes tudás csak tapasztalásból, az átélt tapasztalásból, az élményalappal bíró tudásból 

származhat.”. 

 

Szakmai program 

Id
ő
p

o
n

t 

A
 f

o
g
la

lk
o

zá
so

k
 

m
eg

n
ev

ez
és

e
 

A foglalkozások pedagógiai 

célja 

Módszerek, 

munkaformák 

Terep, vizsgálati 

szemléltető és bemutató 

eszközök, oktatási 

segédanyagok, 

szakirodalom, egyéb 

tárgyi eszközök 

megnevezése 

Foglalkozásv

ezetők 

megnevezése 

Az ellenőrzés, 

értékelés és 

visszacsatolás 

módja 

modulonként 

Ó
ra

sz
á
m

 

1
. 
n

a
p

 

1
. 

m
o
d
u
l 

A tábor tényleges és 

viszonylagos helyzetének 

meghatározása az országban. 

A tábor és környékének 

kőzettani vizsgálata. 

Korábbi ismereten és 

megfigyelésen alapuló 

csoportmunka. 

Tájoló, iránytű használata, 

helymeghatározás GPS-

szel. 

Kőzetgyűjtemény. 

Terepgyakorlat a táborban 

és környékén. Fizikai és 

kémiai tulajdonságok 

vizsgálata. 

 Térképek, 

feladatlap. 

Kőzetfelismerés, 

csoportosítás, a 

kőzetek 

hasznosítása a 

környéken. 

4 óra 
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2
. 

m
o
d
u
l 

A kőzetek hasznosításának 

megismerése. Közlekedési 

ismeretek alkalmazása. 

Az újrahasznosítás fontossága, 

takarékos gazdálkodás. 

Terepmunka. 

Megfigyelés: a 

kőzetek 

megmunkálhatósága. 

Az építőanyagok 

felhasználásának 

megfigyelése, 

gyakorlata. 

Kerékpár, 

kalapácsok, 

fényképezőgép. 

Feladatlap. 

Miből készítenéd? – ppt 

Mire használnád? – ppt 

 A kiránduláson 

készített 

fényképek 

kivetítése. A 

látottak 

összegzése. 

4 óra 
2
. 
n

a
p

 

3
. 

m
o
d
u
l 

Ökológiai lábnyomunk 

kiszámítása. 

Plakátkészítés a lábnyom 

csökkentésére – (1.) közlekedési 

lábnyom 

Csoportmunka. A lábnyom kiszámításához: 

az adatlap és a 

szorzókulcsok. 

Számológép. 

Plakátkészítéshez: karton v. 

csomagolópapír, filctollak, 

olló, ragasztó, képek. 

 A csoportok 

ökológiai 

lábnyoma. 

Plakátok a 

közlekedési 

lábnyom 

csökkentésére. 

4 óra 

4
. 

m
o
d
u
l 

A hulladéktermelésünk 

csökkentésére a megelőzni – 

újrafelhasználni – újra 

feldolgozni sorrend következetes 

érvényesítését kell szorgalmazni, 

tudatosítani. 

Plakátok készítése a z 

élelmiszerfogyasztási lábnyom 

(2.) és a hulladék lábnyom (3.) 

csökkentésére 

Csoportmunka. A kukabúvársághoz: 

a táborban keletkezett 

hulladék, kesztyűk, 

szelektív gyűjtőedények, 

komposztáló. 

A plakátkészítéshez: 

Karton v. csomagolópapír, 

filctollak, olló, ragasztó, 

képek. 

 Plakátok: 

élelmiszer-

fogyasztási 

lábnyom (2.) és a 

hulladéklábnyom 

(3.) 

csökkentésére. 

4 óra 
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3
. 
n

a
p

 

5
. 

m
o
d
u
l 

Tudnunk kell, hogy milyen 

módon figyelmeztet bennünket a 

zuzmó a légszennyezésre. A 

zuzmók csoportosítása 

megjelenési formájuk szerint. A 

„helyi” szennyezők 

feltérképezése. 

Zuzmók vizsgálata. 

Zuzmóskála segítségével a 

légszennyezés mértékének a 

megállapítása. 

Az egyéni ismeretek, 

tapasztalatok alapján 

gyűjtőmunka, a 

tényanyag 

rendszerezése, 

összegzése. 

Csoportmunka. 

Zuzmóskála, zuzmótérkép, 

tabló a zuzmócsoportokról, 

vizsgálati adatlap, 

papírkeret, nagyító, 

munkanapló. 

 Megfigyeléseikre 

alapozva 

munkanapló 

készítése a főút 

közelében, a 

táborban, az 

erdőben. 

4 óra 

6
. 

m
o
d
u
l 

Vízminőség vizsgálata, 

vízmintavétel, ismerkedés a 

vízvizsgálati módszerekkel. 

Plakát készítése a vízfogyasztási 

ökológiai lábnyom 

csökkentésére. (4.) 

A víz hasznosításának, 

gyűjtésének, megőrzésének a 

gyakorlata a táborban 

tapasztaltak alapján 

Csoportos 

kiscsoportos 

foglalkozás. 

Mikroszkóp, vízvizsgálati 

adatlap, ábra és táblázat a 

vízminőségjelző 

gerinctelenekről, 

zseblaborvizsgálatok: 

kémcső, hőmérő, fehér lap, 

tölcsér, vatta, 1 l patakvíz, 

indikátorpapír a ph-hoz, 

tesztcsíkok a nitrit és a 

nitrát méréshez. 

A plakátkészítéshez 

szükséges eszközök. 

 Megfigyeléseikre, 

kísérleteikre 

alapozva 

munkanapló 

készítése. 

Plakát készítése: 

a vízfogyasztási 

ökológiai 

lábnyom 

csökkentése (4.). 

4 óra 
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4
. 
n

a
p

 

7
. 

m
o
d
u
l 

A megújuló energiahordozók 

szerepe napjainkban. Milyen 

lehetőséget biztosít erre a Mátra?  

A Földön megújuló 

energiahordozók fajtái, szerepe, 

jelentősége. 

Atomerőművek működése, 

előnyei, hátrányai. 

Szélerőművek működése 

(kísérletek szélforgóval). 

Az egyéni ismeretek, 

tapasztalatok alapján 

gyűjtőmunka, a 

tényanyag 

rendszerezése, 

összegzése. 

Csoportmunka. 

Szélforgók vizsgálata. 

A szélerőművek, az 

atomerőművek 

működésének vizsgálata 

internetes anyagok 

segítségével. 

 Megfigyeléseikre, 

kísérleteikre 

alapozva 

munkanapló 

készítése. 

Plakát készítése: 

az 

energiafelhasznál

ási ökológiai 

lábnyom 

csökkentése (5.). 

4 óra 

8
. 

m
o
d
u
l 

A napenergia hasznosítása. A 

napelem és a napkollektor 

működése. Napelemmel működő 

eszközök. 

Az egyéni ismeretek, 

tapasztalatok alapján 

gyűjtőmunka, a 

tényanyag 

rendszerezése, 

összegzése. 

Csoportmunka. 

Különböző vízfelületek és 

anyagok hőelnyelő 

képességének vizsgálata. 

Különböző színű és anyagú 

locsolócsövek, tartályok, 

hőmérő. 

Egyszerű napelemes 

szerkezetek készítése. 

Napkollektor házilag. 

 Megfigyeléseikre, 

kísérleteikre 

alapozva 

munkanapló 

készítése. 

4 óra 

 

5
. 
n

a
p

 

9
. 

m
o
d
u
l 

A Föld hőjének hasznosítása. 

Geotermikus energia. 

Hőszivattyúk működése.  

Passzív házak. Internetes kutatás 

a témában, majd prezentáció 

készítése a passzív házakról. 

