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A) Bevezető  

Jelen útmutató létrejöttének alapja az oktatás minőségének javítására irányuló rendszerszintű 

beavatkozások részét képező 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről, a 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI-rendelet a 

Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. E jogszabályok együttes értelmezése a 

kollégiumot a nevelés-oktatás folyamatának és eszközeinek jól elkülöníthető, önálló területeként 

értelmezi, mint a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézményét. 

A kiegészítő útmutató elsődleges célja elméleti és gyakorlati ismeretekkel támogatni a kollégiumi 

nevelőtanárokat e-portfoliójuk elkészítésében, valamint a minősítési eljárásra való felkészülésben.  

A közölt sablonok, dokumentumminták, értelmezések és magyarázatok együttesen a kollégiumi 

szakterületre specifikusan értelmezhető és alkalmazható, a gyakorlati tapasztalatok alapján készített 

segédletek, amelyek a kollégiumokban dolgozó szakemberek számára e-portfóliójuk készítése során 

egyéni döntésük szerint részben, vagy egészben felhasználhatók.  

Fontosnak látjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy kész mintaportfólió nem létezhet! Az e-portfólió 

egyéni, a készítője egyéniségét és szakmai fejlődését egyedien bemutató dokumentumgyűjtemény.  

A hazai köznevelési rendszer részeként működő kollégiumok is lehetnek speciálisak. Lehetnek 

általános iskolai, középiskolai kollégiumok, szakkollégiumok, tehetséggondozó, gyakorló, sport- és 

ezek keverékeit képező kollégiumok. A kiegészítő útmutatóban közreadott segédletek elkészítésekor 

igyekeztünk e sokszínűséget is figyelembe venni.  

A kollégiumban dolgozó pedagógusok számára értelmeztük, munkájukhoz igazítottuk a 

jogszabályban megfogalmazott általános pedagógusi kompetenciák és indikátoraik tartalmi elemeit. Az 

e-portfólió készítésekor érdemes tekintettel lenni ezen eltérésekre, hiszen a szakértők is ezek mentén 

vizsgálják majd a pedagógusok szakmai tevékenységét. 

A kiegészítő útmutatóban megtalálható segédanyagok, információk hatékonyan segítik a 

kollégiumokban dolgozó pedagógusokat szakmai portfóliójuk elkészítésében, a tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre, valamint a sikeres minősítési eljárásra való felkészülés során. Javaslatainkkal 

ugyanakkor arra is rá kívánjuk irányítani a pedagógusok figyelmét, hogy portfóliójuk, mint pedagógiai 

munkásságuk is egyedi, amely magában hordozza a folyamatos fejlesztés és fejlődés lehetőségét, 

amelyhez a szintén most megújuló szaktanácsadói rendszerben dolgozók segítő munkáját is igénybe 

vehetik. 
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B) Csoportprofil (többiskolás foglalkozási csoport) 

Kollégiumunkban a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által előírt, a Nemzeti 

Alaptanterv által felsorolt 12 fejlesztési terület, illetve nevelési cél megvalósítását szolgáló 

foglalkozásokat a csoportvezetői foglalkozások keretein kívül, ún. tematikus csoportfoglalkozások 

keretében szervezzük meg. Technikai értelemben ez azt jelenti, hogy az adott fejlesztési területekhez 

kapcsolt foglalkozásokat nem a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár, hanem ‒ képesítését, 

szaktantárgyát tekintve kompetens ‒ szaktanár tartja, továbbá a tanulókat évfolyamonként osztjuk be 

ezekre a foglalkozásokra. Ebből következően a tematikus csoportfoglalkozásokon nem teljes 

kollégiumi csoportok, hanem azonos évfolyamú, de iskolájukat és kollégiumi csoportjukat tekintve 

vegyes összetételű foglalkozási csoportok vesznek részt. 

A 11/a jelű kollégiumi foglalkozási csoport szervezése tehát kifejezetten a tematikus 

csoportfoglalkozások érdekében történt. Létszáma 21 fő, koedukált (közel azonos a fiúk és a lányok 

aránya). Tagjai döntően két (egy-egy fiú és leány) kollégiumi csoportból verbuválódtak, őket egy 

fiúcsoportból mindössze két tanuló egészíti ki. Mindannyian 11. évfolyamosok: tizenöten 

gimnáziumba, hatan szakközépiskolába járnak, a 21 diák összesen négy középiskola tanulója. Családi 

hátterüket, a szülők iskolázottságát tekintve vegyes az összkép: az intézményi átlagnál némileg, a 

teljes köznevelési intézményrendszerben tanulókénál jelentősen jobbnak ítélem. Foglalkozásvezető 

tanárként megállapításaimat a növendékek tanulmányi, családi vagy közösségi hátteréről a három 

érintett csoportvezető tanártól szerzett információkra és a foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 

munka során tapasztaltakra alapozom. 

A tematikus csoportfoglalkozások sorozata a 11. évfolyam számára ‒ a KNOAP-nak megfelelően ‒ 

a tanév során 12 foglalkozást, 22 foglalkozási órát jelent. Intézményünkben ezt tíz (általában kettő, két 

alkalommal három foglalkozási órát magában foglaló) alkalomra koncentráljuk, a foglalkozásokat 

kilenc tanár tartja. A 11/a foglalkozási csoport a tanév során tíz alkalommal találkozik egymással, ami 

csak mérsékelten ad lehetőséget a csoportközösséggé válásra. Ennek ellenére jó terepe a kollégiumi 

csoporton kívüli, azon átívelő egyéni és közösségi kapcsolatépítésnek: alkalom arra, hogy a tanárok és 

a tanulók is jobban megismerjék egymást. Gyakorlati tapasztalat, hogy az alapprogrami foglalkozások 

konkrétan ebben a csoportban is színteret biztosítottak a fiatalok számára az egymással való 

kapcsolatfelvételre, a változatos társas interakciókra: érdeklődési körök, a foglalkozásokon zajló 

moderált viták során kialakult baráti közösségek egymásra találására. E vegyes csoport léte a tematikus 

csoportfoglalkozások fejlesztési és nevelési céljain túl megjelenő másodlagos cél megvalósulását; a 

kollégiumi közösségeket összetartó, identitásképző „szociális ragasztó” szerepének betöltését is 

szolgálja. 
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C) Csoportprofil (egy osztályba járó diákok csoportja) 

A kollégiumi csoport tagjai egy fővárosi szakközépiskola tanulói, akik ugyanabba az osztályba (9.) 

járnak. Az osztályban mindenki kollégista. A diákok zömmel az ország hátrányos helyzetű 

kistelepüléseiről kerültek beiskolázásra (ám akad közöttük budapesti lakos is, akinek kollégiumi 

elhelyezését családi körülményei indokolják). Az osztály létszáma a tanév elején 26 fő (22 fiú és 4 

leány) volt, közülük tanév közben különféle okok miatt hárman távoztak. Március végére, amikor a 

szociometriai felmérés készült, 20 fiú és 3 lány alkotta az osztályközösséget. Ekkorra kialakult a 

közösség struktúrája, így valószínűleg korrekt képet kaphatunk a társas viszonyokról. 

A közösség általános jellemzője, hogy tagjai tehetséggondozó programban vesznek részt: az 

előzetes mérések valamely téren tehetségesnek, kiemelkedő vagy jó képességűnek ítélték őket. A 

program nélkül ‒ hátrányos szociokulturális helyzetük miatt ‒ minden bizonnyal nem kerülnének be a 

felsőoktatásba, esetenként akár a középiskolai képzésből is kimaradnának. A szülők között 

kisebbségben vannak a középfokú képesítéssel rendelkezők, felsőfokú végzettsége egyetlen 

édesanyának van. A szülők egyharmada legfeljebb általános iskolát végzett, továbbá a családok több 

mint 40 százalékában csak egy eltartót találunk. A tanulók mintegy felének lakhatási körülményei 

(szűkös élettér, olykor egészségtelen lakókörnyezet) miatt a kollégium által biztosított feltételek 

minőségi előrelépést jelentenek életnívójukban. Mint a fentebb említett számokból kiderül, a csoporton 

belül erős fiútöbbség van, ami az iskola képzési profiljából fakad: az intézmény műszaki, informatikai 

képzést nyújt, s erre mindig sokkal több fiú jelentkezik (az iskolában a homogén fiúosztályok sem 

ritkák). 

Az osztály a program követelményeinek megfelelően az előkészítő évfolyamon tanterv szerint 

felzárkóztató, „szintre hozó” képzésben vett részt. Első félévben a tanulmányi átlag 4,06 volt, a 

szóródás 5,00 és 3,17 közötti. 

