
Alkoss! 
 

 

A tanulók valamilyen produktum létrehozásával bizonyítják, hogy 

elsajátították a tananyagot, és megszerezték a szükséges készségeket. A 

produktum komplex alkotómunka során jön létre, sok esetben egy csoport 

együttműködésének eredményeképpen. Az alkotómunkát tervezés előzi 

meg (ld. Álmodd meg! Tervezz!). 

Előnyös olyan produktumot létrehozni, amelynek valós haszonélvezői 

lesznek, célközönsége van. (Pl. oktatójáték fiatalabb tanulók számára.) 

Ebben az esetben az alkotói folyamat akkor válik teljessé, ha a produktum 

elkészültével az elérhetővé válik a célközönség számára. Továbbá előnyös, ha a produktum 

divergens gondolkodást tükröz, nem szokványos a technika, a kivitelezés és az információszervezés 

tekintetében. Hasznos, ha véleményt fejt ki, érvel, vagy művészi kifejezőeszközöket alkalmaz.  

A tanár az alkotó folyamat során segít, hogy a tanulók ne tévesszék szem elől az eredetileg kitűzött 

célokat, és támogatja a csoporton belüli igazságos munkamegosztást. Ellenőrzőpontokat iktathat be, 

amikor a tanulók a félkész produktumokat értékelik. 

A digitális eszközök bővítik a lehetséges tanulói produktumok körét, de természetesen nélkülük is 

megvalósulhat alkotói tevékenység. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Mozgósítható a kreativitás. 
● Multimodális szövegalkotási készségek 

fejlődnek. 
● Magasabb rendű gondolkodási készségek 

fejlődnek.  
● A differenciálás és tehetséggondozás 

eszköze a komplex alkotófolyamat. 

● Átélhetik az ötleteik megvalósításának 
élményét. 

● Együtt dolgozhatnak a társaikkal. 
● Új digitális eszközöket ismerhetnek meg. 
● Kipróbálhatják magukat új helyzetekben. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A tanulók igényeinek, érdeklődésének, 
tudásának felmérése segíti a megfelelő 
feladatok kijelölését 

● Szükséges a használandó technológia 
megismerése. 

● Az alkotó folyamat és a kész produktum 
értékelésének megtervezése az 
előkészületi fázis része. 

● Az alkotó munkát megelőzi a tanulókkal 
közös tervezés. 

● A tanár segíti a tanulók terveinek 
áttekintését, finomhangolását. 

● A tanár támogatja a tanulókat a 
megfelelő médium kiválasztásában. 

● A tanár átbeszéli a tanulókkal az 
értékelés szempontjait. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár segíti az eredeti célok szem előtt 
tartását, az összegyűjtött információk 
felhasználását. 

● A tanár támogatja az időkeret betartását. 
● A tanár segíti a csoporton belüli 

egyenletes munkamegosztást és a 

● Az alkotást a folyamat elején kézhez 
kapott, megbeszélt ellenőrzőlista, 
értékelőtábla segítheti. 

● A reflexió az alkotási folyamat közben is 
szükséges. Helye van az önreflexiónak és 
a társértékelésnek is, továbbá külső 



kompromisszumok megszületését. 
● A tanár támogatja a dokumentációt és a 

reflexiót. 

szakértők is bevonhatók. 
● A folyamat során végzett reflexiók 

tapasztalatai alapján javítások történnek. 
● A tanulók a folyamat során végig 

tisztában vannak vele, jó-e a produktum. 

Ötletek a technológia használatára 

Prezentációk: Google prezentáció, Prezi, Emaze, Sway 
Narratív diasorok: PowToon, Photopeach, Movie Maker 
Kiadványok: Yumpu, Microsoft Publisher, Lucidpress 
Plakátok, infografikák: Canva, Easelly, Poster My Wall, Piktochart 
Képek, kollázsok, gyűjtemények: Pinterest, Flickr, Fotor 
Szófelhő, kalligráfia: Wordart, Notegraphy, Recite, Photofunia 
3D, AR (augmented reality – kiterjesztett valóság): Sweet Home 3D, Google Sketchup, AR Media, 
Aurasma 
Kvízek, feladatbankok: Socrative, Quizlet, LearningApps 
Szerepjáték: Voki, Fakebook, Blabberize 
Blogok, wikik: Wordpress, Wix, Pbworks 
Videó és felirat: Movie Maker, Youtube Alkotói Stúdió, Amara 
Audió: Audacity, Jamendo, Soundcloud 
Tájékozódás térben: Google térképek, Munzee 
Idővonal: Dipity, Sulinet idővonal 
QR kódok: Visualead, QR Code Monkey 
Program: Scratch 

  



Álmodd meg! 
 

 

A tanulók a projekt során produktumot készítenek, amellyel bizonyítják, 

hogy elsajátították a tananyagot. Ezt az alkotási folyamatot előzi meg a 

tevékenység. Ebben a fázisban a tanár ismerteti a feladatot, és a tanulókat a 

produktum megtervezésére szólítja fel. A tevékenység része lehet 

ötletbörze, majd az ötletek összevetése a lehetőségekkel, képességekkel, a 

rendelkezésre álló idővel. A tanulók mozgósítják a képzeletüket, de egyben 

kivitelezhető, használható megoldásokat keresnek a problémára. A tanulók 

beazonosítják a produktum célcsoportját.A tanár a tanulókkal közösen 

felállítja az értékelés kritériumait. Megszületnek a produktumokon a továbbiakban együtt dolgozó 

csoportok. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A diákok motivációja nő azáltal, hogy ők 
maguk alakítják ki a feladatukat. 

● A tanulók új eszközöket, műfajokat 
ismerhetnek meg. 

● Elkötelezik magukat egy körültekintően 
kialakított terv mellett. 

● Magukénak érzik a célokat és az 
értékelés kritériumait. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Szükséges a produktum előállítására 
alkalmas téma kiválasztása. 

● Szükséges a produktum készítését 
ütemezni. 

● Hasonló produktumokra példák 
kereshetőek, illetve ajánlatos minta 
tanulói produktumot készíteni. 

● Egy előzetes értékelési 
szempontrendszer 
elkészítése javasolt, amely figyelembe 
veszi a tantervi követelményeket. 

● A tanár ismerteti a tervezési feladatot. 
● A tanár ismerteti a tanulói szabadság 

mértékét. 
● A tanár felvezeti az ötletbörzét 

különböző eldöntendő kérdésekben (pl. 
téma,  műfaj, célközönség). 

● A csoportalakítás az ötletelés előtti vagy 
utáni fázisban is történhet a tanulók 
érdeklődését szem előtt tartva. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár segítő kérdésekkel ösztönzi a 
munkát. 

● A tanár segíti a félénkebb tanulók szóhoz 
jutását. 

● A tanár ösztönzi a tanulókat arra, hogy 
megfelelő nehézségű feladatot 
válasszanak. 

● Technológia segíti az ötletek gyűjtését. 

● A tanár a megbeszélés közben 
jegyzeteket készíthet a tanulók 
aktivitásáról. 

● A produktum tervezésének fázisában 
történik az értékelés kritériumainak 
közös felállítása.   
      

Ötletek a technológia használatára 

Csoportalakítás: Keamk,  Random Lists  
Ötletgyűjtés: Popplet, Linoit, Corkboard.me, Google Docs 
Érvek ütköztetése: Tricider 



Értékelj! 
 

 

A projekt végén a tanulók és a tanár közösen áttekintik a projekt lépéseit, 

eredményeit és tanulságait. A folyamat során átnézik a projekt 

dokumentációt és a használt értékelő eszközöket. Tanulságokat fogalmaznak 

meg soron következő projektek számára. A tanulók a saját részvételükről, 

eredményességükről is véleményt alkotnak. 

Az Értékelj! és a Reflektálj! tevékenységek hasonlítanak, de Értékelj! alatt 

elsősorban a projektmunkát lezáró, visszatekintő tevékenységet értjük, míg a 

Reflektálj! a projektmunka során is többször, több formában megvalósuló 

tevékenység. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A tevékenység erősíti a tanulói 
önállóságot, a felelősségvállalást a saját 
tanulásért, a kritikai gondolkodást. 

● Lehetőség az eredmények 
összefoglalására, a tananyag 
célrendszerét kifejtő kérdések 
megválaszolására. 