Az egyéni ismeretek, 

tapasztalatok alapján 

gyűjtőmunka, a 

tényanyag 

rendszerezése, 

összegzése. 

Csoportmunka. 

Internetes kutatás a 

témában, majd prezentáció 

készítése a passzív 

házakról. 

 Gyűjtőmunkájuk 

alapján 

prezentáció 

készítése. 

4 óra 
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Tábori program 

1. 

nap 

Csop

ort 
Program Felelős 

D
él

el
ő
tt

 

A 

1. modul: Hol járunk? A tábor céljának ismertetése. Fedezd fel a 

környezeted! A tábor takarékos, környezettudatos példái. A 

táborlakók ilyen jellegű napi tevékenységei, gyakorlata, feladata. 

Helymeghatározás – GPS, tájoló, iránytű használata. 

A tábor környékének kőzettani vizsgálata (csoportosításuk, 

felhasználásuk). 

SJ, PL 

B 

5. modul. Savas esők. – A természet saját kénjelzője – 

zuzmóvizsgálat. Papírkeret készítése, Zuzmók vizsgálata a fákon. A 

zuzmók meghatározása, csoportosítása alakjuk szerint: kéreg-, 

lombos, bokros zuzmók. Zuzmóskála segítségével a légszennyezés 

mértékének a megállapítása. Vizsgálat a főút közelében, a 

táborban, az erdőben. A kapott eredmények összehasonlítása, 

összegzés, táblázat készítése. 

Gné ML 

D
él

u
tá

n
 A 

5. modul: Savas esők. – A természet saját kénjelzője – 

zuzmóvizsgálat.   

Gné ML 

B 1. modul: Hol járunk? 
SJPL 

A–B Gyakorlati tájékozódási verseny 
PL 

E
st

e 

 Pásztortűz – ismerkedési est. A tűzgyújtás szabályai. A tüzek fajtái. 

A takarékos szabadtűz használata és szabadtűzi gyakorlat. Tábori 

játékok. Ismerkedés az éjszaka fényeivel. Csillagképek, a Hold 

változásai, formái (fakultatív program). 

SJPL 

2. 

nap 

Csop

ort 
Program Felelős 

D
él

- 

el
ő
tt

 

A–B 

3. modul: Mit tegyünk, hogy az ökológiai lábnyomunk kisebb 

legyen? Az ökológiai lábnyom számítása. Plakátkészítés az 

ökológiai lábnyom csökkentésére. A közlekedési ökolábnyom 

csökkentése. 

SJ 

D
él

u
tá

n
 

A 

2. modul: Lakóhelyek a múltban és a jelenben… (Kerékpáros 

túra.) A siroki vár, a siroki barlanglakások és a recski 

kényszermunkatábor megtekintése. Anyaggyűjtés a 

projektfeladathoz előzetes szempontok alapján. A környék 

lehetséges építőanyagai, azok sajátosságai, felhasználási 

gyakorlatuk megtekintése és alkalmazása a környéken, illetve a 

táborban. 

SJ, ND 

B 

4. modul: Legyünk válogatósak! Bántja a szememet a szemét! 

Megelőzni – újrafelhasználni – újrafeldolgozni! Az 

élelmiszerfogyasztási lábnyom csökkentése, a hulladéklábnyom 

csökkentése. Játszunk kukabúvárt! – válogassuk szét szelektíven a 

hulladékunkat! 

VK 

E
st

e 

 Vetítés a palóc vidék népművészeti emlékeiről. Beszélgetés a régi 

paraszti életről. Közös éneklés. 

Milyen gyakorlata volt a korabeli vidék 

hulladéktermelésének, -hasznosításának ellentétben napjaink 

gyakorlatával? 

ND 
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3. 

nap 

Csop

ort 
Program Felelős 

D
él

el
ő
tt

 

A 
4. modul: Legyünk válogatósak! Bántja a szememet a szemét! 

Megelőzni – újrafelhasználni – újrafeldolgozni!  

VK 

B 
2. modul: Lakóhelyek a múltban és a jelenben… (Kerékpáros 

túra.)  

SJ, ND 

D
él

u
tá

n
 

A–B 

7. modul: A megújuló energiahordozók szerepe napjainkban 

Milyen lehetőséget biztosít erre a Mátra?  

A Földön megújuló energiahordozók fajtái, szerepe, jelentősége. 

Az atomerőművek felépítése, működése. 

A szélerőművek működése (kísérletek szélforgóval). 

Az energiafelhasználási lábnyom csökkentése. – Javaslatok: Mit 

tehettek a javulás érdekében? 

SJ 

A–B Számháború SJ 

E
s 

te
  Vetélkedő – Mit jelent a természettudatos életforma? 

Szerepjátékok. 

Film: Hogyan ne terheljük túl és tegyük tönkre a Földet? 

SJ 

Nyársalás SJ 

4. 

nap 

Csop

ort 
Program Felelős 

D
él

el
ő
tt

 

A–B 

6. modul: Védjük patakunkat! Ismerkedjünk az erdő és vizek 

„törpéivel”. Vízmintavétel a közeli patakból, erdei tóból. 

Ismerkedés a vízvizsgálat módjaival. Ismerkedés a mikroszkóppal. 

A vizsgálatok elvégzése (hőmérséklet, szín, szüredék, kémhatás, 

nitrit- és nitráttartalom, vízminőségjelző gerinctelen állatok). A 

vízfogyasztási ökolábnyom csökkentése. A szürkevíz 

összegyűjtése, az esővíz hasznosítása, ennek gyakorlati 

alkalmazása (WC-öblítés, mosakodás, öntözés.) A víz 

hasznosításának, gyűjtésének, megőrzésének a gyakorlata a 

táborban tapasztaltak alapján. (Erdei tó, vízesés, patakok vize, 

záportározó.) Szerepük, hasznosításuk. 

Sné CsM 

D
él

u
tá

n
 

A–B 

Hosszabb séta az Ilona-völgyben a tanösvényt követve. A vulkáni 

működések nyomainak felkeresése (kőzetek, csevice, vízesés). 
SJ 

E
st

e 

 Búcsúest. Kis pásztortűznél az emlékek felelevenítése, búcsú. 

Hagyományos palóc étel – tócsni (macok) – készítése. 
Sné CsM 

5. 

nap 

Csop

ort 
Program Felelős 

D
él

el

ő
tt

 

A–B 

8. modul: A napenergia hasznosítása – A napelem és a 

napkollektor működése. Napkollektor házilag. Napelemmel 

működő eszközök. Egyszerű napelemes szerkezetek készítése. 

Sné CsM, 

SJ 

D
él

u
tá

n
 

A–B 

9. modul: A Föld hőjének hasznosítása. Geotermikus energia. A 

hőszivattyúk működése. Passzív házak. Internetes kutatás a 

témában, majd prezentáció készítése a passzív házakról. 

SJ, Sné 

CsM 

 Hazautazás. SJ 
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A kollégák kint tartózkodása 

NÉV 

Nap 

2013. 05. 13.  

hétfő 

2013. 05. 14. 

 kedd 

2013. 05. 15.  

szerda 

2013. 05. 16.  

csütörtök 

05. 17.  

péntek 

De Du E De Du E De Du E De Du E De Du 

Gné M. L               

ND               

PL               

SJ               

Sné CsM               

VK               
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Tábori napirend 

 

1. nap:   

 08:00  Indulás a táborba az iskolából 

 09:00  Érkezés a táborba 

 09:30–13:30  Foglalkozás 

 13:30–14:30  Ebéd 

 15:00-ig  Szabad program 

 15:00–19:00  Foglalkozás 

 19:00–20:00  Vacsora 

 21:30-ig  Szabadidős program 

 21:30  Takarodó   

 

2–4. nap:  

 07:00  Ébresztő, tisztálkodás, takarítás 

 07:30  Reggeli 

 08:00–12:00  Foglalkozás 

 12:00–13:00  Ebéd 

 13:30–17:30  Foglalkozás 

 18:00–19:00  Vacsora 

 19:00–21:30  Szabad program 

 21:30  Takarodó   

 

5. nap:   

 07:00  Ébresztő, tisztálkodás, takarítás 

 07:30–08:00  Reggeli 

 08:00–12:00  Foglalkozás 

 12:00–13:00  Ebéd 

 13:00–17:00  Foglalkozás 

 17:00  Hazautazás 

 

Eger, 2013. május 1.  