Csoportvezető nevelőtanárként a csoport szerkezetének és társas kapcsolatainak megismerése 

céljából szociometriai felmérést végeztem. A mérés eszköze egy 44 kérdésből álló kérdőív volt, melyet 

minden tanuló kitöltött, így a kapott adatbázis megfelelő volt a csoport egészére vonatkozó vizsgálatok  

 

A szociálpszichológia által évtizedek alatt kialakított és tesztelt szociometriai kérdőívek főbb 

típusait Mérei Ferenc fejlesztette tovább és közölte is Közösségek rejtett hálózata című könyvében 

(Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.). Ezek közül a legalaposabb vizsgálódásra az 

ún. „C” típusú kérdőív középiskolai osztályok vizsgálatához” nyújt támpontot. Az ott szereplő 

kérdéssort úgy alakítottam át, illetve bővítettem 44 kérdésesre, hogy az megfeleljen a kollégiumi 

viszonyoknak. 

A vizsgált csoport valamennyi tagja jelen volt a kitöltésnél, melyre egy csoportfoglalkozás 

keretében, egyidejűleg két tanteremben kerítettünk sort. A tanulók felvilágosítást kaptak a felmérés 

céljáról és arról, hogy az egyes diákok által adott válaszok titkosak, azok senkinek nem adhatóak ki. 

Tudomásul vették, hogy a vizsgálat összesített eredményei a lényegesek. A kitöltésnél kevés kivétellel 

valóban röviden, csak nevekkel válaszoltak, egyes esetekben azonban előfordult, hogy néhányan nem 

válaszoltak, esetleg „nem tudom”, „nem tudok ilyenről” típusú válaszokat adtak, érthető módon 

leginkább a negatív tartalmú kérdéseknél. 
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A Mérei-vizsgálat metódusát és kategóriáit alkalmazva a csoport társas kapcsolatait és egyéb fő 

jellemzőit tekintve a következő megállapítások tehetők: 

A két nem a koedukációs helyzetben is őrzi preferált struktúráit: az osztály a nemi arányok miatt 

inkább lányokkal kiegészített fiúközösség, ahol érdekes módon a lányok által deklarált kapcsolatok 

nem vagy alig találnak kölcsönösségre a fiúk részéről. E tény arra enged következtetni, hogy (az 

érdeklődési körök nyilvánvaló különbözősége mellett) a fiúk többsége a korosztályuktól jóval 

fiatalabbakra jellemzően elutasítja a lányok barátságát és szerelemről, „együtt járásról” sem 

beszélhetünk az osztályon belül. A nemek az osztályban elkülönülni látszanak, csak egy hármas baráti 

kapcsolat figyelhető meg. 

A társas alakzat tagjai a közösségi funkciók betöltésekor a kialakult mércéhez igazodnak. Az 

osztály tagjai többnyire azonban a társas kapcsolatokban is igazodnak a közvéleményhez, a 

kötődésekben is ítéleti sablon érvényesül. A tagok úgy viselkednek, mint akiknek a választás elő van 

írva. A társas légkört a vélt vagy tényleges előírásokhoz igazodó érzelmek jellemzik. A vizsgálat 

eredményei szerint a baráti kapcsolatokat meghatározó, valamint a népszerűségi kategóriákban a 

választásokat átlagon felüli mértékben befolyásolta a szubjektív megfontolás (rokonszenv) és a 

népszerűségre vonatkozó közmegegyezés. A csoport gyakorlatilag 4-5 személyt tart alkalmasnak 

vezetői szerepkörre. 

A csoport szerkezeti és kapcsolatrendszere tekintetében megállapítható, hogy az átlagosnál többen 

kapcsolódnak a centrumhoz, így az információáramlás gyors, kialakult a csoportközvélemény, amely 

azonban a társkapcsolatokra is rányomja bélyegét: a személyes viszonyokban is érvényesül a 

konformizmus. 

A periféria és a „perifériaközeliek” csoportja (az osztály mintegy harmada) kiszorul a csoport 

életének aktív formálásából. Az osztály szintén kb. egyharmadát kitevő véleményformáló mag két 

kiemelkedő, mintaadó oszlopa két jeles tanulmányi eredményű tanuló. Közöttük nem alakult ki nyílt, 

érzékelhető rivalizálás, mert alkatilag mindketten inkább elfogadják a vezető szerepet, mintsem 

törekednének rá. Mellettük létezik egy harmadik, „renegát” csoport egy közepes tanulmányi 

eredményű, mérsékelt normakövetési mintát adó diákkal. 

A szociometriai mérés eredményeit fokozottan célszerű figyelembe venni a tanulási és szabadidős 

foglalkozások tanári folyamattervezésénél, a motivációs technikák alkalmazásánál és a 

konfliktuskezelésnél. Fentiekből következő feladatok: 

 a csoportkohézió erősítése; 

 perifériára szorult diákok integrálása; 

 tanulástámogató technikák körének szélesítése, elmélyítése; 

 konfliktuskezelés. 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kollégiumi nevelés 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 8 

 
 

D) Csoportprofil - (a tehetséggondozó matematika szakköri 

csoportról) 

 

Kollégiumunk, alaptevékenységét tekintve, pedagógiai és szociális funkciójú nevelési-oktatási 

intézmény, mely igyekszik a család távollétében biztonságot, jó nevelést, a tanulmányokhoz teljes körű 

támogatást, a tanuláshoz megfelelő és nyugodt körülményeket biztosítani. 

A szóban forgó csoport, melyről a jelen elemzés szól, 11. évfolyamos diákok csoportja. Mivel a 

csoport előkészítő évfolyammal kezdett, ez a negyedik évük intézményünkben. A csoport részt vesz az 

Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP) is. 

Az AJTP-ban tanuló diákok esetében a tehetséggondozás szorosan összetartozik a 

hátránykompenzációval, a személyiségformálással, a motivációs bázis, a kreativitás fejlesztésével is. A 

szakkör tartalmát a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának (KNOAP) 4. sz. melléklete írja 

le.  

A matematika tehetséggondozó szakkör tananyagát a szakkörvezető állítja össze (évi 36 vagy 72 

órában mérve, figyelembe véve a NAT kerettantervet), nem szempont, hogy az iskolában hol tartanak 

a gyerekek. Mivel ez a tanulási forma nem a napról napra való iskolai felkészülést támogatja – ez a 

korrepetálás, az egyéni foglalkozás, a felzárkóztatás feladata –, a szakkör önálló tematikaként 

megjelenő kollégiumi foglalkozást jelent. 

A fent említett csoportra vonatkozó matematika tehetséggondozó szakkör éves óraszáma 36 óra. 

 

A tehetséggondozó szakkör célja:  

 segítséget nyújtani az iskolai tananyag megértésében, elsajátításában; 

 az ismereteknek a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése, elmélyítése; 

 a továbbtanuláshoz szükséges, felvételi követelményeknek megfelelő többlettudás 

megszerzése. 

 

A szakköri oktatás az iskolai viszonyokhoz képest sokkal kisebb létszámú diákot foglalkoztat, ezért 

több lehetőség van a differenciálásra, a tudást növelő, a kulcskompetenciákat fejlesztő eljárások, 

módszerek bővebb és hatékonyabb alkalmazására. 

 

A csoport diákjai az előírt felvételi eljárás után (írásbeli vizsgák, felvételi beszélgetés, pszichológiai 

teszt), azt sikeresen teljesítve 2011 óta intézményünk tanulói. Matematikából a tanulók - egy mérés és 

az azt követő besorolás alapján – tehetséggondozó, illetve felzárkóztató csoportban kezdik meg a 

munkát. A két csoport között az elsajátított tudás, teljesítmény alapján félévente átjárás történhet. 

A jelenlegi csoport létszáma öt fő (négy fiú és egy lány).  

A csoport tagjai nagyon különböző szociokulturális háttérrel rendelkeznek, különböző szociális és 

anyagi körülmények közül érkeztek.  
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A diákok az ország különböző hátrányos helyzetű kistelepüléseiről érkeztek. A szülők iskolai 

végzettségüket tekintve legfeljebb általános iskolát végzett emberek. A csoport diákjainak többségénél 

csak egy gondviselőt találunk, illetve két gondviselő megléte esetén is csak egy eltartó gondoskodik a 

család megélhetéséről. 

Mivel a csoport tagjai negyedik éve, hogy intézményünkben ugyanazon kollégiumi csoport, az 

iskolában ugyanazon osztályközösség tagjai, ennek eredménye egy jól kiforrott, összetartó közösség. 

A csoportkohézió munkamoráljukban is megmutatkozik, melynek egyik következménye, hogy a 

csoportmunka módszereit a közösségükben eredményesen tudom használni, és ők örömmel, kedvvel 

vesznek részt az ilyen jellegű munkában. 

A négy év alatt a csoport tagjai között kialakult egy aránylag egységes értékrendre, egymás 

kölcsönös elfogadására épülő közösségi szellem. Közülük két fiú aktívan részt vesz a 

diákönkormányzat munkájában, ahol valamilyen részterületen vezetői szerepet is betöltenek. 

Mindezek mellett a tavalyi tanévben mind a négy fiú csoportvezetői és/vagy igazgatói dicséretben 

részesült a kollégium közösségéért vállalt munkájáért. 

