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A tanulni tudás képessége 
 

• előrehaladás a tanulásban 
• saját tanulás megszervezése egyénileg és csoportban is (idővel  
   és információval való bánásmód) 
• tanulási folyamatunk és szükségleteink ismerete 
• az elérhető lehetőségek felismerése és a felmerülő akadályok   
   megszüntetése  

Tanulási kompetenciák 

új tudások, képességek megszerzése, feldolgozása és beépülése 
 útmutatások keresése és alkalmazása 
 rávezet az előzetesen tanultak és az élettapasztalatra építésre  
használni, alkalmazni otthon, a munkában, az oktatásban és  
     képzésben 



A tanulási kompetenciák  
fejlesztésének fő területei 

D. Drámapedagógiai 
módszerek 

alkalmazása 

E. Digitális felhasználói 
technikák elsajátítása 



1. Előzetes elképzelések számbavétele 

2. Tanulási stratégiák kiválasztás 

3. Visszatekintés a tanulási folyamatra 



A1. Előzetes elképzelések számbavétele 

Az idővel kapcsolatos elképzelések megfogalmazása 

 

időbecslés  mérés  összevetés az elképzeléssel 
 

        Időbecslés szöveges tanuláskor  

     
 



információszerzés, elképzeltetés 

kiegészítő 

információk tanulási 

praktikum 



 kérdés, feladat 

        rögzítés 

    önellenőrzés 

logikai 
rendszerezés 



felelevenítő 

előkészítő 

információszerző 

alkalmazó problémafelvető 

Üzenete: a különböző szövegelemeknek és feladatoknak 

külön funkciója van a tanulás folyamatában  



 Időbecslés számításos feladat megoldása előtt 

      

  mintaleírás (megoldási séma)  szabály 

 alkalmazás 

Üzenete: a feladatmegoldás előtt meg kell érteni a sémát  



Időbecslés otthoni felkészüléskor  
Egy tankönyvi lecke feldolgozása részekre bontással 

 

 téma szerint 

    szövegrészek feldolgozásához szükséges idő 

    (elolvasás + megértés + rögzítés) 

 didaktikai apparátus szerint 

    szövegek + ábrák + képek + jegyezd meg! + ellenőrizd! 

 tevékenység szerint 

    olvasás + értelmezés + elemzés (szöveg,  

    ábra, kép) + rögzítés  

    + felidézés +  

    önellenőrzés… 

 
 üzenete:  az otthoni tanulás nem csak a szöveg megértését    

 és memorizálását jelenti 

 a didaktikai apparátus különböző elemeinek eltérő funkciója   

 van a tanulás folyamatában  



A témával kapcsolatos előzetes elképzelések 

megfogalmazása 

Tudom, amit tudok táblázat 
 

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam 

 Hogyan keltik a füstöt a színpadon? 

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam 

Füstölőket 

gyújtanak meg 
Hogyan csinálják? 

Szárazjeget forró 

vízbe dobnak  

hirtelen szublimál 

 sok folyadék-

cseppet ragad 

magával 

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam 

Füstölőket 

gyújtanak meg 
Hogyan csinálják? 

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam 

Füstölőket 

gyújtanak meg 



A témával kapcsolatos előfeltevések 

megfogalmazása  

Előfeltevés 
indoklással 

Állítás / kérdés 
Tanulás utáni 

értékelés 

Előfeltevés 

indoklással 
Állítás / kérdés 

Tanulás utáni 

értékelés 

Mert a lábaival 

lapátol, és így a 

felszínen tartja 

magát. 

A réce ringatózik 

a víz felszínén. 

Miért tud 

fennmaradni? 

Mert faggyúval 

bekent tollai  

nem áznak át, 

közöttük sok 

levegő van,  

így testének 

kicsi a sűrűsége 

Előfeltevés 

indoklással 
Állítás / kérdés 

Tanulás utáni 

értékelés 

Mert a lábaival 

lapátol, és így a 

felszínen tartja 

magát. 

A réce ringatózik 

a víz felszínén. 

Miért tud 

fennmaradni? 

Előfeltevés 

indoklással 
Állítás / kérdés 

Tanulás utáni 

értékelés 

A réce ringatózik 

a víz felszínén. 

Miért tud 

fennmaradni? 



A témával kapcsolatos érvek és ellenérvek gyűjtése  
Mellette-ellene táblázat  

Mellette szól Ellene szól 

Mellette szól Ellene szól 

A napsugarak miatt van világos 
a Földön. 

Amikor nem süt a Nap, sötét van. 