XY 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz és természetismeret 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 34 

 
 

Fényképmelléklet1 

 

1. kép  

Térképi tájékozódás 

 

2. kép  

A megtalált bója 

 

3. kép  

Bioindikátorok 

 

4. kép  

Vízvizsgálat 

 
 

                                                                 
1 Csak a diákokat nem ábrázoló képek jeleníthetőek meg. 
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5. kép  

Kísérleti anyagok és eszközök 

 

6. kép Ökolábnyom plakátja 

 

 

7. kép  

Vízhozammérés 1. 
 

 

8. kép  

Vízhozammérés 2. 
 

 
9. kép  

Tavaszi erdei tisztás 

 
 

Készítette: XY 

biológia, földrajz szakos tanár 

Z Iskola 
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G) Reflexió – Projektterv 

Az ökoiskolára a 9. évfolyamon kerül sor, és a programokkal komplex célt kívánunk megvalósítani: 

 környezeti nevelési program természetközelben; 

 a környék néprajzi, történelmi értékeinek megismertetése, 

 közösségépítés; 

 a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 

A tábor programját előzetesen megismertettük a diákokkal és a szülőkkel. A szabadidős programok 

megtervezéséhez a diákok javaslatát is figyelembe vettük. 

A tábor megvalósításába több pedagógus is bekapcsolódott, de a szervezést és a tevékenységet én 

fogtam össze. 

A tanárkollégákkal folytatott előzetes megbeszéléseknek, egyeztetéseknek köszönhetően jól elő 

tudtuk készíteni a programokat. 

A program hatékonysága érdekében az osztályból 4 csoportot szerveztünk, és a tábor lehetőségéhez 

is igazodva 2-2 csoport teljesített egy-egy szakmai modult forgószínpadszerűen. 

A feladatokat, tevékenységeket minden reggel ismertettük, illetve a nap végén értékeltük azokat. Az 

értékelésbe a csapatokat is bevontuk. 

A környezeti nevelési programok között sok kötetlen beszélgetésre jutott idő. 

A diákok nagyon élvezték a csapatok közötti tréfás versenyeket, feladatokat. A csapatok között tábori 

olimpiát is rendeztünk. A jó hangulatot az esős idő sem tudta elrontani, így például az esős idő miatt 

ódzkodva induló tájékozódási verseny után még legalább három számháború-fordulót is kértek. Tehát 

nem volt nehéz lendületbe hozni a társaságot. Minden csoport tábori naplót vezetett, illetve ppt-

prezentációkon örökítette meg az élményét. 

 

Sikeres volt 

 a tábori program összeállítása; 

 a környezeti nevelési tevékenységek megvalósítása; 

 a közösségfejlesztés. 
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Tanulói visszajelzés 
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Készítette: XY 
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Z Iskola 
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H) Az ön- és társismeret lehetőségei a földrajz tantárgyban 

Tudományunk a természetismeret és a földrajz, a természettudományok és a társadalomtudományok 

határmezsgyéjén fekszik. Ez a tény kiváló alkalmat teremt a földrajztanárnak arra, hogy a diákokat 

szembesítse önismeretükkel, lehetőséget adjon számukra társaik megismerésére. 

A tanítási órák kevés száma, általában heti 1,5 óra, nem elegendő alaposabb vizsgálatra. Inkább az 

„én” sokszínűségének megismerésére van módunk a változatos tananyag miatt. 

Az önismeret fejlesztése hatékonyabb akkor, ha vannak társak. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Johari-ablak (letöltés: 2014. szeptember 3.) 

 

A földrajzórákon a Johari-ablaknak csak két szárnyát van módunkban „kinyitni” (lásd. pl. 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/a_johari_ablak.html; Rudas 2001).  

Az egyik, a mindenki (én és társak) által ismert „Aréna”, amelynek kitárulkozása után a diák 

szembesülhet énjének saját, ismert felével.  

Nézzünk meg két példát eltérő eredménnyel!  

A diák és a társai is úgy tudják, hogy az illető szereti az állatokat, rendszeresen visz menhelyre 

adományt, otthon is tart házi állatokat. Ám a természetismeret órán a tanár a kezébe ad egy kitömött 

libát, és a gyermek képtelen megfogni a demonstrációs eszközt, mert ekkor ébred rá, hogy irtózik a 

nagytestű madaraktól.  

Egy másik esetben a mindenki által ismert „én” jelenik meg, pl. közismert valakiről, hogy különösen 

érdekli a mediterrán térség. Amikor 7. osztályban Dél-Európáról tanulunk, akkor ez a diák megélénkül, 

kitárulkozik, igen aktív lesz az órákon. Képeket hoz, receptekkel árasztja el az osztályt, tablót készít a 

témáról.  

Ezt az „Arénát” használjuk fel akkor is, amikor feladatot adunk a gyermekeknek vagy csoportba 

osztjuk őket. 

A Johari-ablak másik szárnya a „Vak” oldal, ahol a személy számára ismeretlen, a társak számára 

ismert tulajdonságok, személyiségjegyek húzódnak meg.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Johari-ablak
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/a_johari_ablak.html
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Elég gyakori eset a földrajzórákon, hogy a gyermekek azt hiszik, hogy tanulás, gyakorlás nélkül is 

megy nekik a topográfia. Csak feleletük pontatlansága ébreszti rá őket arra, hogy a földrajzi nevek 

pontos elhelyezése igényes és fárasztó gyakorlás eredménye. Ezeket a tanulókat nehéz rávenni a 

rendszeres és kitartó tanulásra.  

Csoportmunkánál fordul elő, hogy a csapat vezetésére nem akar senki sem vállalkozni. Ha a tanuló, 

aki a csapat munkáját előadta az osztály előtt, sikeres lesz, akkor a későbbiekben is őt fogják erre a 

feladatra felkérni a csapattagok. Ez a „Vak” ismeret átkerül az „Arénába”. 

A „Zárt” és a „Sötét” ablakok jellegüknél fogva ritkán ismerhetők fel egy-egy tanítási óra alkalmával. 

A „Zárt” ablak elszólásokkal válhat esetleg láthatóvá – sajnos a földrajzórákon rasszista 

megnyilvánulásra is adódik alkalom, amelyet a pedagógusnak azonnal kezelnie kell. 

Az ön- és társismeretnek egy speciális része az ön- és társértékelés. 

Földrajzóráimon gyakran használom azt a módszert, hogy a felelő a felelete után értékeli saját 

munkáját, elmondja, hogy mit mondana másként és miért. Az önértékelés része a feleletnek, és a jó 

értékelés emeli az érdemjegyet. A társaknak is értékelniük kell a felelőt. Gyakori probléma, elsősorban 

a hetedikeseknél, hogy ekkor egy jegyet mondanak be a gyermekek az értékelés helyett. Hosszú idő telik 

el, mire az értékelés valódi értékeket tartalmaz. (Pl. választékosan beszélt, logikus volt a felelet 

felépítése, felelet közben gyakran használta a térképet, a földrajzi fogalmakat helyesen alkalmazta stb.). 