A csoport egyetlen lány tagja az idei tanévben érkezett intézményünkbe, és visszahúzódó 

természete ellenére gyorsan megtalálta helyét a csoportban: alkalmazkodott, igazodott a kialakult 

értékrendhez, amelyben már nem jellemzőek a szélsőségek (eltűnt a centrum és a periféria közötti 

szakadék). 

A tanulók otthoni lakhatási körülményeit a kollégium által biztosított feltételekkel, lehetőségekkel 

összehasonlítva a diákoknak nagyságrendekkel jobb minőséget biztosítanak itt. Ez az elmúlt négy év 

során tudatosult bennük is, amit ők megfelelőképpen értékelnek, igyekeznek ezzel a lehetőséggel élni: 

ez a szakköri órákon tanúsított munkamoráljukban is megfigyelhető. 

A csoport tagjait matematikai képességeik, a megszerzett tárgyi tudásuk alapján tehetségesnek vagy 

jó képességűnek ítélem. Kiemelt célomnak és feladatomnak tartom, hogy a bennük rejlő és 

fejlődésüket biztosító tartalékot (képességet, szorgalmat, munkakedvet, tudásvágyat) a hátralévő 

másfél évben - matematikából, önismeretből és önértékelésből egyaránt - a lehető leghatékonyabban 

mozgósítsam, felszínre hozzam.  
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E) Tematikus terv 

A pedagógus neve: 

A pedagógus szakja: matematika–fizika 

Az iskola neve: Tehetséggondozó Kollégium 

Műveltségi terület: matematika 

Tantárgy: matematika 

Osztály:11. évfolyam, heti óraszám: 1óra/hét 

A tanulási-tanítás egység témája: A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai, logaritmusfüggvény. 

 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: 

 

Fontos kiemelni, hogy az iskolában a logaritmus-témakör oktatásának elsajátítása megtörtént, ezért a diákok már rendelkeznek alapvető ismeretekkel és 

gyakorlattal, melyet a szakköri foglalkozáson figyelembe kell vennie a tanárnak a téma kiválasztásakor. 

 

A foglakozás a középszintű érettségire való felkészülést segíti, ezért fontos célnak tekintem, hogy: 

 A tanulók ismerjék a tananyaggal kapcsolatos fogalmakat, ezeket tudják felidézni. 

 Tudják definiálni és használni a feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát.  

 Tudják értelmezni a logaritmus azonosságainak összefüggéseit és ezeket saját szavaikkal is meg tudjanak fogalmazni.  

 Lássák meg a problémákat, próbálkozzanak ezek megoldásával. Használják a matematikai jeleket, szimbólumokat. 

 Tudjanak megfogalmazni fizikai, kémiai, biológiai törvényszerűségeket. 

 Lássák meg a problémákat, próbálkozzanak ezek megoldásával. Használják a matematikai jeleket, szimbólumokat. 
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 Ismerjék a logaritmusfüggvény definícióját. 

 Tudják szemléletesen értelmezni az inverz függvényt és a függvény transzformációk lépéseit. 

 Tudjanak értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni és jellemezni (értékkészlet, zérus hely, növekedés, fogyás, szélsőérték, paritás 

szempontjából). 

 Tudjanak matematikai modelleket értelmezni, készíteni, vizsgálni.  

Fontos cél és feladat a matematika iránti érdeklődés, a motiváció kialakítása, megerősítése, fenntartása. 

Az aktív részvétel a szakköri munkában fejleszti a problémamegoldó gondolkodást.  

Fontos az együttműködés kialakítása, megerősítése, fejlesztése úgy velem, mint diáktársaikkal, hiszen ez által fejlődik a közös munkára való képességük 

is. A tanulók tudjanak pontosan, precízen, esztétikusan, öntevékenyen, saját terveik szerint alkotni az adott feltételeknek megfelelően. 

 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:  

Az ismeretanyag elsajátításának fontos előzménye a 9. osztályban már tanult hatványozás, a hatványozás azonosságainak alkalmazása a pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. Fontos, hogy ismerjék a függvényekről tanult tulajdonságokat, valamint tudjanak folyamatokat elemezni a függvényelemzés 

módszerével. Tizedik osztályban kiemelt szerepet kapott a négyzetgyök fogalmának elsajátítása, a négyzetgyök fogalmának általánosítása, az n-edik gyök. 

Ebben a tanévben külön tanulási egységen belül szerepet kap az exponenciális és logaritmus egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek 

megoldási folyamatának elsajátítása, melynek egyik alapvető feltétele a fenti fogalmak megismerése és elmélyítése. 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

Kommunikációs kompetenciák fejlesztése: szövegértés, interaktív feladatmegoldásnál érvelés. 

Természettudományos kompetenciák: fizikai, gazdaságtani, kémiai, földrajzi feladatok megértése és megoldása (például: zajszennyezés, Richter-skála, 

Kepler-törvények, kamatoskamat-számítás, a PH-érték számítása, demográfiai mutatók, a Föld eltartó képességének elemzése, élelmezési válság, 

túltermelés, túlfogyasztás). 
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Felhasznált források: 

1. 11. (tankönyv),  

2. Matematika feladatgyűjtemény I. 2001. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

3. Dömel András−Dr. Korányi Erzsébet−Dr. Marosvári Péter 2013. Matematika 11. Közel a mindennapokhoz. 

 

 

Dátum: október 
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Óra 

A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi 

feladat 

Megjegy- 

zések 

1. A logaritmus 

fogalmának 

megismeré-

se. A  

logaritmus 

tulajdonságai 

A hatványozás 

átismétlése. 

A logaritmus történelmi 

hátterének 

megismertetése. 

Rávezető feladat.  

 

 

 

 

A definíció, illetve 

fogalmak  

megismertetése után 

bemutatom a tízes és az 

e-alapú logaritmust 

 

A logaritmus 

tulajdonságainak 

alkalmazásával feladok 

megoldása 

 

 

 

 

Szövegértés, a 

megfelelő adatok közti 

összefüggések 

felismerése 

 

Analitikus 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Az együttműködési 

készség és a 

meggyőzőképesség 

fejlesztése. 

Problémamegoldó 

képesség fejlesztése, 

többféle ismeret 

együttes alkalmazása. 

Modell felismerése és 

jó alkalmazása. 

 

 

Stevin, Bürgi, Napier, 

Euler nevének és 

táblázatainak 

megemlítése 

A rávezető feladat 

segítségével 

megismertetem a 

logaritmus definícióját 

és tulajdonságait. 

Különböző alapú 

logaritmusok 

kiszámítása 

számológép 

segítségével, illetve 

különböző alap, kitevő 

és érték használata. 

 

Frontális 

 

Frontális, 

megbeszélés. 

 

Egyéni 

feladatmegoldás, 

illetve interaktív 

megbeszélés. 

 

 

Tanári magyarázat, 

pármunka a 

feladatoknál 

 

 

 

 

 

Csoportmunka, 

tanári magyarázat 

Tábla és kivetítő 

vászon, ppt 

 

Tábla vagy ppt. 

 

Feladatlap, tábla. 

 

 

 

 

Tábla vagy 

kivetítő 

vászon,ppt. 

 

 

 

 

 

Feladatlap 
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2. A logaritmus 

függvény 

 

 

Bevezetés: a fizikából, 

kémiából átvett néhány 

jelenség bemutatása 

 

Átvezetés: egy konkrét 

gyakorlati probléma 

teljes áttekintése.   

Egy adott alapú 

logaritmusfüggvény 

vizsgálata. 

(ismeretátadás) 

 

A bevezető feladat:   

f(x) = x2log  függvény 

ábrázolása, értékek 

felvételével. 

(ismeretátadás) 

Az inverz függvény 

megismertetése. 

(ismeretátadás) 

Feladatmegoldás: 

Logaritmus függvények 

ábrázolása 

 

 

 

Kognitív gondolkodás 

fejlesztése. 

A matematikai 

fogalmak és 

gyakorlatban 

megtalálható 

jelenségek közötti 

összefüggések 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Problémamegoldó 

képesség fejlesztése, 

többféle ismeret 

együttes alkalmazása. 

Grafikon precíz 

szerkesztése. 

 

 

 

Együttműködési, 

döntési képesség 

Gyakorlati példákon 

keresztül bemutatni, 

hogy a természetben 

lejátszódó folyamatok, 

a fizikai és kémiai 

tulajdonságok 

jellemzése 

szempontjából 

nélkülözhetetlen a 

logaritmus fogalma: a 

Richter-skála 

beosztásának 

ismertetése, a PH-érték 

mérésének ismertetése, 

a hangosság (bell és 

decibell fogalmának 

ismertetése) 

Fontos, hogy ne csak az 

egyes 

logaritmusértékeket 

ismerjék, hanem lássák 

az összes pozitív 

számnak egy adott 

alapú logaritmusát. 