Napsugárzás nélkül nem élnek 
növények, és nélkülük nincsenek 

állatok, emberek sem. 

Erős napsugárzásban szomjaznak a 
növények. 

A napsugárzástól van meleg. Ha sokat süt, sokat kell locsolni. 

A napsugarakkal melegíteni, 
fűteni is lehet. 

A napsugárzás kiszáríthatja a 
talajt. 

Napsütésben szépek a színek, 
szép a táj. 

Erős napsütésben hunyorogni kell, 
alig látunk. 

Ha süt a Nap, jó kedvem van. Ha nem süt, szomorú vagyok. 

A napsugárzás lebarnít. 
Erős napsütésben leéghetek, 

lehámlik a bőröm. 

Pl. A napsugárzás  



A2. Tanulási stratégiák kidolgozása 



Felfedezéses tanulási stratégia 

Tapasztalat 

konkrét 

helyzetben 

Konkrét 

példa 
 Általánosítás  Séma 



A felfedezéses tanulási stratégia 

Tapasztalat 

konkrét 

helyzetben 

Konkrét 

példa 
 Általánosítás  Séma 

 

Új helyzet 
Helyzet-

felismerés 
 

Valamely séma 

kikeresése 



A felfedezéses tanulási stratégia 

Tapasztalat 

konkrét 

helyzetben 

Konkrét 

példa 
 Általánosítás  Séma 

 

Új helyzet 

Helyzet-

felismerés 
 

Valamely séma 

kikeresése 
 

A séma 

átalakítása 

 

A séma 

alkalmazása 

az új helyzetben 

 

Új séma 

kialakítása 

 

Új tudás 

 

Új helyzet 
 



Afrika részeinek, nagytájainak kialakulása ismert 

 

Hogyan alakult ki Észak-Amerika földje?  



Mások tanulási módszereinek kipróbálása 

felírják a tantárgy  

bevált tanulási  

módszereit  



A3. Visszatekintés a tanulási folyamatra 

Tanulási folyamatom lépései Idő + – 

1. Az atlasz térképeinek 

nézegetése 
10’ – 

2. Tankönyvi tartalomjegyzék  

    megnézése  
2’ + 

3. Mire emlékszem?  3’ – 

4. Leckék átlapozása  

    Mire nem emlékszem? 
2’ – 

5. Leckék átolvasása 30’ + – 

6. A fontosabb fogalmak  

    felelevenítése 
35’ + 

7. A munkafüzeti feladatok  

    átlapozása 
10’ + 



Tanulási folyamatom 
lépései 

Idő + – 
Min kell  

változtatni? 

1. Az atlasz térképeinek 

nézegetése 
10’ – 

Nem céltalanul 

nézegetni 

2. Tankönyvi tartalom- 

    jegyzék megnézése  
2’ + 

3. Mire emlékszem?  3’ – 
Hogy jobban 

emlékezzem 

4. Leckék átlapozása      

    Mire nem emlékszem? 
2’ – Kevés rá ennyi idő 

5. Leckék átolvasása 30’ + – Több idő kell rá 

6. A fontosabb fogalmak  

    felelevenítése 
35’ + 

7. A munkafüzeti  

    feladatok átlapozása 
10’ + 



Tanulási folyamatom lépései Idő + – Min kell változtatni? 

1. Az atlasz térképeinek 

nézegetése 
10’ – 

Nem céltalanul 

nézegetni 

2. Tankönyvi tartalomjegyzék  

    megnézése  
2’ + 

3. Mire emlékszem?  3’ – 
Hogy jobban 

emlékezzem 

4. Leckék átlapozása  

    Mire nem emlékszem? 
2’ – Kevés rá ennyi idő 

5. Leckék átolvasása 30’ + – Több idő kell rá 

6. A fontosabb fogalmak  

    felelevenítése 
35’ + 

7. A munkafüzeti feladatok  

    átlapozása 
10’ + 

Mi maradt el? 

Topográfiai fogalmak ismétlése 

Folyamatok felelevenítése 

Összefüggések kigyűjtése 



1. Analógiás cselekvéssorok megtanulása 

2. Jellemzési algoritmusok elsajátítása 

3. Információszerzési módszerek elsajátítása 

4. Ábra- és képelemzési algoritmusok használata  



B1. Analógiás cselekvéssorok megtanulása 

Tárgykészítés – pl. iránytű,  

időjárásjelző eszköz 

Vizsgálódás – pl. talajvizsgálat 

 

 



 Anyagok jellemzése 

 Élőlények jellemzése 

 Tájak és országok leírása 

 Folyamatleírás 

 Összefüggés-bemutatás 

 

  B2. Jellemzési algoritmusok kialakítás  
és alkalmazása 

általános 

iskolában 

elsajátítás (?) 