● A tanulók átélhetik azt az élményt, hogy 
egy folyamat végére jutottak. 

● A tanulók megismerhetik a folyamat 
komplexitását. 

● Fejlődés várható az önreflexió és 
önértékelés területén. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A teljes projektdokumentáció rendezése, 
összegyűjtése szükséges. 

● Megfelelő értékelőlap vagy egyéb 
segédeszköz összeállítása szükséges. 

● Érdemes tevékenységnaplót vezetni, 
hogy azt fel lehessen használni végső 
értékelésnél. 

● Szükséges meghatározni a 
dokumentumok áttekintésének és 
átbeszélésének időrendjét, szempontjait. 

● Szükséges szempontokat adni az 
események megvitatásához. 

● Az értékelést is lehet egyéni, pár- vagy 
csoportmunkában végezni. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár ösztönzi a személyes 
benyomások mellett a “bizonyítékok” 
figyelembevételét. (Pl. társak reflexiói) 

● A tanár arra ösztönzi a tanulókat, hogy 
konszenzusra jussanak egyes 
tevékenységek megítélését illetően. 

● Alkalmazható a hat kalap módszer. 

● A tevékenység maga egy komplex 
értékelő tevékenység, amelynek számos 
segédeszköze lehet. 

● A visszatekintés az érdemjegy 
magyarázataként is szolgálhat.  
      

Ötletek a technológia használatára 

Űrlapok, kérdőívek: Google Űrlap, Kérdőívem 
Audioreflexió: Soundcloud 
Tevékenységnapló, projektnapló: blogok 
Projektdokumentáció fotó, videó, audió formában: Pinterest, Youtube, Soundcloud 
Érvek ütköztetése: Tricider 



Fedezd fel! 
 

 

A csoportok megvizsgálják a külvilágot, hogy tökéletesebb produktumot 

tudjanak készíteni. Végezhetnek a környezetben vizsgálódásokat, 

adatgyűjtést. Az adatgyűjtés magába foglalhat pl. mérést, fotózást, videózást, 

kérdőívfelvételt vagy interjút. A tevékenység része lehet internetes keresés, 

de lehetőség szerint nem korlátozódik arra. 

Egy másik esetben a tanulók olyan példákat gyűjtenek, amelyek az általuk 

készítendő produktumhoz hasonlóak. 

Az anyaggyűjtés szükségszerűen az adatok értékelésének, 

rendszerezésének, tárolásának problémáját veti fel, amelyben segítséget nyújthat a technika. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A diákok és az iskola kapcsolata a 
közösséggel erősödik az iskolán kívüli 
megfigyelés során. 

● A diákokat arra ösztönözhetjük, hogy 
minden érzékszervüket használják. 

● Megfigyelhetnek és rögzíthetnek 
természeti jelenségeket és/vagy 
embereket. 

● Szembesülhetnek a valóság és a 
tanulmányok kapcsolatával. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Előzetesen érdemes felmérni, hogy mivel 
jár a feladat elvégzése. (Található-e elég 
adat, hogyan használható a technika.) 

● A tanulók számára megvizsgálható 
helyszíneket, személyeket gyűjthetünk. 

● Kijelölhetünk olyan online forrásokat, 
amelyekre a keresés korlátozódik. 

● A tanár ismerteti, milyen típusú adatokra 
lenne szükség a tökéletesebb 
produktumhoz. 

● A tanulók bevonhatók az adatgyűjtés 
eszközrendszerének kialakításába. 

● A tanár meggyőződik arról, hogy 
mindenki tudja a feladatát. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár segíti a csoportokat az 
adatgyűjtés eszközrendszerének 
használatában. 

● A tanár segítő kérdésekkel támogatja az 
adatok értékelését. 

● A tanár segíti az adatok szisztematikus 
mentését, tárolását. 

● A tanár segíti az időbeosztást. 
● A csoportok tanulási naplóban 

rögzíthetik előrehaladásukat. 

● A csoportok tanulási naplója 
összevethető a gyűjtött adatokkal. 

● Értékelhető az azonosított példák, adatok 
spektruma, és az, hogy a csapatoknak 
mennyire sikerült releváns adatokat 
gyűjteni.    
     

Ötletek a technológia használatára 

Adatgyűjtés: Mobiltelefon, OneNote, Google Kérdőív, Kérdőívem, Kwiksurveys, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Symbaloo, Protopage, Pearltrees 
Napló, reflexió: Blogger, Soundcloud, Evernote 



Gondold újra! 
 

 

A tanulási folyamat természetes része, hogy a tanulók előzetes elképzelése 

az újonnan birtokukba jutott információk és impulzusok után újratervezést 

igényel. 

Radikális esetekben akár konceptuális váltás is bekövetkezik a tanulók 

elképzeléseiben, amely befolyással van a további tanulásukra is. Az 

újragondolás tárgya lehet a tanulók véleménye, vagy egy tanulói produktum 

koncepciója. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Magasabb rendű gondolkodási 
készségek fejlesztésére ad lehetőséget. 

● Lehetőség érvelésre, vitára. 
● Lehetővé teszi a kritikai észrevételek 

konstruktív felhasználását. 
● Csökkentheti a kudarcot. 

● Megtapasztalhatják, hogy a szerzett 
ismeretek hasznosulnak. 

● Kijavíthatják az esetleges hibáikat. 
● Elősegíti a saját tanulásért történő 

felelősségvállalást és az önállóságot. 
● Heuréka-élményt élhetnek át. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A tervezési folyamat dokumentációjának 
összegyűjtése, vagy az egymásnak 
ellentmondó gondolatok összesítése. 

● A tanár felhívja a figyelmet arra, hogy a 
jogos kritikai észrevételek 
felhasználhatók. 

● A tanár felhívja a figyelmet az 
ellentmondásokra és azok feloldására 
szólít fel. 

● A tanár lehetőség szerint nem sugall egy 
jó megoldást. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanulók áttekintik a tervezési folyamat 
során összegyűjtött dokumentumokat. 

● Megoldási javaslatokat dolgoznak ki és 
vitatják meg azokat csoporton belül és 
azon kívül. 

● A tanár moderálja a vitát 
lényegkiemeléssel, értékes gondolatok 
megismétlésével. 

● A tanár metakogníciót segítő kérdéseket 
tehet fel. 

● A tervezett tanulói produktum általános 
értékelő eszköze használható ebben a 
fázisban is. 

● Összevethető a régi és az új terv. 
     
   

Ötletek a technológia használatára 

Gondolattérkép: Mindmeister, Popplet, Sulinet gondolattérkép, Bubbl.us 
Virtuális post-it: Linoit 
Érvek ütköztetése: Tricider 

  



Hálózatosodj! 
 

 

Az online térben a közösségi média nem csak arra nyújt lehetőséget, hogy a 

felhasználók egyéni profilokat alakítsanak ki, de arra is, hogy figyelemmel 

kövessék egymás tevékenykedését, hálózatosodjanak. Követhetnek 

felhasználókat, csatornákat, témákat, híreket, értesülhetnek a legújabb 

tartalmakról, ahogy nekik is lehetnek feliratkozóik. Az informális tanulást 

segíti elő ez a hálózatosodás. A tanulók különböző platformokon követik 

egymást, megoszthatnak tartalmakat egymással és a nagyközönséggel, 

forrásokat vehetnek át egymástól, és ünnepelhetik egymás sikereit. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A tanulók közötti kapcsolatok erősítése, a 
hozzáférhető források és munkák 
megsokszorozódása. 

● Az interneten nyilvános munkák 
esetében a tanulók nagyobb 
erőfeszítéseket hajlandóak tenni. 

● A tanulói munkát jótékonyan 
befolyásolja, ha a tanuló látja azt a 
kontextust, amely a tanulótársai 
munkájából épül folyamatosan. 

● A hálózatosodás létrehoz egyfajta 
normát, amelyhez a hálózatban 
résztvevők igazodnak. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A tanulási folyamatban használt oldalak 
egy részére jellemző, hogy regisztrálni és 
hálózatosodni lehet. A hálózatosodás 
előfeltétele, hogy a tanulók könnyen 
megtalálják egymást, így érdemes a 
felhasználóneveket, profiloldalak 
összegyűjtését egy közösen 
szerkeszthető dokumentum segítségével 
támogatni. 