A logaritmus függvény 

tulajdonságai. 

A transzformációk 

megismerése 

Tanári magyarázat, 

megbeszélés 

 

 

 

Tanári magyarázat, 

megbeszélés. 

 

 

 

 

 

Párosmunka: 

kooperatív tanulás 

IBL (’inquiry-

based 

learning/teaching’) 

 

Tanári magyarázat, 

frontális. 

Csoportmunka, 

IBL. 

Tábla és 

vetítővászon, 

projektor, (ppt). 

 

 

 

 

 

Tábla és 

vetítővászon, 

projektor, (ppt). 

 

 

 

Feladatlap, majd 

a megoldás 

ellenőrzéséhez 

vetítővászon. 

Tábla, 

vetítővászon, 

projektor. 

Feladatlap, majd 

a megoldás 

ellenőrzéséhez 

vetítővászon, 

projektor. 
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3. A 

logaritmus-

azonosságok 

Bevezetés, ráhangolás, 

ismétlés. 

 

 

Az azonosságok 

megismertetése. 

(ismeretátadás) 

 

A logaritmus 

azonosságainak 

alkalmazása:  

feladatok megoldása 

 

 

 

 

Új fogalmak alkotása, 

a permanenciaelv 

alkalmazásának 

ismerete. 

A problémamegoldó 

képesség fejlesztése, 

többféle ismeret 

együttes alkalmazása. 

A régebben tanultak 

felidézése: 

hatványozás, 

gyökvonás 

ismeretbővítés 

 

Interaktív, 

megbeszélés. 

 

A tanári 

magyarázat 

frontális. 

 

 

Csoportmunka, 

Csoportmunka, 

IBL. 

 

 

Tábla 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap, majd 

a megoldás 

ellenőrzéséhez 

vetítővászon, 

projektor. 
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F) Reflexió a „Logaritmus függvény” című témakörre 

A logaritmus témakör a legtöbb diák szemében az egyik legnehezebb, legkevésbé érthető témakör. 

Tapasztalatom azt mutatja, hogy nehezen értelmezik a logaritmikus összefüggéseket, és még egy 

változó behozása csak tovább nehezíti számukra a megértést. A diákok többsége a témakör elkezdése 

előtt megijed az ismeretlen feladattól. Ráadásul a tananyag elsajátításánál folyamatosan keresik a 

logaritmus és ennek gyakorlatban felhasznált alkalmazásai közötti összefüggéseket, de ezt önállóan 

nem látják, nem találják.  

Ezek tudatában terveztem meg a megtartandó foglakozásaimat. 

Kiemelt célom volt, hogy az alapfogalmakat ismerjék, tudjanak alapfüggvényeket ábrázolni és 

jellemezni, és a középszintű érettségi követelményinek színvonalát tudják teljesíteni. Kognitív céljaim 

mellett affektív (a matematika tantárgy iránti érdeklődés, a motiváció kialakítása) és pszichomotoros (a 

feladatok egyértelmű, áttekinthető megoldása) célokat is megfogalmaztam magamnak. 

A foglakozás időpontjának tervezésénél figyelembe vettem, hogy az iskolában már megtanulták a 

témakörhöz tartozó alapismereteket. Így a foglakozásom alatt ezeket az ismereteket próbálom 

fokozatosan egy másik pedagógiai szemszögből megközelíteni, illetve a differenciás elvét úgy 

alkalmazni, hogy a szorgalmasabb, esetleg jobb képességű tanulók a már megszerzett tantárgyi 

ismereteket jobban elmélyítsék, illetve szélesítsék. 

A témakör bevezetésénél igyekeztem a természetben lejátszódó folyamatokat leírni úgy, hogy a 

fizikai és kémiai tulajdonságok jellemzése szempontjából nélkülözhetetlen legyen a logaritmus 

fogalma. Példák: a Richter-skála beosztásának ismertetése, a PH-érték mérésének ismertetése, a 

hangosság (bel és decibel fogalmának megismertetése). 

Ez láthatóan minden tanuló számára újdonságként hatott, és sikerült a várt hatást, kíváncsiságot, 

érdeklődést kiváltani a tanulókból. 

Tehát a bevezető megválasztása jónak bizonyult, és innen az átvezetés már könnyen ment (ne csak 

az egyes logaritmusértékeket ismerjük, hanem lássuk az összes pozitív számnak egy adott alapú 

logaritmusát). A f(x) = log2x függvény ábrázolását könnyen megoldották önállóan. 

A táblakép mellett párhuzamosan vagy csak külön használok kivetítőt. Ezt a tanulók is megszokták, 

már-már igénylik. A kivetítőn olvasható feladatmegoldások lehetőséget adnak a már megoldott 

feladatok gyorsabb és egyértelmű ellenőrzésére. Ennél a témakörnél az illusztráláshoz PowerPoint 

programot használtam, mely lehetővé teszi a függvények precíz, látványos ábrázolását. 

A foglakozáson a frontális és IBL-módszer (’inquiry-based learning/teaching) megfelelő arányú 

keverékét használtam, még akkor is, ha az „új ismeret-átadás” aránya jelentős volt ezen az órán. 

Az elsajátított elméleti tudás, ismeret alkalmazásaként feladatokat oldottak kiosztott feladatlapokon 

csoportmunka formájában. Ezt a módszert előszeretettel alkalmazom, és a csoport diákjai is örömmel 

fogadják. A feladatlap feladatainak megoldása az óra rugalmasságát is biztosítja azáltal, hogy annyi 

feladatot oldunk meg, amennyi az időnkbe belefér. 

A foglakozás tervezését, megvalósítását, hangulatát összességében sikeresnek érzem. 
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G) Tematikus terv 

A pedagógus neve:  

A pedagógus szakja: történelem−földrajz 

A kollégium neve: XY Tehetséggondozó Kollégium 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy / foglalkozás: Tematikus csoportfoglalkozás 

A tanulási-tanítási egység témája: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A nemzeti identitás tudatosítása és elmélyítése, elfogadó és empatikus attitűd kialakítása más 

nemzetekkel kapcsolatban. Hazánk és a Kárpát-medence népei történelmi kapcsolatainak bemutatása. Elemző és kritikai gondolkodásra nevelés. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által 

meghatározott tematikus csoportfoglalkozások keretében, tömbösített formában megtartott foglalkozás, mely illeszkedik a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 

„Fejlesztési területek – nevelési célok” fejezetének szabályozásához. A foglalkozást nem a csoportvezető tanár, hanem szaktanár tartja, így a foglalkozási 

csoport azonos évfolyamú, de (a kollégiumi csoportokéval nem azonos) vegyes tanulói összetételű. A NAT szerinti kiemelt fejlesztési feladat: tudatosítani a 

tanulókban, hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása révén nyitottá válhatnak a velünk élő nemzetiségek, vallási közösségek, a 

szomszéd és rokon népek, valamint a világ többi népének kultúrája, az egyetemes értékek iránt is1. Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott 

fejlesztési célkitűzések megvalósítása mellett cél az iskolai tanulmányokra való felkészítés, az érettségi vizsgára való felkészüléshez való hozzájárulás, az 

általános műveltség elmélyítése és a gazdagítás. 

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, hon- és népismeret, földrajz, médiaismeret. 

Csoport: 11/a foglalkozási csoport. 

Felhasznált források: 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, 59/2013. (VIII. 9.) EMMI-rendelet a KNOAP kiadásáról, az intézmény 

pedagógiai programja (2013), Koltay G. Trianon c. dokumentumfilmje (2004). 

Dátum: 

                                                                 
1 NAT (110/2012 kr.) Műveltségi területek: II. 3. 4. Ember és társadalom, kiemelt fejlesztési feladatok. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kollégiumi nevelés 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 18 

 
 

F
o
g
la

lk
o
zá

s 

A téma 

foglalkozásokra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Megjegyzések 

1. Állam és nemzet a 

Kárpát-

medencében a 

19−20. században 

Az egyéni, 

családi, 

közösségi, 

nemzeti, 

nemzetiségi 

identitástudat és 

történeti tudat 

kialakítása.2 

Rendszerezés és 

rögzítés 

Alakuljon ki 

bennük a 

közösséghez 

tartozás, a 

hazaszeretet 

érzése.3 

Nemzet, 

nemzetiség, 

etnikum, nemzeti 

kisebbség, 

nemzetkarakter, 

nemzeti 

sztereotípiák. 

Tanári előadás és 

megbeszélés. 

Kiscsoportos 

feladatlap-

megoldás, az 

eredmények 

elemzése. 

Falitérkép. 

Feladatlap. 

Az iskolai 

történelemtanítás 

többszempontú 

megközelítésben 

(az iskolában 

tanultak 

kiegészítése). 

2. Viszonyunk a 

magyar nemzet 

történelmi 

sorsfordulóihoz 

Politikai és 

társadalomtörténeti 

összefüggések 

feltárása. 