Óráimon a társértékelésnél alapszabály, hogy csak pozitívumokat szabad mondani.  
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I) Saját fejlesztésű tananyag bemutatása 

Internetes felvételi előkészítő földrajzból 

 

Az internet széles körű hozzáférése lehetővé teszi a távmunka mellett a távoktatást is. A Sulinet portál 

2001-ben lehetőséget adott felvételi előkészítő anyagok elhelyezésére 17 tantárgyból, amelyeket 

távoktatás formájában használtak fel. A tanfolyam harminc hétig tartott, az anyagokat hetente helyezték 

el a Sulinet oldalán, és hetente egy óra online konzultációs időt is biztosítottak, amikor az érdeklődők 

kérdéseket tehettek fel a tananyaggal kapcsolatban a tananyag készítőjének, aki lehetőség szerint azonnal 

választ adott a felmerülő kérdésekre. 

A földrajz felvételi előkészítő tananyag három fő részre tagolódik, az első tíz héten az általános 

természetföldrajz, a következő öt héten az általános társadalomföldrajz, végül az utolsó tizenöt héten a 

regionális földrajz egyes fejezetei kerültek fel a honlapra. 

Minden hét tananyaga a következő részekre tagolódik: 

 Az adott témakör részletes leírása, bemutatása ábrák, képek, táblázatok, grafikonok 

segítségével. 

 Linkajánló – a témakörhöz kapcsolódó fontosabb internetes oldalak linkjei. 

 Feladatok – külön kattintással elérhető feladatgyűjtemény az adott témakörhöz kapcsolódóan. 

 

1. A témakör leírása 

A tananyag gerince az első részben található, amelyben elsősorban kiegészítő, rendszerező, a 

középiskolai törzsanyagon túlmutató információk szerepelnek. A tananyag elején szerepel, hogy a 

legfontosabb (akkor használatban lévő) tankönyvekben hol (oldalszám) található meg az adott hétnek a 

témája. A digitális tananyag célja, hogy a tankönyvi információkat kiegészítse, elmélyítse, valamint a 

tömör, információgazdag, jól tagolt, sok helyen vázlatos szerkesztési mód segítségével áttekinthetőbb 

és könnyebben tanulható legyen. Nem célja a tankönyvi anyag megismétlése, hanem inkább a 

rendszerezés, az összefoglalás és sokszor a kiegészítés. Az önálló feldolgozást, értelmezést a világos 

szerkezet, a következetes tagolás és a nagyszámú magyarázó ábra, értelmező rajz, grafikon, táblázat 

segíti. A digitális tananyag sokszor túlmutat az egyetemi felvételi követelményeken (2001-ben még nem 

létezett egységes, részletesen kidolgozott követelményrendszer), amivel a célja egyrészt az érdeklődő 

tanulók ismeretszerzési igényének kielégítése, másrészt a jobban elmélyített tudással stabilabb alap 

biztosítása a sikeres felvételihez. A gimnáziumi tananyag kiegészítése elsősorban azoknál a részeknél 

volt szükséges, ahol a teljes logikai folyamat megértése ezt megkövetelte. 

A természetföldrajzi rész sok olyan kiegészítést tartalmaz, amely bár nem szerepel a gimnáziumi 

tankönyvekben, az egyes jelenségek, természetföldrajzi folyamatok alaposabb megértéséhez 

elengedhetetlenül szükséges. Ehhez a részhez sok ábra is tartozik, amely szintén a megértést szolgálja, 

alapvetően magyarázó jellegű rajzok, valamint összefoglaló táblázatok.   

Az általános társadalom-földrajzi rész a társadalom- és a gazdaságföldrajz fontosabb fejezeteit érinti 

(a népesség, a települések, a mezőgazdaság, az ipar, a globalizáció, a gazdasági fejlettség és mutatói, a 

politikai földrajz, a világgazdaság pólusai, a globális problémák, a környezetvédelem témakörét). Ehhez 
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a részhez részletes statisztikai adatsorok, táblázatok is kapcsolódnak, amelyek a tájékozódást, áttekintést, 

elemzést szolgálják. 

A regionális földrajzi rész a földrajzoktatás és a felvételi követelmények szempontból jelentősebb 

régiókat, országokat tárgyalja. Természetesen a digitális tananyag súlypontjai a gimnáziumi tankönyvek 

alapján készültek. Az országok bemutatása általában négy részre tagolódik: 

 

1. Történelmi háttér: az ország történelme dióhéjban, különös tekintettel a gazdaságtörténetre, 

amely elengedhetetlenül fontos az ország mai helyzetének megértésében. 

2. Természetföldrajz: az ország fontosabb természetföldrajzi tájainak leírása, amelynek 

megértéséhez szükséges az általános természetföldrajzi rész ismerete is. 

3. Ipar: az ország ipari tevékenységének (bányászat, energiagazdaság, feldolgozóipar) vázlatszerű 

bemutatása, elsősorban arról tartalmaz információkat, hogy hol mit bányásznak, hol milyen 

iparágak jellemzőek. Ezzel a vázlatos megközelítéssel segít a tankönyvi anyag lényegének 

meglátásában, a tények ismeretét mérő tesztek és egyéb feladatok megoldásában. 

4. Mezőgazdaság: az ország főbb mezőgazdasági körzeteinek és terményeinek leírása 

vázlatszerűen. Ez a rész szintén a lényeg kiemelését szolgálja. 

 

2. Linkajánló 

A témakör leírása után található rész az adott témához kapcsolódó fontosabb internetes oldalak 

linkjeit tartalmazza. Lehetőség szerint magyar nyelvű oldalakét (pl. a Magyar Csillagászati Egyesületét, 

az ELTE különböző tanszékeiét – csillagászati, geológiai, földrajzi stb.), de sokszor a jobb rálátás, a 

kitekintés érdekében angol nyelvű oldalak linkjei is megtalálhatók itt (pl. a geography.about.com, az 

ENSZ különböző szakosított szervezetei, nemzetközi statisztikai oldalak stb. linkjei). 

 

3. Feladatok 

A linkek után egy-egy kattintással érhetők el a témakörhöz kapcsolódó feladatok, illetve a feladatok 

oldalairól további kattintással a megoldások. A feladatok három nagy egységet képeznek, amelyek 

külön-külön kattintásokkal hozhatók be. 

1. Feladatok címszó alatt az adott témakörhöz kapcsolódó gyakorló feladatokat találjuk, amelyek 

feladattípusonként vannak csoportosítva (pl. egyszerű választás, többszörös választás, 

mennyiségi összehasonlítás stb.). Ebben a részben az akkori (2001) felvételi feladatsorok 

gyakorlatának megfelelően szinte kizárólag tesztfeladatok, illetve számítási feladatok találhatók. 

Céljuk, hogy különböző feladattípusok gyakoroltatásával segítsék a felkészülést a felvételire. 

2. Az Archívum címszó alatt az előző évek felvételi feladatsoraiban előforduló, az adott témakörhöz 

kapcsolódó feladatok szerepelnek, amelyek bemutatják, hogy konkrétan milyen típusú feladatok 

várhatók az írásbeli felvételi vizsgán. 

Természetesen valamennyi feladatnak a megoldása egy kattintással elérhető a feladatsorok oldaláról, 

így az önállóan felkészülő diákok ellenőrizhetik saját tudásukat. 
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3. A Versenyfeladatok címszó alatt nehezebb, a tankönyvi törzsanyagot meghaladó ismereteket 

igénylő feladatok találhatók. Ezek elsősorban a mélyebben érdeklődő, lelkesebb diákoknak 

készültek. Ezek a feladatok egy internetes földrajzverseny részét képezték, amelyben a honlapra 

hetente fölkerülő feladatokat kellett megoldani a diákoknak, majd a megoldásokat visszaküldeni 

a szervezőknek. Az év végén összesítették az eredményeket és jutalmazták a versenyben 

eredményesen szereplőket. Ezeknek a feladatoknak a megoldásai természetesen nem szerepeltek 

az adott hét anyagai között, hanem mindig a következő hét anyagának a végén jelentek meg, hogy 

mindenki rendszeresen kapjon visszajelzést a beküldött feladatok eredményeiről. 