● A hálózatosodás első, de nem utolsó 
lépése a társak profiljának követése, a 
feliratkozás.   

● Érdemes abból kiindulni, hogy a tanulási 
folyamat által megkívánt mértékben 
lesznek aktívak a tanulók az adott 
platformokon.  

● A hozzászólások, kedvelések és 
megosztások tanúskodnak arról, hogy a 
tanulók figyelemmel követik egymás 
tevékenységét. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A hálózatosodás normatív jellegéből 
fakadóan szükséges, hogy a tanár 
figyelemmel kísérje a tanulói munka 
színvonalát, ezzel elősegítve, hogy a 
norma minél magasabb szintre kerüljön. 

● A tanár figyelemmel kíséri a tanulói 
aktivitást a hálózatépítés szempontjából, 
és jutalmazza a hozzáadott értéket. 
     

Ötletek a technológia használatára 

Online faliújságok, galéria, könyvjelzők: Padlet, Pearltrees 
Képek: Flickr, Pinterest, Instagram 
Prezentációk, videók: YouTube, PowToon 
Online tematikus közösségek: Moly.hu, Snitt.hu, Gremlin.hu, Jamendo 

  



Hangolódj rá! 
 

 

A ráhangolódás a projekt, illetve minden egyes tanóra elején ajánlatos. A 

ráhangolódás felkelti a tanulók érdeklődését, elősegíti a koncentrációt és a 

témával kapcsolatosan pozitív érzelmi viszonyulást alakíthat ki. 

 

 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Megalapozza a következő tevékenységet. 
● Segíti a projekt megértését, a tanulók 

motiválását. 
● Segít a projekthez, adott feladathoz 

kapcsolódó tanulói attitűd 
kialakításában. 

● Érdekessé teszi számukra a következő 
tevékenységet. 

● Felkelti az érdeklődést. 
● Csökkenti a stresszt vagy szorongást. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A közös beszélgetés legfőbb gondolatai 
és mozzanatai tervezhetők. 

● A gyerekek ismereteihez, képességeihez, 
motiváltságához illeszkedő feladat vagy 
médiaanyag megtalálása olykor sok 
munkát igényel. 

● Meghökkentő tárgyak, eszközök lehetnek 
szükségesek. 

● A tanár viszonylag kevés instrukcióval, 
magyarázattal mutatja be az érdeklődést 
felkeltő médiaanyagot, kérdést, 
elbeszélést. 

● Lehetséges tanári szerepjáték, egyéb 
meghökkentő elem. 

● Játék esetén a tanár ismerteti a 
szabályokat. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Lehetséges megoldások: közös játék, 
csapatverseny, aktivizáló feladat, 
véleményeket megosztó médiaanyag 
közös megtekintése, elbeszélés, 
elgondolkodtató kérdésfeltevés, dilemma 
vázolása, véleményvonal 

● A ráhangolódás kapcsolódhat az 
alapkérdéséhez; az alapkérdés felvetése 
vezethet tovább a következő 
tevékenységekhez 

● A tevékenység hozzájárulhat a 
tanulócsoport általános beállítódásainak 
és előzetes ismereteinek felméréséhez, a 
diagnosztikus értékeléshez köthető. 
     
   

Ötletek a technológia használatára 

Médiaanyagok felhasználása: Zene, videó, hangoskönyv-részlet, fotó, infografika, szófelhő 
Játékos feladatok: keresztrejtvény, szókereső, tanulói válaszadó rendszerek 
Elgondolkodtató kérdésfeltevés és közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider, 
tanulói válaszadó rendszerek 

  



Idézd fel! 
 

 

A tanulási folyamat elején és gyakran közben is a tanulók mozgósítják az 

előzetes tudásukat, arra építhetnek, ezért lényeges, hogy felelevenítésüket a 

pedagógus támogassa. Mind az iskolai életből, mind az iskolán kívüli 

hétköznapi életből táplálkozhat a tanulók előzetes tudása, amelyet 

felidézhetünk a tanórákon. A tanulók az előzetes ismeretek mellett 

összegyűjthetik azt is, amit tudni szeretnének. Az ismeretek összegyűjtését 

kollaboratív felületek, szavazórendszerek és kérdőívek; csoportosítását 

többféle grafikus rendező is segítheti. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Tájékozódhatnak a tanulók meglévő 
ismereteiről, gyerekek téma iránti 
érdeklődéséről (tanulói igények 
felmérése). 

● Megtudhatja azt is, hogy miről vannak 
helyes illetve helytelen ismereteik. 

● Az eredmények felhasználhatóak a 
projekt tervezése során. 

● Felszínre kerülnek a témával kapcsolatos 
ismereteik, illetve hiányosságaik. 

● A tevékenység felkeltheti az érdeklődését 
a téma iránt. 

● A tevékenység segíthet reális képet 
alkotni a tanulásról, ezáltal a 
metakogníció eszköze lehet. 

●  A tanulók megtapasztalják, hogy a 
csoportban ki mit tud. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Előre megformált segítő kérdésekkel 
könnyebben lehet mozgósítani a tanulók 
előzetes tudását. 

● Kapcsolódó médiatartalom is segíthet az 
ismeretek felidézésében. 

● A tanár előrevetíti a következő témát és 
hangsúlyozza, hogy a témáról a 
tanulóknak már vannak előzetes 
ismereteik. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Lehetséges formák: ötletbörze, 
asszociációs játékok, vélemények 
ütköztetésén alapuló tevékenységek, 
kérdőív, teszt, I-K-T táblázat (3 oszlopos 
táblázat ismeret, kérdés, tudás 
oszlopokkal) 

● A tevékenység maga az értékelés egy 
típusa (diagnosztikus értékelés, tanulói 
igények felmérése). A tevékenység során 
gyűjtött adatok felhasználhatóak a 
projekt lebonyolítása során.  
     
  

Ötletek a technológia használatára 

Online post-it: Padlet, Linoit 
Gondolattérkép: Mindmeister, Popplet, Bubbl.us 
Űrlap: Google Űrlap, Kérdőívem 
Tanulásmenedzsment rendszerek tesztjei, feladatai: Moodle, Easyclass, NeoLMS 
Tanulói válaszadó rendszerek: Socrative, Letsgeddit, Plickers, Kahoot, Microsoft Mouse Mischief, 
saját klikkerekkel rendelkező tanulói válaszadó rendszerek 



Ítéld meg! 
 

 

A tanulók komplex módon foglalkoznak egy adott kérdéskörrel, vita 

keretében érveket sorakoztatnak fel pro és kontra, valamint mérlegelik 

döntéseik lehetséges következményeit. 

 

 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Fejlődnek a tanulók magasabb szintű 
gondolkodási készségei. 

● A tanulók megtanulnak érveket 
ütköztetni, fejlődik a vitakultúrájuk. 

● Fejlődnek a tanulók interperszonális 
készségei. 

● A tanár tehetségeket fedezhet fel. 

● Izgalmas módon vethetik össze 
tudásukat, véleményüket egy adott 
témában. 

● Egy adott témát különböző oldalakról 
vizsgálhatnak meg. 

● Felfedezhetik, hogyan váltanak ki 
érzelmeket a tanult témák. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A tanulók alkothatnak véleményvonalat. 
● A tanulók előzetesen érveket 

gyűjthetnek. 
● A tanulók készülhetnek véleményt 

formáló beszéddel, plakáttal, szlogennel 
vagy médiaanyaggal. 

● A tanár ismerteti a vita szabályait. 
○ Mindenki a saját véleménye 

mellett érvel, vagy mindenkinek 
más, előre meghatározott 
véleményt kell megvédenie? 

○ Mikor ki beszélhet és mennyit? 
○ Ki a moderátor és mi a szerepe? 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Lehet a tanár a moderátor, vagy 
átadhatja ezt a feladatot egy tanulónak.  

● A tanár metakogníciót segítő kérdésekkel 
támogatja a vitát. Ezáltal a személyes 
ellentétek helyett a gondolkodás 
megfigyelésére fekteti a hangsúlyt. 

● A tanár figyel az időre. 
● A tanár segít mindenkinek szóhoz jutni.  
● A vita során alkalmazható a hat kalap 

módszer. 

● A tanár metakogníciót segítő kérdésekkel 
támogatja a vitát. 

● A vita során a tanár jegyzeteket készít a 
tanulókról.  

