Sándor Miklós
Összefüggő egyéni tanítási gyakorlat

2016/2017 őszi félév
2016. november 8.
TANÍTÁSI TERVEZET

I. Alapadatok:
Az óra időpontja: 2016. november 8. 13:10
Iskola megnevezése: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Iskola címe:. 1114 Budapest, Villányi út 27.
Osztály: 10/A (terem II.em/5 biológia)
Tanít: Sándor Miklós
Témakör megnevezése: Európa
Tanítási egység címe: Társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
Megelőző óra: Témazáró dolgozat
Következő óra: Európai Unió I.
II. Az óra típusa:
Projektbemutató óra
III. Tantervi követelmények:
1. A tanítási óra oktatási célja:
- Regionális földrajz fogalma
- Európa országaival kapcsolatban meglévő előítéleteink feltárása
- Európa országainak jellemzése ételei segítségével
- Ismeretszerzés Nyugat-Európa egy kis szeletéről, annak képzeletbeli bejárásával
2. A tanítási óra nevelési célja
Csoportokban való munka, együttműködés; más országok kultúrájának megismerése; reflexió a saját és osztálytársaik munkájára (szociális és állampolgári
kompetenciák fejlesztése)
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3. Tanítási folyamat képzési célja:
- Önálló ismeretszerzés, médiából érkező információk feldolgozása, földrajzi szemléletmód alakítása.
4. Topográfiai ismeretek
- Európa országai
IV. Tantárgyi koncentráció
– Külső koncentráció: Történelem, Irodalom -> Európa egyes országainak nemzeti himnuszai, Petőfi Sándor Alföld c. verse.
V. Szemléltető eszközök:
-Projektor, power point bemutató, pendrive; csoportok által készített térképek, füzetek
VI. Az óra részletes terve

Idő

Az óra menete

Didaktikai
mozzanat

Didaktikai
módszer

Szükséges
eszközök

0:002:00

Osztály vigyázz!; Köszönés; Adminisztratív teendők

Óra szervezése

-

-

2:009:00

Bevezetés a kiselőadások előtt:
- Az egész 10-es tananyag hátralévő része: regionális földrajz
- Ebből kb. jövő márciusig Európával fogunk/fogtok foglalkozni
Tanári közlés;
Bármi hordozhat földrajzi információt, ami egy adott országban keletkezett

Ráhangolódás,
érdeklődés
felkeltése

Frontális
osztálymunka

Projektor,
Power point
bemutató
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Példa: Néhány ország (Nagy-Britannia, Svédország, Horvátország, BoszniaHercegovina/Spanyolország) himnuszának és Petőfi Sándor: Alföld című versének
kivetítése.
Melyik országról szólhatnak az adott szövegrészletek? Milyen földrajzi
információkat tartalmaznak ezek?
Nagy-Britannia: Isten óvd (keresztény hit); királynő (monarchia)
Horvátország: síkságok, hegyek; Duna, Dráva, Száva, tenger
Svédország: „hegyekkel szabdalt északi föld”; utalás egykori nagyhatalmi
státuszára à mikor volt ez? (10-es történelem tananyag, nem rég tanultátok)
* nincs szöveg: mire utalhat ez? à pl. nem tudnak megegyezni a szövegben
(többnemzetiségű) Példa: Spanyolország, Bosznia-Hercegovina

- Az óra további részében ráhangolódásként meghallgatjuk 3 csoport előadását
egy-egy európai témáról.
- Elsőként a fiúk fogják prezentálni, hogy milyen előítéleteink élnek egy-egy
országgal kapcsolatban.

Miközben készül ki az első csoport: kiosztok egy kis feladatlapot, amit ki kell
töltenetek párhuzamosan haladva a csoportok beszámolóival. A végén kérem,
hogy mindenki értékelje 1-5-ig a beszámolókat és írjon egy pozitívumot és egy
negatívumot.

Tanulási folyamat
irányítása
Feladat kijelölése,
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9:0019:00
19:0020:00
20:0030:00

1. kiselőadás: Európa sztereotípia térképe:
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Rögzítés

Tanulói kiselőadás

Értékelés

Tanári közlés

Boromissza András, Mátó Zsombor, Győrbíró Áron, Nemes Tamás, Beke Vince
- csoportok közötti helycsere

Power Point
bemutató

2. kiselőadás: Utazás Európában
Jánosi Zita, Zsiborács Dorottya, Molnár Csenge

30:0031:00

31:0041:00

csoportok közötti helycsere

3. kiselőadás: Európa gasztronómia térképe

Márkus Réka, Csuka Júlia, Stampai Júlia, Spiller Csilla

41:0044:30

Bemutatók értékelése, feladatlapok és tanulói értékelések beszedése

44:3045:00

Osztály vigyázz!
Elköszönés

Utalás a témazáró dolgozat eredményére, óra után kiosztása.

óra lezárása

-

-