A 2001-ben készült interneten elérhető, földrajzi tárgyú előkészítő digitális tananyag még ma is 

megtalálható a Sulinet régi oldalán: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/temfoldrjz.html 

(letöltve: 2015. 02. 05.). 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/temfoldrjz.html
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J) Csoportprofil – Földrajz tehetségfejlesztő szakkör 

A földrajz tehetségfejlesztő szakkörre 12 tanuló jelentkezett a 7. évfolyamon. 6 fő a 7. a osztályból, 

négyen a 7. b osztályból, és két diák a 7. c-ből. A nemek aránya a lányok felé tolódott (8 fő), mert 4 fiú 

vesz csak részt a szakköri munkában. 

A szakkör indítása nem kis gondot okozott, hiszen csak egy osztályban tanítok, így a toborzás 

nehezebben ment, valamint más az osztályok délutáni leterheltsége, tehát sokat bajlódtunk az időpont-

egyeztetéssel is. 

A szakköri foglalkozások megtartására a természettudományos labor áll rendelkezésre teljes körű 

IKT-lehetőségekkel, kísérletek, megfigyelések elvégzésére is van lehetőségünk. Ez nagyon csábító volt 

a diákok számára a szakkör beindítása során. 

A diákok különböző képességűek. Vannak, akik nagyon elkötelezettek a természettudományok iránt. 

3 fő nagyon jó logikai képességekkel rendelkezik, ebből egy földrajzi, kettő pedig a fizikai 

törvényszerűségek ismeretében emelkedik ki. A többség azonban átlagos képességekkel bír. Egy másik 

diáknak a kommunikációs képességei fejlettek, és van, aki a számítógép kezelésében jeleskedik.  

Az első nagy feladat az volt, hogy ráhangoljuk a diákokat erre a munkára, hogy kellően motiváltak 

legyenek, eredményesen végezzük el a teendőinket, de mindenekelőtt az volt a cél, hogy megszeressék 

a földrajzot, lelkesen, élményekkel gazdagodva töltsük el a heti egy (esetenként kéthetente 2) órát. 

Kezdetben a csoport egységes közösséggé formálása volt a kihívás. A csapatépítő játékokkal 

viszonylag gyorsan oldódott a gátlás, sikerült oldott légkört teremteni. Leomlottak a gátak, enyhültek az 

ellenérzések, a rivalizálások a különböző osztályok tanulói között. 

A kompetenciafejlesztő gyakorlatokat nagyon szerették a diákok, sikerült élményszerűvé varázsolni 

a foglalkozásokat. 

A fejlesztési célokat 2 kiindulópontból indulva tűztem ki. Az egyik a diákok megismerése után az 

egyéni fejlesztési szükségletek voltak, a másik pedig, hogy a tanévben induló tanulmányi versenyeken 

eredményesen szerepeljünk. 

A legfontosabb fejlesztési területek: 

 szemléleti és logikai térképolvasás; 

 az ok-okozati összefüggések feltárása; 

 problémamegoldás; 

 a társas kapcsolatok fejlesztése; 

 a megfigyelőképesség, a figyelem, az emlékezet, a rendszerező képesség fejlesztése; 

 az összefüggések feltárása, a tények sokoldalú elemzése; 

 környezettudatosság; 

 az aktív, cselekvő környezetvédelmi feladatokban való megerősítés; 

 a földrajzi tudás alkalmazása különböző konfliktushelyzetekben; 

 felelősségérzet, empátia, tolerancia más népek, kultúrák iránt. 

 

Készítette: XY 

biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Z Iskola 
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K) Féléves ütemterv - a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz 

 

Tantárgy: Földrajz Készítette:  XY 

Évfolyam: 7–8.évfolyam Szakjai: Biológia, technika, földrajz 

A csoport megnevezése: Földrajz tehetséggondozás Tevékenyégi forma: Szakköri foglalkozás: versenyekre, 

továbbtanulásra való felkészítés 

A tanév megjelölése: 2013/2014 Tevékenység óraszáma: Heti 1 óra, félévente 18 óra 

A különleges bánásmódot igénylő csoport jellege: tehetséggondozó szakkör 

Alkalmazott könyvek, dokumentumok: 

Jónás Ilona – dr. Kovács Lászlóné – dr. Mészáros Rezsőné – Vízvári Albertné 2014. Földrajz 7. Kontinensek földrajza. A természetről tizenéveseknek. 

Mozaik Kiadó. Szeged. 

Bánkuti Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit (szerk.) 2001. Tanári kincsestár. Természetismeret. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest. 

Kerezsi Jenő (szerk.) 2006. Földrajz plusz! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest. 

A legfontosabb fejlesztendő kompetenciák kialakítása a foglalkozások során: 

Ökológiai szemlélet, helyes környezeti attitűdök, magatartás, értékrend kialakítása, a környezetért felelős életvitel. 

Kölcsönhatások megfigyelése, észlelése, értelmezése. 

Kritikus, kíváncsi attitűd kialakítása. 

A megoldáskeresés igényének felkeltése. 

A környezet formálásának, átalakításának felelőssége. 

Törekedjenek a gondolkodási képességek, a rendszerezés, a tapasztalatszerzés, az összefüggések felismerésére és a problémamegoldás (az analízis, a 

szintézis, az összehasonlítás, az általánosítás, a konkretizálás) fejlesztésére, valamint a mindennapokban történő felhasználására. 

Az IKT-kompetencia fejlesztése. 

Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése (helyes kiejtés, helyesírás). 

Az önálló problémamegfogalmazás képessége. 

Matematikai kompetencia: számítások, mérések elvégzése, az eredmények elemzése, kiértékelése. 
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Ó. A foglalkozás Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák Szemléltetés 

1. A domborzat és a vizek 

ábrázolása 

Tájékozódás a domborzati 

és a vízrajzi térképeken 

A térkép és a valóság 

közötti kapcsolatok 

A valóság és a térkép 

jelrendszere 

Méretarány, vonalas mérték, a 

mértékszám értelmezése, mérések 

A távolság kiszámítása 

A jelkulcs használata 

A domborzat és a vizek ábrázolása  

Frontális és önálló 

munka 

Kooperatív munka 

Domborzati térképek, 

térképvázlatok, 

kompetenciafejlesztő 

feladatok 

2. Tematikus térképek 

 

Szemléleti és logikai 

térképolvasás, az ok-

okozati összefüggések 

feltárása 

Éghajlati, gazdasági, tematikus 

térképek elemzése 

A természeti adottságok, a 

mezőgazdaság és az ipar kapcsolata 

Egyéni és páros munka 

 

Az atlasz tematikus 

térképei 

Feladatlap 

3. Térképekkel: országúton, 

településen keresztül, 

turistaúton 

Merre biciklizzünk a 

Balatonnál? 

Problémamegoldás, a 

társas kapcsolatok 

fejlesztése 

Együttműködési 

képesség  

Tájékozódás az autós és a 

turistatérképeken, a keresőhálózat 

használata 

Kerékpáros túra útvonalának 

megtervezése 

Frontális és önálló 

munka 

Kooperatív munka 

 

Autós és turistatérképek 

Kompetenciafejlesztő 

feladatlap 

4. Időjárás és éghajlat 

A levegő felmelegedését 

befolyásoló tényezők 

Megfigyelések, 

vizsgálódások 

Az ok-okozati 

összefüggések feltárása 

A környezettudatosság 

fejlesztése 

Globális felmelegedés, 

üvegházhatás 

Mi lesz, ha elolvadnak a 

jéghegyek? 