● A tanár a vita végén összefoglalásként 
kiemelheti az okos meglátásokat. 

● Alkalmazható önértékelő eszköz a vita 
előtt és után annak felmérésére, hogy 
változott-e a tanulók véleménye. 
      

Ötletek a technológia használatára 

Időmérés: Online Stopwatch 
Vélemények gyűjtése, szavazás: tanulói válaszadó rendszerek, Socrative, Letsgeddit, Plickers 
Értékek összevetése: PowerLeague, Sulinet gondolatpárbaj, Tricider 
Vita strukturálásához: Hat kalap widget vagy alkalmazás 

  



Játssz! 
 

 

A tanulók egy adott téma ismeretanyagát sajátítják el, alkalmazzák vagy 

bizonyos fejlesztendő készségeket gyakorolnak játékos tevékenység közben. 

A tanulók akár a játék előállításában, a szabályok kialakításában is szerepet 

vállalhatnak. 

 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Oldott légkörben történik a tanulás, 
jobban megismerheti a gyerekeket. 

● Drillszerű feladatoknál népszerűbb a 
tanulók körében. 

● A játék helyettesítheti a valós kontextust. 
● Képes felkelteni a tanulók érdeklődését, a 

pozitív tanulói attitűd kialakítását. 
● Mindkét agyfélteke működhet ezeknél a 

feladatoknál. 
● A szerepjáték az empátiás készséget 

fejlesztheti. 

● A tanulók számára élményszerűvé válik a 
tanulás. 

● Flow-élményt nyújthat, erőfeszítések 
nélkül tanulhatnak. 

● Motiváltabbak lesznek. 
● A versengést kedvelő tanulók számára a 

megmérkőzés ösztönzően hat. 
● A játék a tanulók közötti kapcsolatokat is 

erősítheti. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Eszközök előkészítése, szabályok 
ismertetése, esetleges pár- vagy 
csoportalakítás. 

● Fontos a játék menetének, szabályainak 
az érthető, lépésekre bontott 
ismertetése. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Lehetséges megoldások: Geolokáció, 
Mindent vagy Semmit, webes játékok, 
Most mutasd meg!, vetélkedő, 
akadályverseny, puzzle, keresztrejtvény, 
szókereső, szerepjáték, drámajáték. 

● A tanár gondoskodik a szabályok 
betartásáról. 

● Lehetőség szerint együtt játszik a 
gyerekekkel. 

● A verseny illetve játékeredmények 
visszajelzést adnak a tanulóknak. 

● Lehetségesek virtuális és valós díjak 
● A tanár díjazhatja a játék közben 

mutatott konstruktív magatartást, 
segítségnyújtást. 

● A tanár minden tanuló teljesítményét 
figyeli, szükség esetén jegyzeteket készít.
     
    

Ötletek a technológia használatára 

Geolokációs játékok: Munzee, Geocaching 
Vetélkedők: Socrative vetélkedő, Quizlet játékos feladatai; Mindent vagy semmit (Jeopardy) 
Gondolkodtató játékok: JigZone, Jigsawplanet, Crosswords Lab, Mozaweb, Learningapps, 
táblaszoftverek játékai, szókereső 

  



Kérdezz! 
 

 

A tanulók egy külső szakértőt vonnak be a tanulási folyamatba. A szakértő 

lehet egy adott témában foglalkozása, érdeklődése vagy sajátos helyzete 

miatt jártas személy. Egy másik esetben a szakértő a tanulók által készített 

produktum lehetséges felhasználóinak csoportjába tartozik. 

A tanulók megszervezik a szakértővel történő találkozást, és arra 

törekednek, hogy a lehető legtöbb számukra releváns információt 

megtudják tőle. Ehhez képesnek kell lenniük a megfelelő kérdéseket 

megfogalmazni és feltenni. 

Igyekeznek az új információkat, véleményeket rögzíteni, és felhasználni 

azokat az alkotói folyamatban. A tapasztalatok beépítését akár egy különálló tevékenységnek is 

tekinthetjük. (Gondold újra!) 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A diákok szervező tevékenységet 
folytatnak. 

● Az iskola és az iskolán kívüli világ között 
kapcsolat épül ki. 

● A diákok kérdeznek. 
● A diákok felelősségteljesen és udvariasan 

kommunikálnak. 

● Együttműködést tanulnak. 
● Úgy érezhetik, hogy a munkájuk 

„komoly”. 
● Megtanulhatnak külső szemlélőnek 

elmagyarázni folyamatokat. 
● Új nézőpontokat ismerhetnek meg. 
● Megtanulják elfogadni a kritikát. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Szükséges átgondolni, hogy a 
kapcsolattartásban mekkora szerepet 
kapnak a tanulók. 

● Meghatározzuk a területeket, ahol a 
külső szemlélő nézőpontja hasznos lehet. 

● Szükséges megtervezni a külső 
szakértőtől elvárt hozzájárulás mértékét. 

● Szükséges a csapatok felkészítése a 
szakértővel történő kommunikációra. 

● Tisztázni kell az együttműködés kereteit. 
● A külső szakértő is kaphat a 

visszajelzéshez szempontrendszert. 
● A szakértő megismerheti a 3:2:1 

módszert (3 kérdés, két megjegyzés, 1 
javaslat). 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár szükség esetén beavatkozik az 
előzetes egyeztetésbe. 

● A tanulók megtervezik munkájuk 
bemutatását és a beszélgetést. 

● A tanár segíti a kérdések gyűjtését. 
● A tanulók rögzítik a beszélgetést 
● A tanár ösztönzi a következtetések 

levonását. 

● Tanári jegyzetek és tanulói reflexiók 
segíthetik a folyamat nyomon követését. 

● A szakértő bevonható az értékelés 
kritériumainak kialakításába. 

● A szakértő véleményt mondhat a 
produktumról és a csapatok munkájáról. 

● Fontos, hogy a szakértő véleményét a 
csoportok felhasználják.   

Ötletek a technológia használatára 

Kommunikáció: Skype, Google Hangout 
Médiarögzítés: mobiltelefon, diktafon, videókamera, Soundcloud, Youtube, Movie Maker 
Jegyzetelés: Evernote, Google dokumentumok, Linoit post-it jegyzetek 



Kísérletezz! 
 

 

A tevékenység elnevezése a tanulókísérletekre utal: ezek a gyakorlatok 

nem mindig merítik ki a tudományos értelemben vett kísérlet fogalmát. 

A tanulók a tevékenység során vizsgálódásokat vagy kísérleteket végeznek 

el. A vizsgálódás során a jelenség megismerése érdekében a tanulók 

beavatkoznak a vizsgált folyamatba. A kísérletek pedig előzetes hipotézisek 

önálló vagy csoportos ellenőrzésére alkalmasak, a jelenséget a kísérletezők 

idézik elő. (Deduktív eljárás) 

Ha a tanulók megfigyelést végeznek, például a környezet anyagait, 

jelenségeit, folyamatait figyelik meg, de nem avatkoznak be a jelenségekbe, 

majd ezekből következtetéseket vonnak le, használhatjuk a Fedezd fel! tevékenységet. (Induktív 

eljárás) 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Az önálló lebonyolítás hozzájárul a 
tanulók természettudományos 
szemléletének formálódásához. 

● A vizsgálatok, kísérletek erősítik a 
tananyag és a való világ kapcsolatát. 

● Lehetőség a modellalkotás gyakorlására. 

● Izgalmas, élményteli tanulási helyzetet 
biztosíthat a tevékenység. 

● Erősödhet a tananyag és a való világ 
kapcsolata. 

● Fizikai tevékenységre van lehetőség. 
● Lényeglátásra ösztönöz. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A kísérlet eszközrendszerének 
előkészítése bizonyos esetekben 
hosszadalmas lehet. 

● A kísérlet lépéseinek megtervezése, 
kísérleti jegyzőkönyv sablon készítése 
szükséges lehet. 

● A kísérlet lépéseinek naplóba építése 
hozzájárulhat a folyamat megértéséhez 
és reprodukálhatóságához. 

● A tanár felveti azt a jelenséget, amelynek 
a megvizsgálásáról a tevékenység szól. 

● A tanulók próbálják megtervezni a 
jelenség megfigyeléséhez alkalmas 
eszközrendszert vagy módszert. 

● Megállapodás születik a vizsgálat 
lépéseiről és eszközrendszeréről. 

