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A) Csoportprofil a technika tantárgy tanításához az 5. osztályban 

 A csoport: a tanulók száma, a nemek aránya, más, pl. szociokulturális jellemzők. 

Az 5. osztály létszáma 25 fő, két csoportra van osztva a technika és az informatika tantárgy 

oktatásához. Az első csoportban a tanulók száma 12, 6 lány, 6 fiú, a második csoportban a tanulók 

száma 13, 5 lány, 8 fiú. A technika tantárgyat heti egy órában tanítjuk, a tanulókkal töltött idő rövid, 

így a megismerésük különös figyelmet kíván.  

 A csoport története (pl. hogyan alakult ki a csoport, kik az osztályfőnök(ök), az adott tárgyat kik 

tanították előzőleg a csoportban, új tanulók/elmentek stb.). 

A csoport tagjai elsős koruk óta együtt vannak. A technika tantárgyat az osztálytanító tanította. Az  

osztályban két tanuló van, aki később érkezett, a névsor 5. és 11. tanulója. Már ők is megtalálták a 

helyüket az osztályban. 

 A csoport megismerése érdekében tett lépések. 

Az osztálytanító a tanév elején általános szóbeli tájékoztatást adott a csoportról. Ez sokat segített az 

első hetekben, hisz megkönnyítette számomra a tanítás megkezdését. A kapott információk alapján 

hamarabb tudtam kapcsolatot teremteni a tanulókkal. Év eleje óta használok névkártyákat, amelyek 

megkönnyítik a tanulók nevének megjegyzését. A tanulók elvárják azt, hogy tudjam a nevüket. Ez 

feltétele az eredményes tanári munkának. 

 A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban, egyes tanulók szerepe, a pedagógus 

lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. (Ezen a ponton szükséges lehet az 

egyes tanulókról külön is írni.) 

Fontos a csoport számára a gyakorlati, életszerű, tapasztalati úton szerzett ismeret, készség, tudás. 

Több tanuló is büszke arra, hogy otthoni gyakorlati tapasztalatairól beszámolhat a többieknek, 

hasznosíthatja azokat az órai munkában (a névsor 14. és 24. tagjai). Két tanuló (a névsor 3. és 8. tagja) 

rendkívül olvasott, tájékozott. Az órai anyaghoz gyakran tud hozzáfűzni a szülőktől hallott vagy 

televíziós csatornán (esetleg olvasás) útján szerzett ismeretet. Három tanuló (a névsor 7., 17. és 22. 

tagja) nehezen kapcsolódik a tanultakhoz. Kézügyességük elmarad az átlagostól, így nehezen 

boldogulnak a gyakorlati feladatokkal. 

 A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. 

Az alkalmazott verbális és nonverbális kommunikációs eszközöket a kölcsönös bizalom és a jó 

kapcsolat kialakítására, erősítésére fordítom. Nevezetesen, alkalmanként beszélgetek a tanulókkal, 

meghallgatom őket, igyekszem válaszolni olyan kérdésekre is, amelyek nem tartoznak kifejezetten a 

tantárgyi tartalomhoz. 

 A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT. A 

választások indoklása, az osztálytermi környezet bemutatása. 

Tantárgyspecifikus  IKT-alapú segédanyagok, eszközök és rendszerek az iskolában csak szerényebb 

mértékben állnak rendelkezésre. A technikaórákat az osztály átlagos felszereltségű tantermében 

tartjuk, ahová a szükséges eszközöket mindig magammal kell vinnem.  
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Az alkalmazott módszerek: az anyagok, szerszámok és technológiák, szerszámhasználat 

megismerése, a tárgykészítés módszere személyes tervek alapján. Egyes részfeladatok megoldása 

kiscsoportos munkamódszer vagy páros munka szervezésével. 

 A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak), a pedagógus és 

a csoport által eddig kitűzött célok, eredmények, jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb 

nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról 

írni.) 