Rendszerszintű 

gondolkodás, 

empátia. Ok-

okozatiság, egyéni 

érvelés, 

vitakultúra. 

Dualizmus, első 

világháború, 

trianoni 

békediktátum. 

Filmelemzés előre 

megadott 

szempontok 

alapján. Vita. 

Dokumentumfilm-

részletek, 

feladatlap. 

Létezik-e „abszolút 

történelmi 

igazság”? 

 

                                                                 
2 Uo. 
3 KNOAP (59/2013 EMMI-rendelet) a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés témakörről. 
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H) Reflexió a „Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” tematikus 

csoportfoglalkozások tematikus tervéhez 

Kollégiumunkban a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által előírt, a Nemzeti 

Alaptanterv (NAT) által felsorolt 12 fejlesztési terület, ill. nevelési cél megvalósítását szolgáló 

foglalkozásokat a csoportvezetői foglalkozások keretein kívül, ún. tematikus csoportfoglalkozások 

keretében szervezzük meg. Technikai értelemben ez azt jelenti, hogy az adott fejlesztési területekhez 

kapcsolt foglalkozásokat nem a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár, hanem ‒ képesítését, 

szaktantárgyát tekintve kompetens ‒ szaktanár tartja, továbbá a tanulókat évfolyamonként osztjuk be 

ezekre a foglalkozásokra. Ebből következően a tematikus csoportfoglalkozásokon nem teljes 

kollégiumi csoportok, hanem azonos évfolyamú, de iskolájukat és kollégiumi csoportjukat tekintve 

vegyes összetételű foglalkozási csoportok vesznek részt. 

Intézményünkben a tematikus tervezés sajátos, időbeli korlátját jelenti, hogy a NAT fejlesztési 

területeire, nevelési céljaira és a KNOAP-ra épülő tematikus csoportfoglalkozások ‒ 11. évfolyamon 

12 foglalkozási egység összesen 22 foglalkozása során ‒ a teljes tanév alatt hivatottak nevelési és 

fejlesztési céljaik elérésére. Ezáltal a „Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” részterület ‒ alacsony éves 

foglalkozási óraszáma miatt ‒ teljes nevelési−fejlesztési szerepét csak 4−6 tanév alatt valósíthatja meg, 

továbbá egy évfolyamra szóló tematikus tervet csak rövid (kétfoglalkozásnyi) időkeretre írhatunk. 

Az intézmény ‒a KNOAP rendelkezéseit a helyi gyakorlatba ültető ‒ pedagógiai programja a 

„Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” témakörre a kollégiumi nevelésben részt vevő 8−13. évfolyamos 

diákok számára hat tanév alatt 10, ezen belül a hagyományos (912. évfolyamos) középiskolás képzésre 

négy tanév alatt 7 foglalkozási órányi időt határoz meg. Ebből a 11. évfolyam számára kettő 

foglalkozási óra jut, amiből következően erre az évfolyamra két foglalkozást magában foglaló 

tematikus tervet készítettem. 

A tervezésnél figyelembe vettem a kollégiumi évfolyam tanulóinak eltérő szociokulturális hátterét 

és az általuk „képviselt” iskolatípusok sajátosságait. A kollégiumban csak elvétve akad szakiskolai 

képzésben részt vevő középiskolás, ez a 11. évfolyamra fokozottan igaz (egyetlen szakiskolás sincs 

köztük). A foglalkozási csoportokat ezen az évfolyamon gimnazisták és szakközépiskolások alkotják, 

ezért a tárgyalt témákat az ő igényeikhez, befogadóképességükhöz és előzetes ismereteikhez képest 

határoztam meg. A lehetőségekhez mérten figyelembe vettem, hogy a vegyes összetételű foglalkozási 

csoport tagjai között egyszerre képviselteti magát a középiskolák országos tanulmányi rangsorában 

évről-évre az első helyen szereplő gimnázium, a műszaki−informatikai profilú szakközépiskola, az 

egyházi fenntartású gimnázium és a külvárosi középiskola diáksága. 

A témaválasztásnál tudatosan törekedtem arra, hogy szakadjunk el a tankönyvi kötöttségektől, és 

oldott körülmények között tudjunk beszélgetni a magyar közéletet ‒ a történelmi, társadalmi 

folyamatok iránt érdeklődő értelmiséget, a politikai diskurzust, valamint a közbeszédet ‒ bizonyos 

mértékben ma is tematizáló kérdésekről: a magyar nemzet 19−20. századi, de jelenünkre is hatást 

gyakorló sorsfordulóiról. Ennek érdekében a következő pedagógiai célokat fogalmaztam meg a magam 

számára a tematikus terv elkészítésénél: 

 a tanulói érdeklődés fenntartását a téma iránt, melyet módszertani változatossággal kívántam 

elérni; 

 kapcsolódást az iskolai ismeretanyaghoz, többletismeret-átadással kiegészítve; 
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 a történelmi, társadalmi és politikai összefüggések új megvilágításba helyezését; 

 a tanulói tevékenységek előtérbe helyezését. 

 

A témakörhöz kapcsolódó két foglalkozás időkeretének szűkössége és a feldolgozandó két 

foglalkozási téma szoros összekapcsolódása indokolta, hogy azokat időben „tömbösítve” (dupla 

órában) tartsam. Erre a tematikus csoportfoglalkozások intézményi lebonyolítási rendje is lehetőséget 

biztosított, így megvalósítható volt a koncentráltabb ismeretátadás, és elkerülhettem azt az 

időveszteséget, amit egy esetleges külön időpontban tartás miatt a második foglalkozás elején az 

ismétlésre fordított percek okoztak volna. 

A feldolgozott témakör tanulásszervezési és az iskolai tanulmányokhoz illesztési sajátságos 

problémája, hogy a tárgyalt tananyag egy részét csak a következő, 12. évfolyam történelemóráin 

tanulják (illetve utoljára évekkel korábban, 8. osztályban hallottak róla iskolai keretek között). Emiatt 

elkerülhetetlen volt, hogy a foglalkozásokba rövidebb-hosszabb tanári előadások kerüljenek, melyeket 

tehetséggondozó és tanulássegítő munkánk során rendszerint kerülni igyekszünk. Jelentősége miatt 

nem lehetséges a téma megkerülése, kihagyása, de a 12. évfolyamra halasztása sem, mert ott a 

tematikus csoportfoglalkozási órakeretből a hazafias nevelésre mindössze egy foglalkozási óra jut (azt 

pedig célszerűbb a 21. századi, a magyarságot és a fiatalságot érintő problémák, pl. a kivándorlás 

kérdéskörére fenntartani). 

A tervezést összességében sikeresnek érzem, bár a konkrét megvalósítás során felmerülő 

óraszervezési és technikai problémákat orvosolni kell. A szervezés során ajánlott a jövőben ezt a 

témakört a tematikus csoportfoglalkozások sorában a tanév végéhez közelebb, a tavaszi időszakban 

elhelyezni, mert úgy időben is közvetlenebbül illeszkedik az iskolai tananyaghoz, vagyis a tantárgyi 

kapcsolódások jobban érvényesülnek. 
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I) Kollégiumi foglalkozási terv 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Foglalkozás: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés (tematikus csoportfoglalkozás) 

Csoport:11/a 

A foglalkozás témája: Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. században 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a nemzeti identitás tudatosítása és elmélyítése, elfogadó és empatikus attitűd kialakítása más nemzetekkel 

kapcsolatban. A tanulók tanári vezetéssel, de önálló gondolkodás és a nézetek ütköztetése által jussanak el annak felismeréséig, hogy a nemzetek 

történelmének és kultúrájának kölcsönös megismerése, egymás megértése a jövőbeni békés egymás mellett élés feltétele. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint 

megnevezése: a tanulók sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.4 Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, 

hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.5 Ehhez kapcsolódva tájékozódjanak a környező népek történelméről és 

történelemszemléletéről. Legyenek tisztában a témához kapcsolódó fogalmak jelentésével és tartalmával: nemzet, nemzetiség, etnikum, nemzeti kisebbség, 

nemzetkarakter, nemzeti sztereotípiák. 

A foglalkozás didaktikai feladatai: tájékozódás térben és időben; az iskolában tanult ismeretek felfrissítése; a magyar állam és a Kárpát-medence népei 

történelmének összefonódása, a kapcsolódási pontok tudatosítása (különös tekintettel a 19. és a 20. századra); a közösségi, nemzeti és nemzetiségi 

identitástudat összefüggéseinek megvilágítása. 

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, hon- és népismeret, földrajz, médiaismeret. 

Felhasznált források: Történelem III., A trianoni békekötés következményei (Stiefel falitérkép), saját szerkesztésű feladatlap.  