● A tanár felhívja a figyelmet a szabályokra. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár szükség esetén beavatkozik. 
● A tanulók követik a kísérleti tervet és 

naplót vezetnek. 
● A tanár segít megkülönböztetni a helyes 

és hibás mérési adatokat. 
● Kísérlet esetén szükséges a hipotézisek 

hangsúlyos megerősítése vagy cáfolata. 

● A feladatok teljeskörű elvégzését 
ellenőrzőlista segítségével tudják 
ellenőrizni a tanulók. 

● A kísérleti terv vagy sablon is segítheti a 
tanulók önálló munkáját és egyben 
önellenőrzési lehetőséget biztosít. 
      

Ötletek a technológia használatára 

Jelenségek rögzítése: fényképezőgép, videó kamera, okostelefon, szenzorok, digitális adatgyűjtő 
eszközök, Webcam Laboratory 
Digitális környezetben végzett kísérletek: Secondlife, Lab@Home, PHET szimulációk, Tracker 
program 



Magyarázd el! 
 

 

A tanulók a tevékenység során társaik vagy más külső személyek számára 

magyarázzák el a tananyag egy részét. Lehetséges olyan tan- vagy 

segédanyag készítése is. A tanulók a téma több oldalú, sokszínű 

magyarázatára törekednek, különösen az ok-okozati összefüggések 

feltárására. A tanulók a magyarázat során figyelembe veszik hallgatóságuk 

előismereteit, reakcióit és megfelelő módon reagálnak azokra. A tevékenység 

jellemző eleme lehet tanulópárok munkájának. 

A tevékenység hasonlít a Mutasd be! tevékenységre. A Mutasd be! során a 

tanulók egy létrehozott produktumot vagy egy tanulási folyamat lépéseit mutatják be, a hangsúly a 

bemutató tanulók előrehaladásán van. A Magyarázd el! során a tudásátadás, a hallgatóság tudásának 

gyarapítása a cél. Szakértői mozaik esetén a Válj szakértővé! tevékenység is használható. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Visszajelzés a tanár számára, hogy 
mennyire van a helyén az ismeret. 

● Másfajta kognitív folyamatokat igényel a 
másoknak való magyarázás. 

● Kívülről látja az osztályt, jobban meg 
tudja figyelni a gyerekeket. 

● Kommunikációt, összefüggő beszédet 
gyakorol a tanuló. 

● A tanuló felépítheti a saját 
gondolatmenetét. 

● A tevékenység erősíti a 
felelősségvállalást, az empátiát. 

● A tanulók a magyarázat közben jobban 
feltárják adott jelenségek, történések ok- 
okozati kapcsolatát. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Szükséges az önálló tanulói 
ismeretszerzés megszervezése, 
forrásanyagok biztosítása. 

● Szükséges konzultációt biztosítani. 
● Szükséges teret, időt és helyszínt 

biztosítani a magyarázatra. 

● Szükséges ismertetni a pontos 
elvárásokat. 

● A tanár felhívja a figyelmet a hallgatóság 
igényeinek figyelembe vételére. 

● A tanár felajánlja a médiaelemek 
használatának lehetőségét. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Lehetséges megoldások: kiselőadás, 
szakértői mozaik, tanulópár  

● A tanár kiegészítésekkel, segítő 
kérdésekkel támogatja a magyarázatot.  

● A tanár biztosítja, hogy az előadó 
figyelembe vegye hallgatósága reakcióit. 

● A magyarázatok videó vagy audio 
formában is rögzíthetőek. 

● A magyarázó diákot értékeli a tanár és a 
társai is. Történhet irányított beszélgetés. 

● Az előzetes szempontok segíthetik a 
felkészülést, az önértékelést és a 
reflexiót. 

● Video vagy audio rögzítés esetén a 
magyarázat utólag is elemezhető. 
      

Ötletek a technológia használatára 

Prezentációs szoftver: Prezi, Slideshare, szófelhő, Pixlr, Inkscape 
Videó és audio magyarázat: Voki, Powtoon, Audacity, Screencast, Youtube, MS OneNote 



Meséld el! 
 

 

A tanulók egy történetbe foglalják a tanulási folyamatban elért 

eredményeiket, legyen szó kutató- vagy gyűjtőmunkáról, megfigyelésekről, 

olvasmányélményekről vagy kísérletekről. 

 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A tanár új oldalról ismerheti meg a 
tanulókat, tehetségeket fedezhet fel. 

● Lehetővé válik, hogy a tanulók alkotó 
módon dolgozzák fel az új ismereteket. 

● Fejlődnek a tanulók magasabb rendű 
gondolkodási készségei. 

● Fejlődik a tanulók kifejezőkészsége. 

● Kreatív folyamatban vehetnek részt. 
● Megválaszthatják a használt médiumot. 
● Kiemelhetik a szerintük érdekes, 

releváns részleteket. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Ellenőrzőlista vagy értékelőtábla 
készítése 

● Biztosíthatóak más tanulók hasonló 
produktumai mintaként. 

● Csoportalakítás szükséges lehetőség 
szerint a tanulók preferenciát figyelembe 
véve. 

● Át kell beszélni a tanulókkal az értékelés 
szempontjait. 

● Meg kell határozni közösen a készülő 
produktum célközönségét. 

● Érdemes átbeszélni a lehetséges 
médiumok előnyeit és hátrányait az adott 
téma tekintetében. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Segítségnyújtás abban, hogy a képi és a 
szöveges elemek egymást támogatva, 
helyettesítve közvetítsék az üzenetet. 

● Figyelni kell a média jogtisztaságára. 
● Segíteni kell a tanulókat az időkeretnek 

megfelelő produktum megtervezésében. 
● Ösztönözni kell az önellenőrzést szolgáló 

értékelőeszközök rendszeres 
használatát. 

● A feladat megismertetésétől kezdve 
szükséges ellenőrzőlista vagy 
értékelőtábla használata. 

● A tanulók egymás munkáját is értékelik. 
● Lehetséges külső szakértő bevonása az 

értékelésbe.    
     

Ötletek a technológia használatára 

Csoport alakítása és témák választása: Keamk,  Random Lists  
Prezentáció készítése: MS PowerPoint, Prezi.com, Slideshare 
Podcast: Audacity, Soundcloud, Voki 
Film: WIndows Movie Maker, Youtube 
Kiadvány készítés: Yumpu, MS Publisher, Joomag, Multimédia poszter: Glogster 
Animáció: Animoto, Eduvir Digitális történetmesélés: Lapoda mese, Photopeach, Storyboard, 
Powtoon 



Mozdulj! 
 

 

A tanulók mozgás közben sajátítanak el vagy mélyítenek el ismereteket. 

A mozgás tanulmányi kirándulás vagy mozgásos játék formájában is 

megjelenhet. (Játssz!) A mozgás során történhet adatgyűjtés, megfigyelés is. 

(Fedezd fel!) 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A mozgásos tevékenység során átélt 
élmények jobban rögzülnek a 
tanulókban. 

● A mozgás a tanulók számára természetes, 
szükséges tevékenység, melyet szívesen 
végeznek. 

● A kinesztetikus tanulási stílusú tanulók 
számára kedvező a mozgásos tanulás. 

● A mozgásos tevékenység jól 
ellensúlyozza a jellemzően ülve végzett 
iskolai munkát. 

● A mozgásos tevékenységek számos 
játékra adnak lehetőséget, ami motiváló a 
tanulók számára. 

● Motiválóan hat a tanulókra a mozgásos 
tevékenység. 

●  A mozgás változatosságot jelent az 
iskolai munkában. 

● Jó közérzetet biztosít a tanulóknak az 
életkoruknak megfelelő mennyiségű, 
rendszeres mozgás. 

● Mozgás közben szinte észrevétlenül 
tanulnak a tanulók. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A mozgáshoz szükséges eszközök, 
feladatok előkészítése, hely biztosítása 

● Szükség esetén az iskolaelhagyásának 
megszervezése 

● A tanulók csoportokat alakítanak. 
● A tanulók megismerik a szabályokat. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A megvalósítás lehetséges módjai: 
geolokációs játékok, iskolán kívüli 
megfigyelés, adatgyűjtés, 
akadályverseny, kincskeresés. 

● A tanár szükség szerint instruálja, segíti a 
tanulókat. 