A tanulók elfogadták, hogy technikai tudáshoz elméleti és gyakorlati ismeretek is szükségesek, és 

az eszközhasználat is fontos része a tanulásnak, a tudásnak. Igen jól boldogulnak az eszközökkel 

néhányan, pl. a névsor 14. és 24. tagjai. A készített eszközök egyre szebbek, és funkciójukat tekintve 

tökéletesebbek. Néhányan már képesek előrelátóan tervezni, és a kivitelezést is átgondolják. A tanév 

vége felé remélhetőleg növekedni fog a számuk.  

Kitűzött célok: pontos, esztétikus munka, használható, célszerű tárgyak, modellek elkészítése, 

anyagok, eszközök, technológiák megismerése, alkalmazása. Egy tanév alatt fejlődik a tanulók 

rendszerszemléletű gondolkodása, pontossága, kitartása, kézügyessége, önbizalma és a vezető iránti 

bizalma.



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Technika, életvitel és gyakorlat 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5 

 

B) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: technika 

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: technika, életvitel és gyakorlat 

Tantárgy: technika, életvitel és gyakorlat 

A tanulási-tanítás egység témája: közlekedési ismeretek 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a 

közlekedési szituációkhoz. 

A közlekedés alaprendszereinek megismerése 

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

sorrendben a negyedik a tanév végén. 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, történelem, 

Osztály: 5.a 

Felhasznált források: NAT 2012 kerettanterv alapján készült NTK Technika, életvitel és gyakorlat 

tankönyve, tanmenete 

Dátum:  
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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 Megjegyzések 

36. Gyalogos 

közlekedés 

Ismeretátadás, 

rendszerezés, 

önállóságra nevelés 

Te, Ha, ön, kö, nem, 

te 

A közlekedési táblák 

felismerése. 

Közlekedési 

helyzetek 

rekonstruálása 

terepasztalon, ezek 

elemzése 

Egyéni tanulás, 

kiscsoportos munka 

tanári irányítással 

Tankönyv 80−81. 

oldal, internet, a 

KRESZ hatályos 

változata 

Aktuálisan a 

következő órára 

történő 

felkészüléshez.  

A lecke kérdéseire 

válaszok 

megfogalmazása. 

A tanári kézikönyv 

használata javasolt 

37. Városi és közúti 

közlekedés 

Ismeretátadás, 

tudományosság, 

alkalmazás 

Te, Any, Szo, Dig, 

áll, fel, pály 

Szárazföldi 

járműmodell 

készítése, egyéni 

munka tanári 

irányítással 

Egyéni munka tanári 

irányítással 

Tankönyv 82−83. 

oldal, kézikönyvek, 

internet 

A lecke kérdéseire 

válaszok 

megfogalmazása. 

A tanári kézikönyv 

használata javasolt 

38. A közlekedés 

fejlődése 

Ismeretátadás, 

tudományosság, 

alkalmazás 

Te, Any, Dig, fen, ta Járműmodell 

készítése, egyéni 

munka tanári 

irányítással 

Egyéni munka tanári 

irányítással 

Tankönyv 84−85. 

oldal, kézikönyv, 

internet 

A lecke kérdéseire 

válaszok 

megfogalmazása. 

A tanári kézikönyv 

használata javasolt 

39. Év végi 

összefoglalás 

Gyakorlás, rögzítés, 

tudományosság, 

rendszerezés 

Te, Any, Dig, ta Feladatlapok 

megoldása 

Egyéni munka tanári 

irányítással 

Tankönyv 86−90. 

oldal 

Nincs A tanári kézikönyv 

használata javasolt 
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Jelölések a tanmenetben: 

Kiemelt fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák 

er Az erkölcsi nevelés 

nem Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

áll Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

ön Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

csa A családi életre nevelés 

te A testi és lelki egészségre nevelés 

fel Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

fen Fenntarthatóság, környezettudatosság 

pály Pályaorientáció 

ga Gazdasági és pénzügyi nevelés 

mé Médiatudatosságra nevelés 

ta A tanulás tanítása 

Any Anyanyelvi kommunikáció 

Id Idegen nyelvi kommunikáció 

Ma Matematikai kompetencia 

Te Természettudományos és technikai kompetencia 

Dig Digitális kompetencia 

Ha A hatékony, önálló tanulás 

Szo Szociális és állampolgári kompetencia 

Ke Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Esz Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
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C) Óraterv 

A pedagógus neve: 

Műveltségi terület: technika, életvitel és gyakorlat 

Tantárgy: technika, életvitel és gyakorlat 

Osztály: 5. 