Dátum: 

                                                                 
4 NAT (110/2012 kr.) Műveltségi területek: II. 3. 4. Ember és társadalom, kiemelt fejlesztési feladatok. 
5 Uo. és a KNOAP (59/2013 EMMI r.) a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés témakörről. 
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Időkeret A foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

2’ 

5’ 

 

 

8’ 

 

5’ 

 

15’ 

 

 

 

10’ 

Adminisztráció, óraszervezés. 

Ráhangoló bevezetés. A 19. századi Magyarország 

általános társadalmi, gazdasági helyzete. A 

nemzetiségi kérdés. 

Fogalmak tisztázása: nemzet, nemzetiség, etnikum, 

nemzeti kisebbség. Mitől nemzet a nemzet? 

Részösszefoglalás: a kiscsoportos feladatmegoldás 

ellenőrzése. 

Nemzetkarakter és nemzeti sztereotípiák. Mit 

tudunk és hogyan gondolkodunk a Kárpát-medence 

népeiről? Sztereotípiavizsgálat. 

 

 

Összefoglalás: a feladatlap eredményeinek 

megbeszélése, értelmezése és elemzése. Mi a 

sztereotípia? Hogyan jelennek meg a régió népei 

egymás tudatában? Történelmi magyarázatok 

keresése (kölcsönös sérelmek stb.). 

 

Tanári előadás, 

frontális 

osztálymunka. 

Kiscsoportos 

feladatmegoldás. 

 

 

 

Egyéni vagy 

kiscsoportos 

feladatmegoldás. 

 

 

Moderált vita. 

 

Meglévő ismeretek 

felfrissítése, válaszok 

tanári kérdésekre. 

Háromfős csoportokban 

párosítják a fogalmakat és 

meghatározásaikat. 

 

 

Táblázatformátumú 

feladatlapon 10-10 pozitív 

és negatív töltetű 

tulajdonságot társítanak 

népnevekhez. 

 

Önellenőrzés, 

hasonlóságok és 

különbözőségek, 

magyarázatok keresése. 

 

Falitábla, 

falitérkép. 

 

Fogalomkártyák 

(fogalmak és 

definícióik). 

 

 

Feladatlap. 

 

 

 

 

Falitábla. 

 

Általános iskolai 

ismeretek felidézése. 

 

Előre elkészítendő 

kártyák. 

 

 

 

A feladat céljáról 

(sztereotípiavizsgálat) 

a tanulók csak utólag 

kapnak tájékoztatást. 
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J) Reflexió a „Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” tematikus 

csoportfoglalkozások első foglalkozásához 

1. A pedagógiai helyzet 

Az „Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. században” témacímet viselő foglalkozást a 

11/a kollégiumi foglalkozási csoportnak tartottam. A csoport koedukált, összetétele a tanulók családi 

hátterét, iskoláit és kollégiumi csoporthoz tartozását tekintve is vegyes. Több, mint kétharmaduk 

gimnazista, jelentős részük jó nevű középiskola tanulója, ám nem kifejezetten humán érdeklődésűek 

(leginkább természettudományos, matematika tagozatos vagy általános tantervű osztályba járnak, reál 

és műszaki pályára készülnek). Jelentősen leterheltek: jellemzően heti 36-37 (a tagozatosoknál 38-40) 

iskolai tanóra után a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja heti 13 kollégiumi tanulással vagy 

tanulássegítő foglalkozással lekötött órát ír elő számukra. Ennek következtében a számukra kötelező 

tematikus csoportfoglalkozásokon való részvétel nem vált ki körükben különösebb lelkesedést, ám 

tanuláshoz való viszonyuknak, az új ismeret befogadására irányuló pozitív attitűdjüknek köszönhetően 

a téma iránti motivációjuk felkelthető volt. 

 

2. Tanári motivációk 

A feldolgozandó témakör számos olyan fogalom megértését és elkülönítését megkívánta, amelyeket 

még a viszonylag tájékozott középiskolások is kevernek (nemzet, nemzetiség, nemzeti kisebbség stb.). 

Ezek megvilágítása érdekében példákkal illusztrált tanári előadást, magyarázatot (falitáblával és -

térképpel) és a tanulói kiscsoportos feladatmegoldás módszerét (fogalomkártyák) is alkalmaztam. A 

tanulói munkacsoportok szervezésénél szándékosan megbontottam a ‒ kollégiumi csoportok, iskolák, 

lakószobák vagy baráti kapcsolatok mentén kialakult ‒ kisközösségeket: az iskolából és a „von Haus 

aus” hozott eltérő ismeretháttér kiegyenlítése végett vegyes csapatokat hoztunk létre. 

A témaválasztással a foglalkozási tervben megfogalmazottakon túli célom az volt, hogy 

szembesítsem a fiatalokat a politikai földrajzi nagyrégió népeihez köthető, saját (pozitív és negatív) 

sztereotípiáikkal. Ezért a témához kapcsolódó tanulói feladatlap hangsúlyos része egy (nem csak 

közép-európai) népneveket és különböző (10-10 pozitív és negatív jelentéstartalmú) tulajdonságokat 

tartalmazó táblázat. E táblázatban a jellemzőnek vélt tulajdonságokat kellett népnevekhez kapcsolni. A 

feladat előtt annak céljáról nem lett volna célszerű a tanulók tájékoztatása (így azt ekkor még 

mellőztem is), hiszen a kapott eredményeket ez az információ torzíthatta volna. A táblázat eredményeit 

az idő szűkössége miatt helyben, „önellenőrzéssel” dolgoztuk fel: azonosságokat, különbözőségeket és 

az ezeket magyarázó törvényszerűségeket kerestük. A magyarázatok megfogalmazásánál számítottam 

a diákok aktivitására, igyekeztem építő vitát generálni. 

 

3. Tanulói visszacsatolás 

A bevezető, ismeretfelfrissítő kérdéseknél kissé akadozóan kezdődött a „közös munka” (ez a rész 

túlzottan hasonlított egy hagyományos iskolai órához). A fogalmak tisztázása és elkülönítése végett 

szervezett fogalomkártyás, kiscsoportos feladatot már lelkesebben fogadták, sőt az ellen sem 

tiltakoztak, hogy hagyományos (iskolákra, kollégiumi csoportra épülő) közösségeiket megbontottam. 

A sztereotípiavizsgálat táblázatán kifejezetten lelkesen dolgoztak, bár a háromfős csoportok 
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némelyikénél előfordult, hogy egy-egy diák inaktivitásba süllyedt. A nagy többség azonban átéléssel 

(kissé hangosan is) vitatta a feladatot. Az eredmények feldolgozásánál mindenki felélénkült, különösen 

annál a szakasznál, amikor személyes élmények felidézésével próbáltuk meg ellenpontozni a kárpát-

medencei népekhez köthető negatív képzettársításokat. (Sokak számára a reveláció erejével hatott, 

hogy a környező nemzetek nem túl számos, bármelyikünk által személyesen ismert tagja közül 

egyetlen egyhez sem kötünk olyan negatív tulajdonságot, amit nemzettársaihoz esetleg igen). A 

kibontakozó, tanulságos vita a diákok bevonásának sikerességét mutatta: az időkeret túllépésére kellett 

figyelnem. A foglalkozást a tanulók az előzetesen vártnál lelkesebben fogadták és aktívabban vettek 

részt rajta, de belátható, hogy más, kevésbé jó iskolai és családi háttérrel rendelkező tanulókból álló 

csoportoknál ugyanilyen mérvű megerősítő tanulói visszacsatolás nem valószínű. 

 

4. Fejlődési lehetőségek, értékelés 

A foglalkozás megvalósulása sikeres volt, a kitűzött célokat teljesítette. Ennek ellenére e 

foglalkozás tapasztalataiból okulva más, kevésbé motivált csoportok hasonló foglalkozásain az alábbi 

változtatásokat tervezem: 

 az iskolai környezetet idéző kötöttségek oldására, a tanulói aktivitás növelésére a tanterem 

(padok, székek) átrendezését; 

 a háromfős munkacsoportok esetleg kétszereplősre csökkentését; 

 a rendelkezésre álló időkeret függvényében is a tanulói szakértői mozaikmódszer 

alkalmazását. 
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K) Kollégiumi foglalkozási terv 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Foglalkozás: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés (tematikus csoportfoglalkozás) 

Csoport: 11/a 

A foglalkozás témája: Viszonyunk a magyar nemzet történelmi sorsfordulóihoz 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a nemzeti identitás tudatosítása és elmélyítése, elfogadó és empatikus attitűd kialakítása más nemzetekkel 

kapcsolatban. A tanulók tanári vezetéssel, de önálló gondolkodás és a nézetek ütköztetése által jussanak el annak felismeréséig, hogy a nemzetek 

történelmének és kultúrájának kölcsönös megismerése, egymás megértése a jövőbeni békés egymás mellett élés feltétele. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint 

megnevezése: a tanulók frissítsék fel ismereteiket a magyarság történelmi sorsfordulóiról. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni 

és közösségi tevékenységeket, amelyekre alapozva megérthetik, hogy többféle történelemszemlélet és az események, folyamatok eltérő nemzeti 

megközelítése létezik. Ezek összevetésével juthatunk közelebb a (sosem abszolút) történelmi igazság megismeréséhez. Ehhez kapcsolódva tájékozódjanak a 

környező népek 19. századi nemzeti mozgalmairól, azok korabeli magyar fogadtatásáról, következményeiről. Legyenek tisztában a témához kapcsolódó 

fogalmak és események jelentéstartamával: dualizmus, nemzetiségi politika és sérelmek, első világháború, trianoni békediktátum, nemzeti összetartozás 

napja. 