Tanulói kísérlet, 

mérések, csoportos és 

egyéni munka 

Az üvegházhatás 

modellezése: jégkocka, 

egy pohár víz és filctoll 

Feladatlap 

5. Veszélyes időjárási 

jelenségek, 

veszélyforrások és a 

megelőzés lehetőségei 

A megfigyelőképesség, 

a figyelem, az 

emlékezet, a 

rendszerező képesség 

fejlesztése 

Villámlás, villámcsapás, szélvihar, 

hóvihar, hőség 

Veszélyforrások és a megelőzés 

lehetőségei 

Frontális és 

csoportmunka 

 

Film, internetkapcsolat 

Feladatlap 

6. A hegységképződés 

típusai, a hegységek 

csoportosítása, jellemzői 

(gyűrt-, rög-, vulkáni) 

A rendszerező képesség 

fejlesztése 

A logikai gondolkodás 

fejlesztése 

A hegységek csoportosítása 

kialakulásuk, szerkezetük szerint 

(gyűrt-, rög-, vulkáni, lánchegység)  

Frontális és egyéni 

munka 

 

Digitális képek 

Térkép 

Feladatlap 
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7. Lemeztektonika, 

földrengés, vulkanizmus 

 

Digitális információ 

gyűjtése és 

feldolgozása. 

A kommunikációs 

képesség fejlesztése 

(kiselőadások) 

Ütköző kőzetlemezek és 

következményei 

Vulkáni katasztrófák – prezentáció 

készítése 

Csoportmunka 

 

Tanulói laptopok, 

internethasználat 

Tanulói prezentációk 

8. A külső és belső erők 

felszínalakító munkája 

Összefüggések 

feltárása, tények, 

folyamatok sokoldalú 

elemzése 

A jég, a szél, a csapadék, a folyók 

építő és romboló munkája 

Páros munka 

 

Prezentáció, feladatok a 

digitális táblán 

9. Kőzetek a Föld mélyéből 

és a felszínről 

 

A megfigyelő-, a 

kísérletező és az 

elemzőkészség 

fejlesztése 

Környezettudatosság 

A magmás, az üledékes, az 

átalakult kőzetek vizsgálata 

Felhasználásuk a 

mindennapjainkban 

A bányászat következményei, 

rekultiváció 

Egyéni és páros munka Tanulói 

kőzetgyűjtemény, 

ásványvizsgáló szett 

10. Vizek a felszín alatt és a 

felszínen (talaj-, bel-, 

réteg-, ártézi, rés-, 

karsztvíz) 

Ábraelemzés, a 

környezetért felelős 

életvitel kialakítása 

Talajvíz, belvíz, réteg-, ártézi-, rés- 

és karsztvíz. 

Talajvízkút készítése 

Vízszennyezés 

Páros munka 

 

Műanyag doboz 

(jégkrémes), WC-

papírguriga, homok, 

ételfesték, víz 

11. A folyók munkavégző 

képessége, 

összehasonlításuk, 

gazdasági jelentőségük 

A környezet 

formálásának, 

átalakításának 

felelőssége 

A folyók építő és romboló munkája 

Bevágódó, oldalazó és feltöltő 

szakaszjelleg 

Gazdasági jelentőségük 

Frontális és páros munka Prezentáció, digitális 

feladatok, térképek 

12. Szennyezik a folyónkat, 

mit tegyek? 

Aktív, cselekvő 

környezetvédelmi 

E-mail írása a megfelelő – hivatalos 

– szerveknek 

Kooperatív munka A szituáció leírása 
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Vizeink védelmében feladatokban való 

megerősítés  

Az írás- és a 

szövegalkotói készség 

fejlesztése 

Folyószennyezés észlelése 

Az intézkedésre alkalmas szerv 

felkutatása 

Megoldások – az érvelések, a 

levelek előadása 

Feladatlap 

Levélíráshoz szükséges 

eszközök 

13. Az elsivatagosodás 

történetének megismerése 

esettanulmánnyal 

Új ismeretek szerzése, 

szövegértés, 

lényegkiemelés 

Szomália gazdag kulturális 

öröksége éles ellentétben áll az 

ország szegénységével. Az 

elsivatagosodáshoz vezető út. 

Páros munka Esetleírás 

Feladatlap 

Térkép 

14. Az elsivatagosodás 

okainak rögzítése 

rendszervázlatban 

Prezentáció készítése a 

Száhel-övről I. 

A földrajzi tudás 

alkalmazása különböző 

konfliktushelyzetekben, 

a probléma átlátása, 

különböző megoldások 

keresése, megvalósítás 

és értékelés 

Az elsivatagosodás fő okai 

A Száhel-övezet megismerése, 

problémáinak feltárása, kiút 

keresése 

Csoportmunka Tanulói laptopok, 

projektor 

Rendszervázlat 

elkészítéséhez 

fogalomkészlet 

15. Az elsivatagosodás 

okainak rögzítése 

Prezentáció készítése a 

Száhel-övről II. 

Problémamegoldás 

Az IKT-kompetencia 

fejlesztése 

A Száhel-övezet megismerése, 

bemutatása 

Csoportmunka Tanulói laptopok, 

projektor 

Tanulói prezentációk 

16. Milyen gyermeknek lenni 

Etiópiában? 

Tablókészítés, 

plakátkészítés I. 

Felelősségérzet 

Környezettudatosság, 

empátia 

Összegzés, a konklúzió 

levonása 

A Száhel-övezetben élő emberek 

életkörülményeinek és 

életkilátásainak a feltárása 

gyermekszemmel 

Csoportmunka Tanulói laptopok, 

internet, nyomtató, papír 

Kinyomtatott anyagok 

Karton, ragasztó, 

íróeszközök, olló 
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17. Milyen gyermeknek lenni 

Etiópiában? 

Tablókészítés, 

plakátkészítés II. 

Felelősségérzet 

Környezettudatosság, 

empátia 

Összegzés, a konklúzió 

levonása 

A Száhel-övezetben élő emberek 

életkörülményeinek és 

életkilátásainak a feltárása 

gyermekszemmel 

Csoportmunka Tanulói laptopok, 

internet, nyomtató, papír 

Kinyomtatott anyagok 

Karton, ragasztó, 

íróeszközök, olló 

18. Kik az aboriginálok? 

Fedezzük fel Ausztráliát! 

A tudományosság, a 

megfigyelő- és az 

elemzőkészség 

fejlesztése 

Ausztrália természeti, gazdasági és 

társadalomföldrajzának 

megismerése 

Egyéni, frontális és 

csoportmunka 

Térkép 

Prezentáció 

Kompetenciafejlesztő 

feladatok 

Készítette: XY 

biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Z Iskola 
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L) Reflexió – féléves ütemterv 

A tematikát úgy állítottam össze, hogy először a természetismeret-órákon tanultakat rendszerezzük. 

A pontos földrajzi szakkifejezések, fogalmak, az összefüggések feltárása a logikus gondolkodásunk 

alapja. Az előzetes ismeretekre építve „játékos” feladatokkal fejlesztem tovább a tanulók képességeit. 

A kompetenciafejlesztő feladatokon túl természettudományos laborban is tartunk foglalkozást, így 

sok kísérletre, modellezésre nyílik lehetőségünk.  

A tanterem és a természettudományos labor felszereltsége kiemelkedő, rendelkezésre állnak tanulói 

laptopok, a kísérletekhez szükséges eszközök, nyomtatási lehetőség, digitális tábla stb. 

Változatos munkaformákkal segítem a tanulók különböző képességeinek kibontakoztatását. Az 

egyéni munkától a páros munkán át egészen a csoport- vagy a kooperatív munkáig és természetesen a 

frontális munkáig minden előfordul attól függően, hogy mi felel meg leginkább a kitűzött célnak. 

Nincs lemorzsolódás, és a legnagyobb elismerés, hogy örömmel dolgoznak a diákok. Egy szülő 

jelezte, hogy a lánya azt mondta: ő év elején nem gondolta, hogy a földrajzot lehet szeretni. Azóta több 

földrajz és természettudományos verseny győzteseként vívja ki a társai elismerését. 