● A tanár ügyel a tanulók biztonságára. 

● A játék során teljesítendő feladatok 
visszajelzésül szolgálnak a tanulóknak. 

● A tanár a tevékenység közben 
jegyzeteket készíthet a tanulókról. 
     
  

Ötletek a technológia használatára 

Geolokációs játékok: Munzee, Kvíz Munzee, QR kódok, Geocaching 
Teljesítmény, megtett út rögzítése: Runkeeper, Mapmyrun, Runningmap, Route Tracker 
Szabadtéri adatgyűjtés: Mobiltelefonok, fényképezőgép, videókamera, szenzoros adatgyűjtők 
Tájékozódás: mobil eszközök térképei 
Multimédiás anyagok összesítése: MovieMaker, Photopeach, MS Autocollage, Picasa, Excel, 
Dropbox 



Mutasd be! 
 

 

A tanulók bemutatják a tanulási folyamat során elkészített produktumokat, 

illetve beszámolhatnak a tanulási folyamat egyes lépéseiről is. A bemutató 

lehetőség szerint nagyobb nyilvánosságot kap, mint a tanórák többsége: 

meghívást kaphatnak a szülők, az iskolai közösség más tagjai, külső 

szakértők, érdeklődők is. A tanulók a bemutató során támaszkodhatnak saját 

készítésű multimédiás anyagokra. A tanulók részt vesznek az esemény 

szervezésében, a résztvevők meghívásában. 

Ha a produktum úgy készült el, hogy mások számára is hasznos lehessen, 

akkor a bemutató után megtörténik annak közreadása, például nyilvánossá tétele az interneten. A 

tanulók részt vállalhatnak a produktum népszerűsítésében, a célcsoport tájékoztatásában is. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A bemutató a tanulás ünnepévé válhat 
● Lehetővé válik az iskolai tanulási 

tevékenységek illusztrálása kollégák és a 
szülők számára. 

● A tanulók megtalálják multimédiával 
alátámasztani a mondanivalójukat. 

● Komplex szervező feladatot végezhetnek 
el. 

● Bemutathatják, mit tanultak. 
● Átélhetik, hogy egy folyamat végére 

értek. 
● Büszkék lehetnek a munkájukra. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Különböző eszközök megismerése lehet 
szükséges, amelyek a produktumok 
bemutatását vagy az esemény 
szervezését könnyítik meg. 

● A tanulók megválaszthatják a bemutatót 
segítő média típusát, az ezekkel elérhető 
hatás különböző lehet. 

● Szükséges átbeszélni a tanulókkal a 
folyamatot, a tervezett lépéseket, a 
feladatköröket, az értékelés 
szempontjait. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Projektirányítási eszközök segíthetik a 
feladatok nyomon követését.  

● A tanulók segítségre szorulhatnak a 
bemutató tartalmi tervezésében. 

● A tanulók különböző médiumok 
segítségével népszerűsíthetik az 
eseményt, majd később a közreadott 
produktumot. 

● Az esemény résztvevői és a produktum 
felhasználói értékelhetik a tanulók 
teljesítményét. 

● A Mutasd be! során elkészített mini 
produktumokhoz (meghívók, felkérő 
levelek, elégedettségi űrlapok, 
előadások) külön értékelési eszközök 
tartoznak. 

Ötletek a technológia használatára 

Projektirányítási eszközök: naptárak, Trello, Linoit, Google Keep, Project Simulator, MS SmartArt 
Meghívók, plakátok készítése: MS Publisher, Issuu, Inkscape 
Prezentáció támogatása multimédiával: lsd. Alkoss! 
Népszerűsítés és megosztás: közösségi média 



Rakjuk össze! 
 

 

A tevékenység lényege, hogy a külön-külön készített tanulói produktumok egy 

koherens egésszé álljanak össze. A végső produktum összeállításához szükséges 

minden egyes tanuló, illetve csoport munkája. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Látja, hogy a diákok felismerik-e az 
összefüggéseket. 

● A gondolkodási műveleteket 
tudatosabban tudja fejleszteni. 

● A tanulók elmélyítik azokat az 
ismereteket, amelyekkel nem dolgoztak 
olyan sokat. 

● A tevékenység alkalmas a 
differenciálásra. 
 

● Rendszerezni tudják az eddigi 
munkáikat. 

● Más aspektusból is láthatják ugyanazt az 
anyagrészt. 

● A tanulók profitálnak egymás 
munkájából.  

● Megtanulják szavakba önteni saját és 
társaik feladatait. 

●  Kreatív, szintetizáló, holisztikus 
gondolkodásra ösztönöz. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A tanár úgy adja ki a munkát, hogy a 
végén összeilleszthetők legyenek a 
produktumok. 

● A tanár meggyőződik arról, hogy minden 
csoport elkészült a saját produktumával 
és a produktumok elérhetőek mindenki 
számára. 

● Lényeges a kölcsönös függőség és 
egymásrautaltság hangsúlyozása. Az 
egységesség érdekében esetleg 
módosítani kell egyes produktumokat. 

● A tanár bemutatja annak az eszköznek a 
működését, amelyben a tanulók 
összerakják a produktumot. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár figyel, hogy a tanulók ne csupán 
egymás mellé másolják a munkákat, 
hanem mások munkájával is 
szembesüljenek. 

● Támogatni kell a felmerülő döntések 
közös meghozatalát, bátorítani az 
érvelést és moderálni a vitát. 

● Szem előtt kell tartani a közönség 
igényeit. 

● A tanulók munkájának eredménye 
bemutató vagy kiállítás formájában is 
testet ölthet. 

● Lényeges a társas együttműködés 
értékelése, a csoportműködésre és a 
döntéshozatalra történő reflektálás. 
     
   

Ötletek a technológia használatára 

Weboldal, galéria készítése: Wix, Google Sites, Pinterest 
Prezentáció: Microsoft Powerpoint, Prezi 
Kiadványtervezés, szerkesztés: Yumpu, My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Slipp, Joomag 
Kollázs: Picasa, MS Autocollage 
Kollaboratív szöveg: Titanpad, Google Docs 

 



Reagálj! 
 

 

A tevékenység célja, hogy a tanulási folyamat közben a tanulók egymás 

számára kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat fogalmazzanak meg a 

felkészülési és alkotói munka sikerességének támogatása érdekében. Ezeket a 

reakciókat hozzászólások formájában is rögzíthetik online produktumok 

esetén. Fontos, hogy minden tanuló részesüljön visszajelzésben. Hasonlóságot 

mutat a Reflektálj! tevékenységgel, azonban a Reagálj! nem a saját munkára 

vonatkozik, hanem a társakéra, kevésbé átfogó és kisebb mérföldköveknél is 

bevethető. A tevékenység rokonítható a Hálózatosodj! tevékenységgel is, amennyiben a hálózatba 

szerveződés révén a tanulóközösség tagjai kapcsolatban vannak egymással online is, és nyomon 

követhetik egymás munkáját. 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A tanulócsoport kohéziójára jó hatással 
van, ha a tanulók megismerkednek 
egymás munkájával, gondolatmenetével. 

● A reagálások megtöbbszörözik a 
visszajelzéseket a tanulói munkára. 

● A tevékenység oldja azt az 
egyoldalúságot, amit a kizárólagos tanári 
reakció jelent. 

● Megtapasztalhatják és értékelhetik a 
sajátjuktól eltérő megközelítéseket, 
nézőpontokat. 

● Tovább alakíthatják, finomhangolhatják a 
saját nézőpontjukat. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A reagálás formájának kiválasztása. 
● A tanulóknak meg kell ismerkedniük a 

reagálás szempontjaival, minőségi 
kritériumaival. 

● Fontos felkészíteni a tanulókat a 
konstruktív hozzászólások 
megfogalmazására, elkerülni a 
személyeskedő megjegyzéseket. 
Lényeges, hogy a reagálásban 
konkrétumokat fogalmazzanak meg. 

● A tanulóknak tudni kell jól fogadniuk a 
kritikát is. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár egy szisztéma szerint jelöli ki, 
hogy ki kire/kikre reagál, ami gyorsan 
áttekinthető.  

● Adott esetben a kapott megjegyzések 
alapján fejleszteni, kiegészíteni a munkát.  

● A reagálásra érkező tanulói válasz 
önmagában értékelésként működik. 