A foglalkozás didaktikai feladatai: tájékozódás térben és időben; az iskolában tanult ismeretek felfrissítése; a magyar állam és a Kárpát-medence népei 

történelmének összefonódása, a kapcsolódási pontok tudatosítása (különös tekintettel a 19. és a 20. századra); a közösségi, nemzeti és nemzetiségi 

identitástudat összefüggéseinek megvilágítása. A média és a művészetek mindenkori szerepe a nemzeti tudat formálásában. Kritikus és elemző tanulói attitűd 

kialakulásának ösztönzése; az információk befogadása során az információk szűrésének, osztályozásának hangsúlyozása. A foglalkozás szorosan 

kapcsolódik az ezt megelőzőhöz (Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. században), ezért e kettőt ‒ mivel didaktikai egységet képeznek ‒ célszerű 

egyben megtartani. 

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, hon- és népismeret, földrajz, médiaismeret. 
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Felhasznált források: Történelem III., A trianoni békekötés következményei (Stiefel falitérkép), Koltay Gábor Trianon c. 204-es dokumentumfilmjének 

részletei, saját szerkesztésű feladatlap.  

Dátum:  

Időkeret A foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

1’ 

1-2’ 

 

3-4’ 

 

3-5’ 

 

 

20-25’ 

 

10-15’ 

Óraszervezés, adminisztráció. 

A foglalkozás és az előző, ezt megalapozó óra 

kapcsolódási pontjainak meghatározása. 

A magyarság ‒ nemzetiségekhez kötődő ‒ 

történelmi sérelmei. 

Nemzetiségi sérelmek (tankönyvek által nem 

hangsúlyozott) ismertetése: Memorandum-per, 

csernovai vérengzés. Az események korabeli és 

későbbi interpretálása és következményei. 

Dokumentumfilm-részletek megtekintése, elemzése 

előre megadott szempontok alapján. 

Konklúzió. A tanulói kérdőív filmrészletekre 

vonatkozó részének közös feldolgozása. A 

kölcsönös sérelmek következményei (a 21. 

századig), a nemzetek közötti történelmi párbeszéd 

hiánya és szükségessége. Kulturális hasonlóságok, 

történelmi és gazdasági egymásrautaltság. Zárszó. 

 

Ismétlő kérdések. 

 

Kérdések, vita. 

 

Tanári előadás. 

 

Vázlatírás, 

elemzés. 

 

Irányított 

beszélgetés, 

moderált vita. 

Negatív és pozitív 

példák gyűjtése. 

 

Válaszadás tanári 

kérdésekre. 

Példák gyűjtése. 

 

 

 

 

Megfigyelés. Vázlatírás a 

kapott szempontok 

alapján. 

Válaszadás a megadott 

kérdésekre, érvelés. 

Személyes élmények és 

példák gyűjtése, 

feldolgozása. 

 

Falitábla, az 

előző 

foglalkozás 

kitöltött tanulói 

feladatlapja. 

Falitérkép. 

 

 

Filmrészletek, 

projektor. 

 

Falitábla 

(opcionális). 

Az előző 

foglalkozással együtt 

tartva mellőzendő. 

 

 

Események viszonya 

a szubjektív 

valósághoz 

(manipulált tények). 

3 kérdésnél több 

feltétele nem célszerű 

(időkorlát). 

 

Megfelelő 

időmennyiség esetén 

vitacsoportok 

szervezhetők 

(magyarság 

nemzetiségek 

sérelmei, érdekei) 
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L) Reflexió a „Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” tematikus 

csoportfoglalkozások második foglalkozásához 

1. A pedagógiai helyzet 

A „Viszonyunk a magyar nemzet történelmi sorsfordulóihoz” témacímet viselő foglalkozást a 11/a 

kollégiumi foglalkozási csoportnak tartottam. A csoport koedukált, összetétele a tanulók családi 

hátterét, iskoláit és kollégiumi csoporthoz tartozását tekintve is vegyes. Több mint kétharmaduk 

gimnazista, jelentős részük jó nevű középiskola tanulója, ám nem kifejezetten humán érdeklődésűek 

(leginkább természettudományos, matematika tagozatos vagy általános tantervű osztályba járnak, reál 

és műszaki pályára készülnek). Jelentősen leterheltek: jellemzően heti 36-37 (a tagozatosoknál 38-40) 

iskolai tanóra után a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja heti 13 kollégiumi tanulással vagy 

tanulássegítő foglalkozással lekötött órát ír elő számukra. Ennek következtében a számukra kötelező 

tematikus csoportfoglalkozásokon való részvétel nem vált ki körükben különösebb lelkesedést, ám 

tanuláshoz való viszonyuknak, az új ismeret befogadására irányuló pozitív attitűdjüknek köszönhetően 

a téma iránti motivációjuk már az első foglalkozáson is felkelthető volt. 

A foglalkozást közvetlenül az azt megalapozó „Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. 

században” témacímű foglalkozást követően, azzal egybeszervezve tartottam. 

 

2. Tanári motivációk 

A tanulók nemzeti identitása és hazaszeretete az általános és középiskolai (tanórákon és azok 

keretein kívüli) nevelés, valamint a korábbi évek alatt a kollégiumi nevelés, a tematikus 

csoportfoglalkozások során vélhetően már megfelelő megerősítést nyert. E foglalkozás egyik célja 

hazánkhoz és az egész Kárpát-medencei magyarsághoz való érzelmi kötődés elmélyítése: részben ezért 

választottam feldolgozandó forrásnak Koltay Gábor dokumentumfilmjét. Mivel a több mint kétórás 

film megtekintésére nem állt rendelkezésre elég idő, annak csak a témához leginkább illeszkedő 

néhány részletét mutattam be. A lejátszás előtt – a megfelelő figyelemirányítás végett − a fiatalok 

három, a feldolgozandó témához kapcsolódó kérdést kaptak, amelyek már szerepeltek a feladatlapon. 

A magyar nemzethez való kötődés érzelme melletti másik, racionális elem azonban az, hogy 

megfelelő háttérismeretekkel rendelkezzünk a szomszédos népek nemzetfejlődéséhez kapcsolható, a 

történelmi események magyarázatához hozzájáruló, a miénktől eltérő történelemszemlélet 

megértéséhez. Ennek érdekében tettem diskurzus tárgyává a kölcsönös történelmi sérelmek elemzését. 

A dokumentumfilm helyes értelmezése miatt ezt a vitára, érvelésre épülő munkafázist időrendben a 

filmbejátszás elé helyeztem. Végső soron a különféle, nemzeti alapú történészi és művészi 

megközelítések ismertetéséhez, a korabeli és jelenkori média szerepének – a foglalkozás korlátai 

között lehetséges legteljesebb − feltárásához, a diákok kritikai gondolkodásának kialakulásához 

kívántam segítséget nyújtani. 

 

3. Tanulói visszacsatolás 

A ‒ már az első foglalkozáson felélénkült ‒ tanulók szívesen válaszoltak az ismétlő kérdésekre, 

aktívan vettek részt a vitában és követték a térkép előtti tanári magyarázatot is. Némelyek nehezebben 

ugyan, de többségében elfogadták, hogy más nemzetek számára a miénktől eltérő, más történelmi 
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igazságok is létezhetnek. Tanári irányítással, de maguk mondták ki, hogy a békés egymás mellett élés 

feltétele, hogy egymás kultúráját, történelmét jobban megismerjük és tiszteljük, ezáltal a történelmi 

események mozgatórugóit is könnyebben megérthetjük, továbbá talán elkerülhetjük a jövőbeni 

konfliktusokat. 

Életkoruknál fogva a csoport tagjai nem ismerték a tíz éve készült filmet, hallomásból is csak 

néhányan tudtak róla, de ez nem zavarta a feldolgozást (a tanévet megelőző években gyakran 

előfordult, hogy a mozikban is vetített alkotást sokan látták korábban). A filmrészleteket érdeklődve 

követték, az írásos kérdésekre válaszoltak. Néhányan társaik segítségét is igénybe vették, de ez ebben 

a helyzetben megengedett volt. E ponton óhatatlanul megjelent az iskolatípusokból, illetve talán az 

iskolákba járó diákok eltérő hátteréből fakadó eltérés: az eszmecsere a foglalkozási tervben 

meghatározott ív mentén bontakozott ki, de inkább csak a gimnáziumi tanulók vettek részt benne. 