A legsikeresebb munkáink egyike, amikor a diákoknak e-mailt kellett írniuk egy hivatalos szervnek, 

mert szennyezik a folyónkat. De kinek írjanak és mit? Nekik kellett utánajárniuk, a problémát 

megoldaniuk. 

Nagyon szívszorító érzés volt, amikor a Száhel-övezeti gyermekek szemszögéből íródott leveleket 

olvasták fel a tanulók. 

A legjelentősebb eredményeink: 

Keresztény természettudósok verseny, 4. hely (végig vezettek, de Fortuna nem kedvezett) 3 fős 

csapat. 

Földrajz természettudományos laborverseny, 1. hely (2 fős csapat). 

Teleki Pál Országos Földrajz–Földtan Verseny, megyei döntő 4. hely (egyéni). 

Komplex természettudományos laborverseny 1. hely (2 fős csapat). 

 

Megjegyzés:  

Készítette: XY 

biológia, földrajz és technika szakos tanár 

Z Iskola 
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M) Szakköri foglalkozás 

A szakkör megnevezése: tehetséggondozó földrajz  

A szakköri foglalkozás címe: Milyen gyermeknek lenni Afrikában? Tablókészítés, plakáttervezés 

A foglalkozás vezetője:  

Időpont: 2013. november  

Időkeret: 90 perc 

A kompetenciafejlesztés fókuszpontjai: 

1. Módszertani képességek: 

 Megfigyelés: egy konkrét állapot leírása, változásának követése, a földrajzi burkok és 

különböző szereplők kölcsönhatásainak leírása. 

 Stratégiai tervezés: a tanulókat rendszerszerű, tudatos és távlatos tervezésre sarkallja. 

2. Intellektuális képességek: 

 Valószínűségi szemlélet: a természeti és társadalmi rendszerek viselkedésének magyarázata, 

annak megállapítása, hogy ezek a jövőben milyen mértékben és hogyan változnak. 

 Alternatívaállítás: a különböző lehetőségek és döntések között választási lehetőség. 

 Problémamegoldás: a földrajzi tudás alkalmazása különböző konfliktushelyzetekben, a 

probléma átlátása, különböző megoldások keresése, megvalósítás és értékelés. 

3. Kommunikációs képességek: 

 Szóbeliség: a feladatok megoldására irányuló egyeztetés, a vélemények ütköztetése, a 

személyes álláspont elfogadtatása a többiekkel. 

 Írásbeli munka: írásbeli kommunikációs formák elsajátítása (például a hivatalos levél 

formája). 

 Képi információk elsajátítása: a kapott képi információk alkalmazása. 

4. Személyes és társas képességek: 

 Empátia: a különböző érdeket képviselő személyek helyzetébe való belehelyezkedés, a 

mások problémájába való beleérző képesség fejlesztése. 

 Felelősségérzet: a döntések hatással vannak az egyén és a közösség jövőjére egyaránt. 

 Környezettudatosság: a döntéseikkel direkt vagy indirekt módon hatással vannak a 

környezetre. 

 Döntésképesség: a problémás helyzetek meglátása, információszerzés a különböző 

véleményekről, határozottság a döntésben. 
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Idő 

(perc) 

Tartalom/tevékenység A tevékenység 

célja / fejlesztendő 

kompetenciák 

Munkaformák, 

módszerek 

Eszközök/mellékletek 

20 Milyen gyermeknek lenni 

Afrikában? 

Információ és képek 

gyűjtése az internet 

segítségével 

A keresés fókuszai: 

 Munkamegosztás 

(nemek közötti) 

 Egészségügy 

 Oktatás 

 Vízellátás 

 Problémák 

 Éhezés 

 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, új 

ismeretek szerzése 

és feldolgozása 

 

Csoportmunka és 

páros munka 

Tanulói laptopok 

Internet 

Nyomtató, papír 

 

5 Az információk rendezése Rendszerezés, 

összedolgozás, 

egymásra figyelés 

Frontális munka, 

irányított beszélgetés 

 

25 Én egy 14 éves etióp 

fiú/lány vagyok. 

Mindennapjaim a 

falumban, álmaim és 

lehetőségeim címmel 

fogalmazás írása 

 

IKT-kompetencia 

Problémamegoldás 

Kommunikációs 

képességek 

Empátia 

Környezettudatos-

ság 

Felelősségérzet  

Páros munka (a 

párok egyneműek) 

Tanulói laptop, 

szövegszerkesztő 

használata 

25 Milyen gyermeknek lenni 

Afrikában?  

Tabló készítése a 

fogalmazásból, a kép- és az 

infógyűjtés anyagaiból 

Együttműködés 

Az információ 

kezelése 

Páros munka Kinyomtatott anyagok 

Karton, ragasztó, 

íróeszközök, olló 

10 A tablók bemutatása, 

kiállítása 

Egymásra figyelés, 

együttműködés, 

szóbeli 

kommunikáció, 

előadókészség 

Páros munka Tablók 

5 A csoport megbeszéli, 

hogy a foglalkozás mely 

része tetszett a leginkább, 

értékelik az előadásukat. 

Együtt 

gondolkodás, 

véleményalkotás 

Csoportos értékelés  
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Készítette: XY 

biológia, földrajz, technika szakos tanár 

Z Iskola 
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N) Reflexió – Szakköri foglalkozás 

Milyen gyermeknek lenni Afrikában? – tablókészítés, plakáttervezés 

 

Ezt a témát is két óra keretében dolgoztuk fel. A tanulók már rendelkeznek előzetes ismeretekkel. 

Hiszen az előző szakköri órákon megismerkedtünk az elsivatagosodás történetével, okainak feltárására 

rendszervázlatot készítettek a diákok, a Száhel-övről pedig csoportos vagy egyéni készítésű prezentációt 

mutattak be. 

Az információkat frontális munkában rendeztük. 

Ezután pármunkában fogalmazást kellett írniuk egy 14 éves etióp fiú (lány) szerepében 

Mindennapjaim a falumban, álmaim és lehetőségeim címmel. A párok egyneműek. 2 fiús, és 8 lányos 

fogalmazás készült el. A laptopok szövegszerkesztőjének használatával az elkészült munkákat ki is 

tudták nyomtatni. Meglepett az elkészült fogalmazások színvonala. Azt gondoltam, hogy nehezebben 

birkóznak meg ezzel a feladattal, de a pármunka jó tervezésnek bizonyult. Gyorsan kisegítették egymást 

akár a gondolataik formába öntésénél, akár a problémák, a jellemzők összegyűjtésénél vagy a 

szövegbevitelnél, szerkesztésénél. Egy pár indulásához kellett részletesebb támogatást adni, de a 

továbbiakban komoly, intenzív munka következett. A felolvasásnál az egymást elismerő 

megnyilvánulásoknak nagyon örültek a diákok, további lendületet adott a tablókészítéshez. 

A gyűjtött képekből, információkból és elkészült fogalmazásokból tablót kellett készíteni. 

A csoportok, a foglalkozás értékelésénél a diákok együttgondolkodása, véleményalkotása került 

előtérbe. Az elhangzottaknál nemcsak a „szakmai munkát”, hanem a csoporton belüli megnyugtató, de 

munkára serkentő légkört is megemlítették, és azt, hogy nagyon jól érezték magukat a szakköri 

foglalkozáson. Jó volt együtt dolgozni, egyedül ennyi idő alatt biztos nem oldották volna meg a feladatot, 

és ráéreztek a csoporton belüli együttműködés jelentőségére is. 

A jó hangulatú foglalkozáson észre sem vettük, hogy elröpült az idő.  