● A tanár meggyőződik arról, hogy érdemi 
visszajelzések érkeztek-e a tanulók 
munkájára.    
    

Ötletek a technológia használatára 

Kommentelhető online felületek:  
Online faliújság: Padlet 
Videó: YouTube, PowToon, Photopeach 
Kép: Flickr, Pinterest 
Blogok, wikik: Wordpress, Blogger, PBworks 



Reflektálj! 
 

 

A tanulók rendszeresen reflektálnak a tanulásra, ezáltal képessé válnak arra, 

hogy saját tanulási folyamatukért nagyobb felelősséget vállaljanak, illetve hogy 

komplex feladatok során is reális képet tudjanak alkotni az előrehaladásukról. 

A reflexió elvégezhető egyénileg vagy csoportban. A reflexiót metakogníciót 

segítő kérdések, tanulási naplók, beszélgetőkörök segíthetik. A reflexió írott és 

audio formában is rögzítésre kerülhet. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A csapatok munkái áttekinthetővé 
válnak. 

● Lehetővé válik a személyre szabott 
segítségnyújtás. 

● Az összegyűjtött reflexiók és a 
visszatekintést segíthetik a projekt 
végén. 

● Az önreflexiónak nagy szerepe van az 
élethosszig tartó tanulás 
megalapozásában. 

● Képesek lesznek objektíven gondolkodni 
a saját munkájukról. 

● Fejlődik az önismeretük. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● A megfelelő reflexiós eszköz kiválasztása, 
előkészítése szükséges. 

● A reflexiós eszköz használata önmagában 
ne legyen nehéz a tanuló számára (pl. ne 
kelljen idegen nyelven írni). 

● A reflexiós eszköz segítségeket, pl. 
megválaszolandó kérdéseket 
tartalmazhat. 

● Világossá kell tenni a tanulók számára a 
reflexió hasznát – pl. visszajelzés a 
tanártól, szembesülés az erősségekkel és 
gyengeségekkel. 

● Érdemes hangsúlyozni, hogy a 
reflexióban fontos az őszinteség, „nem 
jegyre megy”. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Kezdeti félelem oldása szükséges lehet. 
● Ha a tanulók egymás reflexióit is 

megismerik (pl. beszélgetőkör), 
támogassuk egymás véleményének 
meghallgatását és tiszteletben tartását. 

● A tanulók használhatják a segítő 
kérdéseket. 

● A tanár a reflexiókat felhasználja a 
projekt további tervezéséhez. 

● A reflexiókat nem értékeljük 
nyelvhelyesség, szépírás stb. 
szempontjából. 

● Díjazzuk az őszinte megnyilvánulásokat. 
● A tanulók véleményét saját munkájukról 

komolyan vesszük.   
      

Ötletek a technológia használatára 

Audioreflexió eszközei: Soundcloud, Voicethread, Voki, Evernote 
Írott naplók, reflexiók: Google dokumentum, OneDrive, Evernote, Blogger 
Mini visszajelzések: Padlet, Twitter, Linoit 



Sajátítsd el! 
 

 

A tevékenység célja, hogy a tanulók az új ismereteket megszilárdítsák, lexikális 

ismereteket memorizáljanak vagy készségeiket gyakorlás útján fejlesszék. A 

technológia lehetőség szerint támogatja a tanulókat abban, hogy a folyamatot 

állandó tanári jelenlét nélkül is el tudják végezni. 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A megfelelő technológia segítheti a 
tanulókat az önálló, gyakran otthoni 
munkavégzésben. 

● A tanulók elsajátítják a szükséges 
lexikális ismereteket vagy készségeket. 

● A technológia segítségével azonnali 
visszajelzést kaphatnak a tudásról. 

● A technológia segítségével érdekesebbé 
válhat az egyébként repetitív feladat. 

● Nagyobb motivációt ad a tanulóknak. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Feladatsorok, kvízek elkészítése 
● Értékelés elkészítése 
● Időkeretek meghatározása (szükséges 

otthoni munka mennyiségének 
figyelembe vétele) 

● Önálló munkavégzés fontosságának 
hangsúlyozása. 

● Önellenőrzést segítő eszközök 
bemutatása. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A tanár olyan folyamatokat követ 
figyelemmel, amelyek nem a jelenlétében 
zajlanak. 

● A tanár teszteredményekből is 
következtet a tanulói munka 
eredményességére. 

● Tanári beavatkozást igényelhet a nem 
eléggé hatékony önálló munkavégzés. 

● A tanuló folyamatos önellenőrzést végez, 
ezt lehetőség szerint a technológia segíti. 

● A tanár rendszeresen ellenőrzi az 
előrehaladást és szükség esetén 
beavatkozik. 

● A tanulási folyamat mérföldköve a 
szummatív értékelés.   
      

Ötletek a technológia használatára 

Tanulásmenedzsment rendszerek tesztjei, feladatai: Canvas, Moodle, Easyclass, NeoLMS 
Aszinkron is használható tanulói válaszadó rendszerek: Socrative, Letsgeddit, Nearpod 
Feladatgenerátorok: Learnigapps 
Tanulókártya alkalmazás: Quizlet, Brainflips, Microsoft Flash Card 
Verstanuló alkalmazás: versike.hu 
Szavak, illetve szövegek elsajátítását segítő eszköz: Textivate 

  



Számítsd ki! 
 

 

A projekt során a tanulók számítási feladatokat oldanak meg, mennyiségi 

műveleteket végeznek el, mérési eredmények kiértékelését végzik. A 

tevékenység jellemző eleme lehet a matematika-, fizika- és kémiaóráknak. 

 

 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A tevékenység jól ágyazható sokféle 
projektbe. 

● Fejlődik a tanulók logikai, analitikus 
gondolkodása. 

● A tevékenység gyakorlásra, elmélyítésre 
alkalmas. 

● Fejlődik a tanulók számolási készsége, 
matematikai kompetenciája. 

● A tanulók képessé válnak mennyiségek 
becslésére. 

● Meggyőződhetnek a tanulók egy 
előfeltevéseikről, igazolhatják 
állításaikat. 

● A tanulók megoldhatnak egy rejtélyt. 
● A tanulók felismerhetik a mennyiségi és 

számítási ismeretek hasznosságát a 
gyakorlatban. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Szükséges meggyőződni arról, hogy a 
megelőző ismeretek, készségek 
rendelkezésre állnak. 

● A tanár segíti a tanulókat feltevések vagy 
hipotézisek felállításában. 

● A tanár hangsúlyozza, hogy a 
gondolatmenet, a levezetés ugyanolyan 
fontos, mint maga a végeredmény. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Lényeges a metakogníció segítése, a 
hangosan gondolkodás támogatása, a 
hibázás lehetőségének fenntartása. 

● A számolás eredménye alapján a tanár 
segíti a tanulókat a következtetések 
levonásában, az előzetes feltevések 
igazolásában vagy cáfolásában. 

● Szükséges az eredmények, illetve az 
alkalmazott lépések összevetése, 
elemzése.    
     

Ötletek a technológia használatára 

Tantárgyspecifikus játékok, szavazórendszer, ementor.hu, Excel, Geogebra, interaktív tábla 
szoftvere 

  



Tervezz! 
 

 

Tanulói tevékenység, mely a célok meghatározását követően a folyamat 

lépéseinek (egész projekt, részegységek) vagy konkrét produktumok 

megtervezésére vonatkozik. A tervezés része lehet többek között a felelősök, 

szerepek kijelölése, a mérföldkövek és határidők meghatározása. 

A Tervezz! és az Álmodd meg! tanulói tevékenységek hasonlítanak egymásra. 

A Tervezz! esetében a gyakorlatias, analitikus gondolkodás kerül előtérbe, 

míg az Álmodd meg! esetében a kreativitás, az ötletek szabad szárnyalása a 

hangsúlyos. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Célok és lépések pontos követésének 
lehetősége. 

● Áttekinthetőség, ellenőrizhetőség. 
● Tanulói algoritmizáló készség fejlesztése. 
● Tanulói analizálás és szintetizálás. 
● Tanulói céltudatosság, önálló 

gondolkodás fejlesztése. 

● Lehetőség nyílik a célok és lépések 
pontos követésére. 

● Egyéni vagy csoportos felelősségvállalás 
lehetősége 

● Mindenki saját tudásához illő szerepet 
tud vállalni. 