 

4. Fejlődési lehetőségek, értékelés 

Az első órára szervesen ráépülő foglalkozáson megvalósultak a kitűzött célok. A rendelkezésre álló 

időkeret szűkössége miatt azonban két esetben rövidíteni voltam kénytelen (mindkétszer a 

legizgalmasabb részt, a vitafázist), mert el kívántam kerülni, hogy bármely betervezett feladat 

kimaradjon. Be kellett látnom, hogy más, az új ismeretek befogadása iránt kevésbé erős pozitív 

attitűddel rendelkező, nem ennyire motivált csoportnál a foglalkozások valamely részét (vagy a 

sztereotípia-kérdőívet vagy a filmelemzést) el kell hagynom annak érdekében, hogy a többi 

ismeretanyag feldolgozása alaposabb lehessen. További lehetőségként felmerült, hogy ‒ e foglalkozás 

keretein kívül, talán egy történelmi filmklub égisze alatt ‒ a teljes dokumentumfilm megtekintésére is 

lehetőséget biztosítsak az iránta érdeklődő számos tanulónak. 
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M) Projektterv és reflexió 

Projekttervezet 

Projekt neve: Tematikus tanulmányi kirándulás (Kelet-Nógrád) 

Projekt ideje: 2014. év …………….. hó …………. nap 

Projektfelelős: XY csoportvezető tanár 

A projekt megvalósítói és résztvevői Költségek és eszközigény 

Résztvevők köre: 60 fő (mellékelt jelenléti ív 

szerint), az Arany János Tehetséggondozó Program 

tanulói és tanáraik. 

Kísérőtanár:6 fő (4 fő kollégiumi csoportvezető 

nevelőtanár, 2 fő iskolai osztályfőnök). 

Tanulók: 54 fő (megoszlás: négy kollégiumi 

csoportból 20 leány és 34 fiú) 

A projekt céljának rövid leírása: Ismerkedés Nógrád 

megye természeti és kulturális értékeivel. 

Tantárgyi kapcsolatok (történelem, földrajz, biológia 

stb.) bemutatása tanórán kívüli körülmények között. 

Feladatmegosztás: XY csoportvezető tanár 

(biológia−földrajz szakos): szervezési feladatok és a 

szaktárgyi előkészítés, B és C csoportvezető tanár 

(magyar nyelv és irodalom−történelem szakos): 

szaktárgyi előkészítés és lebonyolítás, C, D. és D, E. 

csoportvezető tanárok és az osztályfőnökök: 

csoportkísérés és -felügyelet. 

Tervezett összköltség (Ft): …………..Ft 

Tervezett költség/fő (Ft):…….. Ft 

Forrás: Arany János Tehetséggondozó 

Program (feladatfinanszírozás keretében). 

 

Szükséges eszközök: autóbusz (2), 

belépőjegyek, hideg étkezési csomag (54), 

térképek, fényképezőgép. 

 

Tervezett 

időtartam, 

ütemterv 

A projekt tartalma Megjegyzés 

7.00 

 

9.30 

 

 

 

13.00 

 

16.00 

 

18.00 

Utazás autóbusszal (Bp.-Ipolytarnóc-

Hollókő-Tar-Bp.) 

Ipolytarnóc: Geológiai tanösvény 

bejárása vezetéssel 

 

 

Hollókő: vár és tájház megtekintése 

 

Tar: a sztúpa megtekintése 

 

Érkezés a kollégiumba 

….Ft/autóbusz 

 

… Ft/fő (kedvezményes belépőjegy) 

Tantárgyi kapcsolódások: földrajz, biológia 

(Magyarország földtörténete, paleontológia). 

… Ft/fő és … Ft/fő 

Tantárgyi kapcsolódások: történelem, hon- és 

népismeret. 

Tantárgyi kapcsolódások: történelem 

(vallástörténet, kultúrkörök). 

A projektet jóváhagyom, a szervezést engedélyezem. 

Megbízott szervező: X. Y. csoportvezető tanár 

………., 201… …………… hó …..                           _____________________________ 

                                                                                                               [A. B.] 

                                                                                                      intézményvezető 
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Reflexió 

1. Pedagógiai helyzet és témaválasztás. A kirándulás megtervezésekor több cél együttesen 

vezérelt: 

a. A tehetséggondozó programban részt vevő tanulók tantárgyi tudásának elmélyítése 

tanórán kívüli keretek között (különös tekintettel arra, hogy a képzést adó partneriskola 

oktatási profilja műszaki-informatikai jellegű: a humán és természettudományos 

műveltség szélesítése, gazdagítása). 

b. Évfolyamokon átívelő közösségépítés. 

c. A programban partnerintézményként az egymástól független középiskola és kollégium 

működik együtt: a kirándulás jó alkalom a diákság számára is, hogy tanáraikkal tanórán 

kívüli helyzetben, projektben dolgozzon (továbbá az iskolai és kollégiumi pedagógusok 

is alkalmat kaptak a közös munkára, egymás nevelési módszereinek és attitűdjének 

gyakorlat közbeni megismerésére). 

d. A kirándulás illeszkedik az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) diákjainak 

helyben indított „tematikus kirándulások projekt” programsorozatához, melynek célja 

Közép-Európa, különösen a Kárpát-medence régióinak a magyarság történetéhez 

kapcsolódó komplex (természeti értékek, épített környezet, kultúra általi) megismerése. 

 

2. A tematikus tanulmányi kirándulás lebonyolításának elemzése. Az iskolai képzésben a 

reáltantárgyak dominanciája magától értetődő, ám az AJTP fő célja −a szociokulturális 

hátránykompenzáció mellett − a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba való bejuttatása, a 

versenyképes tudáshoz az alapok biztosítása mellett távlatilag az autonóm értelmiségi léthez 

nélkülözhetetlen humán műveltségelemek átadása, a gazdagítás. E „humán ellenpont” egyik 

elemeként indítványoztam a „tematikus tanulmányi kirándulások” projektsorozatát, melynek 

része volt a nógrádi projektnap. A projekt tervezési fázisában elkészítettem a teljes 

projekttervet (programokra és munkafázisokra lebontva), s azt a felelős vezetők, illetve a 

munkaközösség előtt is megvitattuk. Sor került a feladatok elosztására, a határidők kijelölésére. 

A pontos költségtervezést is feladatul kaptam. Az előkészítési fázisban árajánlatot kértem a 

közreműködésre alkalmas autóbuszos vállalkozásoktól, felvettem a kapcsolatot a fogadó 

intézményekkel (időpontok, belépőjegyek foglalása). Munkacsoportot alakítottunk a részt vevő 

kollégákkal: felkészítettük a diákokat (egyéni felkészülés, kiselőadások), összeállítottam a 

kapcsolódó feladatlapot. Közreműködtem az árajánlatkérést követő egyeztetésekben, az 

engedélyeztetéshez, szerződéskötéshez szükséges döntés-előkészítésben. A projekt 

megvalósítási fázisában a kirándulás lebonyolítását szaktanárként, kísérőként és „tanári 

idegenvezetőként” is segítettem. Értékeltem a diákok kiselőadását és kiscsoportos 

gyűjtőmunkáját, feladatlap-kitöltését. Végül az ellenőrzési-értékelési fázisban a beadott 

feladatok és az elkészült fényképek feldolgozását, rendszerezését, archiválását végeztem el, 

amit eljuttattam az intézményi nyilvánossághoz (kollégiumi újság és honlap). 
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3. Önértékelés. A tervezést és a megvalósítást összességében sikeresnek ítélem, mert az 

előzetesen kitűzött céloknak megfelelt. A tanulói aktivitás a részt vevő pedagógusok egységes 

véleménye szerint a tanórai keretek között tapasztalhatónál nagyobb volt, ám néhány − 

gyengébb tanulmányi eredményű − diák bevonása nem sikerült. A kirándulás közvetlen, jó 

hangulatban zajlott, tehát közösségépítő feladatát is betöltötte. A kiscsoportos munkaformát a 

jövőben ebben a pedagógiai helyzetben is gyakrabban és tudatosabban célszerű alkalmazni, 

miáltal a kevésbé érdeklődők bevonása is eredményesebb lehet. Gondot okozott a viszonylag 

nagy létszám miatt a teljes csoport mozgatása, az ebből adódó időveszteség, amely miatt a 

hollókői programot rövidíteni kellett. Szakmai és emberi szempontból is külön öröm volt látni, 

hogy több, tantermi szituációban „alulmotivált” diák lelkesen dolgozott a kijelölt feladatokon. 

A projektsorozatot folytatásra és bővítésre érdemesnek vélem, ám megfontolandó, hogy a 

hatékonyabb tanulói munkaszervezés érdekében kisebb (legfeljebb 30-40 fős) csoportok 

vegyenek részt egy időben ugyanazon a programon (ez logisztikailag nagyobb szervezést, a 

csoportok „forgatását” jelentheti). 