 

Készítette: XY 

biológia, földrajz és technika szakos tanár 

Z Iskola 
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O) Egyéni differenciáló (SNI-s) fejlesztési terv földrajz 

tantárgyból 

Helyzetelemzés: 

XY tanuló jelenleg 10. x osztályos, 4 éve iskolánk tanulója. Nagyon jólelkű, ragaszkodó fiatalember.  

2011 óta rendszeres gyógypedagógiai kezelés alatt áll. 

SNI-A; integrálható. 

BNO-kód: F81.0 diszlexia; F81.1 diszgráfia. 

A megismerő funkciók fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási zavar). 

Fejlesztési javaslatok: –   intenzív diszlexia, diszgráfia-reedukáció; 

 a szövegértés további fejlesztése; 

 a grafomotoros készség fejlesztése, a kézmozgások lazítása; 

 a szerialitás, az irányészlelés, a téri orientáció további fejlesztése; 

 a helyesírási készség fejlesztése; 

 a verbális memória javítása; 

 a beszédértés, -észlelés javítása; 

 az auditív és vizuális differenciálás javítása. 

 

Mentesítés: az idegen nyelv és helyesírás értékelése alól. 

Javaslat: –   az írásbeli helyett a szóbeli számonkérést részesítsük előnyben; 

 az írásbeli feladatoknál kaphasson több időt; 

 a hosszabb írásos feladatnál használhasson számítógépet. 

Név, 

osztály 

XY 

10. x 

   Tanév 

2014/15  

 Idő Fejlesztendő terület, tananyag 
Haladási 

ütem 

1. szeptember 

Téri orientáció – az égtájak kiragasztása falitérképre. 

Grafomotoros fejlesztés – topográfiai kártyák kezelése 

(színek szerinti szétválogatás, csoportosítás, a kártyák 

felelésre való előkészítése (a kézmozgások lazítása). 

A beszédmegértés, -észlelés javítása – jelezze, ha meg kell 

ismételnem valamit. 

A verbális memória javítása – ismételd meg, amit mondtam; 

a „nehéz” szavak ismételtetése (pl. komparatív). 

Diszlexia, diszgráfia – folyamatos javítás, önjavítás és sok 

türelem. 

A helyesírás fejlesztése – helyesírási szótár használata. 

Minden órán 

(heti 2 óra) 
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2. október 

Az oldaliság fejlesztése – csak a jobb oldalon levő tankönyvi 

oldalszámok bemondatása. 

A vizuális differenciálás javítása – a térkép színeinek 

megkülönböztetése, jelentésük értelmezése, alkalmazása 

verbális számonkérésnél  

 + a szeptemberi feladatok. 

Minden órán 

3. november 

Az oldaliság fejlesztése – a bal oldal rögzítése + marad a 

szeptemberi feladat (a jobb oldal enyhe hanyagolása). 

A szerialitás (sorozat, időbeli tájékozódás) fejlesztése – az 

EU kialakulása, a számtáblák segítségével dolgozhat. 

Lehetőleg 

minden órán 

Alkalmanként 

4. december 

Az oldaliság fejlesztése – a jobb és a bal oldal váltott 

használata, 

próbálkozás a szemben levő oldal felismerésére, 

használatára (a keresztoldal erősítése – jobb kézzel mutasd 

meg nyugatot a térképen). 

A helyesírási készség fejlesztése – a földrajzi nevek írása 

(mágneses szókártyák írása vastag filccel B5-ös méretben) + 

a szeptemberi feladatok. 

Lehetőleg 

minden órán 

 

 

 

1 alkalom 

5. január 

A komplex oldalisági fejlesztése – (mellékégtájak, a 

viszonyítási pont változtatása, pl. Magyarország helyett Ny-

Európa a kiindulási pont, és ahhoz viszonyítunk). 

 

 

A helyesírási készség fejlesztése – önjavítás 

tankönyvhasználattal. 

Ha szükséges, 

akkor 

újratervezés 

(esetleg 

visszalépés 

szeptemberre) 

 

Alkalmanként 

6. február 

Téri orientáció – a földgömb forgatása, távoli tájak keresése 

gömbfelületen 

+ a szeptemberi feladatok folyamatosan. 

Hetente 

legalább 

egyszer 

7. március 

A szerialitás fejlesztése – földrajzi algoritmus szerinti (az 

algoritmus táblázatának elkészítése, segédeszközként 

használhatja) regionális földrajz 

+ a 7 hónap feladatai. 

Minden órán 

 

Esetleg 

újratervezés 

8. április 

Téri orientáció – a földgömb forgatása, távoli tájak keresése 

gömbfelületen, mozgó képen „X” Earth programmal 

+ a szeptemberi feladatok. 

Szükség 

esetén 

visszalépés 

februárra 

9. május 

Intenzív diszlexia-reedukáció – lassú, de értelmező, önjavító 

olvasás – a gyakorlati feladatok hangos olvastatása  

+ a szeptemberi feladatok. 

Minden órán 

10. június 

A fejlesztési eredmények tudatosítása, az önbecsülés 

emelése. 

A nyári gyakorlatok betanítása 

+ a szeptemberi feladatok. 

Minden órán 

Egyszeri, 

órán kívüli 

alkalom 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz és természetismeret 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 59 

 
 

P) Reflexió - Egyéni differenciáló fejlesztési terv földrajz 

tantárgyból 

Iskolánkban az idei évtől kötelező a kollégáknak egyéni differenciáló fejlesztési tervet készíteni 

minden tantárgyból és minden tanulóra, aki SNI-s, vagyis sajátos nevelési igényű. 

Nagyon ijesztően hangzik a feladat, ha arra gondolunk, hogy a reáltárgyak kis óraszámúak, ezért egy-

egy kolléga legalább 17 tanulócsoportban tanít ahhoz, hogy meglegyen a 26 órája. Ennek ismeretében 

előfordulhat, hogy valakinek 20-30, extrém esetben akár 60 egyéni fejlesztési tervet kell készítenie, ha 

a feladatot maradéktalanul teljesíteni szeretné. Természetesen az évek múlásával egyre nagyobb 

gyakorlatot szerezhetünk a munka elvégzésében. 

Az útmutatóban szereplő egyéni fejlesztési tervem volt az első, amelyet készítettem. A következő 

módon végeztem a feladatot: 

 Elkértem a tanuló szakvéleményeit és alaposan átolvastam azokat (egy idő múlva már 

megtanultam a számunkra különösen fontos összegzések, javaslatok helyét a 

dokumentumban). 

 Kikerestem a BNO-kódok jelentését, ha nem írták be a szakvéleménybe a jelentésüket pl. 

http://www.gyogyinfok.hu/forum/bno/index.asp. 

 Leültem a gyógypedagógussal, aki a diákunkat vagy diákjainkat fejleszti, és megbeszéltük a 

tapasztalatokat (sok jó ötletet találtunk ki beszélgetés közben). 

 Kitaláltunk egy olyan formátumot a feladat elvégzésére, amely a számunkra a legkönnyebben 

kezelhető (számomra a táblázat és havi felosztás volt a legmegfelelőbb). 

 A fejlesztés folyamatos, az év során szükség szerint lehet (és sokszor kell is) változtatni, 

újrakezdeni a folyamatot. 

 Az év végén számot vetettünk az elvégzett munkáról, a jó gyakorlatokat beépítjük az 

elkövetkező évek munkáiba is. 

A természetismeret és a földrajz mint interdiszciplináris tudomány, kiválóan alkalmas a tér- és 

időorientáció fejlesztésére. Ez a csodálatos tantárgycsalád tananyagával és tárgyi eszközeivel segítheti 

a gyermekek kibontakozását.  

Sokat tanultam a fejlesztési terv készítése közben. Ráébredtem arra, hogy ösztönösen, már 30 éve, 

hasonló módon próbálom segíteni a diákjaim fejlődését. 

http://www.gyogyinfok.hu/forum/bno/index.asp