● Lehetőség nyílik különböző tanulási 
stílusok figyelembe vételére. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Megfelelő szoftver biztosítása, 
testreszabása 

● Tervezést segítő anyag, sablon 
biztosítása 

● Értékelő eszköz elkészítése 

● Használt szoftver ismertetése. 
● Értékelés szempontjainak megbeszélése 
● A diákok számára szabadon választható 

és a kötött elemek (pl. időkeret, téma, 
használható eszközök) tisztázása. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Segítségnyújtás reális és irreális célok 
megkülönböztetésében 

● Tanulók figyelmének felhívása az 
értékelés szempontjaira 

● A célkitűzésnek megfelelő ellenőrzőlista 
vagy értékelőtábla 

● Önreflexió 
● Tanári visszajelzés   

      

Ötletek a technológia használatára 

Ötletbörze kollaboratív felülettel: Google Dokumentumok, Mentimeter, Scrumblr,, Linoit, Padlet, 
Etherpad 
Gondolattérkép: Mindmeister, Popplet, Sulinet, Bubbl.us, Coggle.it 
Idővonal: TimeGraphics 
Folyamatábra: Draw.io, MS SmartArt 
Csoportalkotást segítő eszköz: Keamk, Random Lists 
Feladatkezelő eszköz: Trello, Linoit, Google Keep 

  



Térképezd fel! 
 

 

A csoportok elemzik a gyűjtött anyagot, vagy rendszerezik az újonnan 

megszerzett tudást. Viszonyokat, hasonlóságokat és különbségeket fedeznek 

fel a gyűjtött példák között. A kapcsolatok feltárását grafikus rendezők 

segítik. 

 

 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● A tanulók az információkat vizuális 
elemzésnek vetik alá. 

● Lehetőség nyílik új eszközök 
használatára. 

● Képesek lesznek szakszerűen és közösen 
elemezni az információt. 

● Alaposabban megértik az adott témát. 
● Feltárnak bizonyos kapcsolatokat az 

információk között. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Szükséges az online vagy offline 
eszközök előkészítése, megismerése. 

● A tanár beszélgetést kezdeményez az 
eddig megszerzett információkról. 

● A tanár megkéri a tanulókat, hogy az 
összes információt gyűjtsék egy helyre, 
és osszák meg a többiekkel. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Gondolatindító kérdések, első 
bejegyzések elhelyezése segítheti a 
munkát. 

● Segítő kérdések támogatják a kevésbé 
szerencsésen elhelyezett gondolatok 
helyre kerülését, a hiányterületek 
lefedését, a duplikátumok 
megszüntetését.  

● A tanulók támogatásra szorulhatnak a 
közös felületen történő párhuzamos 
munka szervezésében. 

● A tanár beszélgetést kezdeményez a vitás 
elemekről. 

● A gondolattérképek értékelhetőek 
komplexitásuk szerint. 

● A tanár a tanulók hozzájárulásának 
mértékéről, a felvetett gondolatok 
relevanciájáról, az együttműködés 
minőségéről jegyzeteket készíthet. 

● A tanulók értékelhetik csapattársaik és 
saját maguk munkáját.   
      

Ötletek a technológia használatára 

Gondolattérképek: Bubbl.us, Popplet, Mindmeister, Freemind, Coggle, Sulinet gondolattérkép 

  



Válj szakértővé! 
 

 

A tanulók a téma egyes részterületeit tanulmányozzák mélyebben, ezután 

kutatómunkájuk és tapasztalataik eredményeit kölcsönösen megosztják 

egymással. 

A tevékenység lehetséges formája a szakértői mozaik. (A tanulók önállóan 

tanulmányoznak bizonyos tartalmakat. Ezt követően az ugyanazon a témán 

dolgozó tanulók megbeszélést tartanak, majd összeülnek olyan tanulókkal, 

akik más témát kaptak és mindenki beszámol arról, amit megtudott.) 

A tevékenység hasonlít a Magyarázd el! tevékenységre. A Válj szakértővé! 

magába foglalja az önálló ismeretszerzés fázisát is. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Lényeglátásra ösztönzi a tanulókat. 
● Szociális kompetenciák fejlődnek. 
● A tevékenység felelősségvállalást, alapos 

munkát követel meg a tanulóktól. 
● Több tanuló előadóképessége, szóbeli 

kifejezőkészsége fejlődik egyidőben. 
● A tanulók megtanulják a vázlatírás 

fortélyait, az információkeresés 
stratégiáit. 

● A tanulók megtanulnak gazdálkodni az 
idővel. 

● Saját szavaival fogalmazhat meg egy 
lényeges tartalmat. 

● Azt biztos megtanulja, amit meg tud 
tanítani másnak. 

● A visszahúzódó tanulók is szerephez 
jutnak. 

● A tanulók elmélyülnek egy 
tananyagrészben, ami magabiztosságot 
adhat. 

● A sikeres előadás növeli a tanuló 
presztízsét a többiek előtt. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Szükséges a feldolgozandó források, 
tartalmak kijelölése. 

● Ajánlott feladatlap, ellenőrzőlista 
előkészítése. 

● A szakértői mozaik lépéseinek 
bemutatása. 

● A tanulókra is bízható a téma 
megválasztása/kiválasztása. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● A megvalósítás alatt a tanár facilitátor 
szerepbe vonul vissza, korrigálja az 
esetleges félreértéseket, segít a 
nehézségeken átlendülni. 

● Feladatlap vagy ellenőrzőlista segítheti a 
tanulókat. 

● A tanár facilitátor szerepben folyamatos 
visszajelzést nyújt a munkáról. 

● A tanulók visszajelzést adhatnak a többi 
szakértő munkájáról.   
      

Ötletek a technológia használatára 

Csoportalakításhoz és témaválasztáshoz: Keamk,  Random Lists, Doodle 
Az időkeret betartásához: Online Stopwatch 
Közös jegyzet készítéséhez: Google Dokumentumok, Titanpad 
Online források megosztásához: Delicious, Pearltrees, Symbaloo 



Vesd össze! 
 

 

 

A tanulók különböző elméleteket, koncepciókat, eljárásokat, 

megoldásmódokat, forrásokat stb. hasonlítanak össze, ehhez pedig 

szempontokat kapnak vagy alakítanak ki. Az összevetés segíti őket a 

döntéshozatalban, újragondolásban. 

 

Előnyök a tanárok számára Előnyök a tanulók számára 

● Hasonlóságok és különbségek 
számbavételére ösztönöz, ezeket nem 
készen kínálja. 

● Elősegíti a tanulók önálló választásait. 
 

● Megtanítja őket rendszerezni az 
információkat. 

● Modellezi a döntéselőkészítési 
helyzeteket. 

● Saját maguk válnak képesek különbséget 
tenni különböző alternatívák, 
megoldásmódok között. 

Előkészületek Feladat bemutatásának sajátosságai 

● Gyűjtőmunka vagy ötletroham előzheti 
meg, vagy a tanár készít elő különböző 
alternatívákat. 

● Az összevetéshez előzetesen 
szempontsort lehet kialakítani. 

● Az összevetést támogatja, ha objektív 
szempontokra épül, és a szempontok 
értékelése bizonyítékon alapszik.  

● Fontos a szisztematikusság az 
összehasonlítás. 

Lebonyolítás sajátosságai Értékelés 

● Célszerű olyan összehasonlítandó 
megoldásokat, forrásokat, alternatívákat 
választani, amelyeknél az összevetés 
valóban gondolkodtató folyamat, az 
összevetés valamilyen döntésre, 
választásra, újragondolásra sarkall.  

● A tanár az ötletroham során bátorítja a 
tanulókat az ötleteik megosztására. 

● A források gyűjtésénél szempontokat 
adhat a kiválasztáshoz. 

● Az összevetés során a tanár mérlegeli a 
szempontok fontosságát és a szempontok 
értékelésének alátámasztásához hozott 
bizonyítékokat.    
      

Ötletek a technológia használatára 

Csoportalakításhoz és témaválasztáshoz: Keamk,  Random Lists  
Szavazáshoz, értékeléshez: Padlet, Tricider 
Az időkeret betartásához: Online Stopwatch 
Közös jegyzet készítéséhez: Google Dokumentumok, Titanpad 
Gyűjtőmunkához, online források megosztásához: Delicious, Pearltrees, Symbaloo 

 