Az óra témája: városi és közúti közlekedés (2 tanórai feladat) 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek 

(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: a 

természettudományos és technikai kompetencia, az anyanyelvi kommunikáció, a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlesztése; állampolgárságra, demokráciára nevelés, felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség, pályaorientáció; járműmodell készítése, egyéni munka tanári irányítással, 

ismeretszerzés. 

Az óra didaktikai feladatai: ismeretátadás, alkalmazás a fokozatosság és szakszerűség elveinek 

betartásával 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, történelem 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, 

online források, szakirodalom stb.): NTK Technika, életvitel és gyakorlat tankönyve 

Dátum:
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok 
Didaktikai feladat 

és szervezési mód 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

7 perc megfigyelés 
tájékoztatás a közlekedési 

rendszerekről 

a közlekedés 

rendszerének 

megismerése 

bemutatás, 

motiválás, tanári 

magyarázat, 

megfigyelés, az új 

ismeret értelmezése, 

lejegyzetelése 

kréta, tábla,  

a modell 

elkészítése több 

óra tárgya 

5 perc 

megfigyelés, 

feladatértelmezés 

tanári irányítás, bemutatás, 

szemléltetés 

a modell, a feladat 

megismerése, 

értelmezése 

bemutatás, tanári 

magyarázat 

tanulói kérdések, 

értelmezések 

mintadarab 

anyagok, 

szerszámok 

 

68 perc 

járműmodell elkészítése tájékoztatás, korrekció, 

felügyelet, tanári 

segítségnyújtás 

a modell sikeres 

elkészítése, anyagok, 

eszközök, 

technológiák 

megismerése 

folyamatos 

ellenőrzés, 

korrekció 

egyéni munka tanári 

irányítással 

anyagok, 

fenyőfa, 

hurkapálca, 

pamutvászon, 

szerszámok, 

lombfűrész, 

faráspoly, 

csiszolópapír, 

fúrógép, olló, tű, 

cérna 

a fúrógépet csak a 

tanár kezelheti 

10 perc 

tanulói bemutatás, 

értékelés, kipróbálás 

ellenőrzés és értékelés, 

biztatás, 

a téma összefoglalása 

a sikerélmény átélése, 

a kész produktum 

megalkotása 

kipróbálás, értékelés bemutatás próbahelyszín  

Melléklet: 

 A modell tanári mintadarabja 

 A modell műszaki rajza 
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D) Értékelés dokumentumai 

Ellenőrzés a közlekedési ismeretek témakörhöz (járműmodell építése) 

Szakspecifikus ellenőrzési szempontrendszer: 

 takarékos anyagfelhasználás 

 a megfelelő eszközök/szerszámok szakszerű használata 

 balesetmentes, biztonságos munkavégzés 

Az ellenőrzés formái: 

 a méretek ellenőrzése mérés útján, a szerkezet-összeépítés ellenőrzése, szemrevételezés 

 felületi érdesség ellenőrzése tapintással 

 

Értékelési szempontok: 

 a tárgy/modell elkészítéséhez felhasználható időkeret betartása 

 minden alkatrész a megfelelő helyre kerüljön 

 a modell az adott funkcióknak megfelelően működjön 

 esztétikai megjelenése legyen szép, tetszetős 

 

Osztályozás: 

 Minden értékelési szempont szerint 0-5 pontot lehet kapni.  

A pontok súlyozása: 

1. szempont: 1-szeres 

2. szempont: 3-szoros 

3. szempont: 3-szoros 

4. szempont: 2-szeres súllyal szerepel. 

A maximális pontszám így: 45 pont 

Osztályozás:  

12 pontig– elégtelen 

13-21 pont – elégséges 

22-32 pont – közepes 

33- 39 pont – jó 

40 ponttól – jeles 

 

Megjegyzés:  

Az időkeret betartásának értékelése a következőképpen történik: 
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aki az adott időkereten belül befejezi a munkát 5 pontot kap 

aki nem tudja befejezni, a tanórán kívüli pótlás időben befejezheti: 

 legfeljebb 5 perces túllépés – 4 pont 

 legfeljebb 10 perces túllépés –2 pont 

 legfeljebb 15 perces túllépés –1 pont 

 ennél hosszabb időtúllépés esetén erre az értékelési elemre 0 pontot kap, de ha a modellje 

értékelhető, akkor a többi szempont szerint értékelem. Ha nem, akkor munkájára elégtelent kap.
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E) Reflexió a tanórához (5. osztály) 

Vizsgálandó szempontok: 

1. A tanóra elérte-e a tervezett célját? 

2. Az adott időkeret az adott csoport számára elegendő volt, vagy sem? 

3. A tanulók előzetes ismeretei megfeleltek-e az új ismeretanyag elsajátításához, valamint az új feladat 

(modell elkészítése) megoldásához? 

4. Megfelelő volt-e a tanulási/munkakörnyezet? 

5. Sikertelen feladatmegoldás esetén a tanári (pedagógiai és szakmai) tevékenység megfelelő volt-e? 

6. Az alkalmazott eszközök/szerszámok minőségben és mennyiségben megfelelőek voltak-e a feladat 

teljesítéséhez? 

7. A felhasznált anyagok minősége és mennyisége megfelelő volt-e? 

8. Az alkalmazott munkaforma, munkamódszer és tevékenységi formák a tervezettnek megfelelő helyen 

és mértékben voltak-e jelen a tanórán? 

9.  Milyenek voltak a tanulói reflexiók? 

10. Az adott csoportlétszám, a feladat jellege és súlya, valamint az oktatás kedvező körülményei 

megfelelő összhangban voltak-e? 

 

A szempontrendszer alkalmazása az adott órára: 

 

1. A modellépítés a népszerű feladatok közé tartozik, a közlekedési ismeretek pedig az az 

anyagrész, amelyhez minden tanuló hozzá tud szólni. Így valamennyien motiváltak voltak, és 

valamennyi célt meg tudtam valósítani. 

2. A tanterv nem ad lehetőséget arra, hogy a témakörre (különösen a modellépítésre) több időt 

szánjunk, ezért mindig, így most is a munka befejezéséhez több gyereknek plusz időre volt szüksége 

(tanítás után fejezték be munkájukat a műhelyben. Ez nem rontja jelentősen a munka értékét ld. az 

értékelési dokumentumban). 

3. A tanulók előzetes ismeretei (illetve iskolán kívül szerzett tapasztalatai) elégnek bizonyultak az 

új ismeretanyag elsajátításához. A modellépítés olyan képességeket kíván és fejleszt, amelyek 

fejlettsége igen széles skálán mozog. Ez látszott a tanulók munkavégzése közben is.  

4. Jól felszerelt tanműhelyünk biztosítja a támogató tanulási/munka környezetet. 

5. Az órán a gyerekek különböző tempóban dolgoztak, és a kézügyességük függvényében 

különböző nehézségeket kellett leküzdeniük. A csoport többségének sikerült megadnom azt a 

segítséget, bíztatást, amelyre szüksége volt.  

6. Technika műhelyünk felszereltsége megfelelő. 

7. A felhasznált anyagok mennyisége megfelelő volt, minősége – az iskola anyagi helyzetéhez 

mérten – a lehető legjobb volt, alkalmas arra, hogy a modellépítés technikáját megtanulják a diákok, és 

az előállított produktum megfeleljen az esztétikai szempontoknak is. 

8. Teljes mértékben sikerült megvalósítani az óratervet. 
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9. A diákok szívesen és eredményesen, aktívan dolgoztak, ez is az óra sikerességét jelzi. A 

szünetben, és a „pótóra” keretében, a tanulókkal folytatott beszélgetésekből arra lehet következtetni, 

hogy élvezték, sikerélményként élték meg a tevékenységet. 

10. Ez a feladat (modellépítés) egyike azoknak, amelyek akkor sikeresek, ha a csoport kis 

létszámú, és a rendelkezésre álló idő több, mint egy-két tanóra. Mivel mind a létszám, mind az 

óraszám adottság, ezeken a kereteken belül kell megvalósítani mindazt, amit e témakör tanításától 

elvárunk. 