 

középiskolában 

alkalmazás! 



  A tárgyak jellemzésének szempontjai 

 

 

• Milyen? (jellemző tulajdonságai) 

  Mekkora?  

  Milyen az alakja?  

  Milyen a színe?  

  Miből van? 

  Milyen részei vannak?  

  Milyenek a részei?  

• Hogyan készült?  

• Miért ilyen? 

• Mely részét vagy tulajdonságát   

  hasznosítják? 



 

 

B3. Információszerzési módszerek  

elsajátítása 

 



Folyamat mozaik ábra elemzése 

  képregény-készítés 

Képsorozat elemzése  narráció 

B4. Ábra- és képelemzési algoritmusok 

használata  



Szabad ábrák elemzése  

 Feliratozás  fogalmak 

           Feliratozás  séma 

           Logikai lánc alkotása 

           Történetelmondás 

           Összefüggés-elemzés 



   Rendszerábra (séma) elemzése  

                                                    történet elmondása 

   pl. a nitrogén körforgása 



Rajzolás - Recept alapján  látrajz 

    a gulyásleves látrajza 



Rajzolása Recept alapján  vizuális térkép  

Rakott krumpli - alapanyagok és eszközök 



         Felismerés -  Jelenségek 



Alakfelismerés – Részletekből 

Rendezd a nagyítás sorrendje szerint! 



                                                                                                                               

Rajzold le emlékezetből!  

látrajz vagy alaprajzkészítés 

             Képelemzés - képmemorizálás                                                    

 



Képelemzés - Gondolatjáték - Mi történhetett? 



Képelemzés – szimbolikus képek 

Plakát  

Értelmezés 

 

CD-, DVD-, könyvborító 

Jelképek megbeszélése 



1. Fogalmak elemzése 

2. Mennyiségek összehasonlítása 

3. Folyamatok elemzése 

4. Összefüggések elemzése 



C1. Fogalmak elemzése  

Analógiafelismerés – logikai ellentétpárok 

sziget – ………………………….. 

   kapcsolat: ……………………………………………………… 

deltatorkolat – ………………….. 

   kapcsolat: ……………………………………………………… 

magma – ……………….............. 

   kapcsolat: ……………………………………………………… 

gleccser – ……………………...... 

   kapcsolat: ……………………………………………………… 

duzzasztógát – ………………….. 

   kapcsolat: ……………………………………………………… 
 



Analógiakeresés  
Mi jut eszedbe a táblákról? 

Melyik földrajzi fogalom vagy folyamat  

jut eszedbe róla? 



Fogalomtáblázat 

Szempontok 
mérsékelt övezeti 

monszun éghajlat 

forró övezeti 

monszun éghajlat 

Fogalmak összevetése  azonosságok és különbségek 

Szempontok térkép műholdfelvétel 

Szempontok Bakony Mátra 

szempontszelekció + lényegkiemelés 



Igazságtáblázat 

üledékes  magmás 

törme-

lékes 
homok 

bazalt-

tufa 

összeálló mészkő gránit 

üledékes  magmás 

törme-

lékes 

összeálló 



                                                 Elmetérkép 

madár 

faggyúmirigy pehelytollak 

tojásokat rak 

repül 

vízből szűri  

a táplálékot 

fészekhagyó 

szárnya van 

színes 

tolla van 

lemezes csőr 

csőre van 

nem fázik nem ázik át 

vízi életmód 

úszik 

úszóláb 

fedőtollak 



C2. Mennyiségek összehasonlítása 



2015.09.10. 48 

  Jellemszámok nagyságrendje 

éghajlaton éghajlaton 

évi köz. hőingadozás óceáni kontinentális 

évi csapadék- 

mennyiség 

nedves 

kontinentális 
tundra 

napsugarak 

hajlássszöge 
tundra kontinentális 

folyók téli vízszintje kontinentális óceáni 

évszakok száma kontinentális óceáni 

júliusi khőmérséklet óceáni kontinentális 

ködgyakoriság tajga óceáni 

téli középhőmérsékl. kontinentális óceáni 



 

 Mennyiségi gondolatjátékok 
 

Az idő jelentőségének felismerés 

Miért nem mindegy, 
hogy mennyi? 

 

Hányszor fér el benne? 
 Mikor jellemző? 

 



Magasság-, terület- / tömeg- / térfogat-összehasonlítás 

Hányszor fér el benne? 

Alföld 

terület: 50 800 km2 

Kisalföld 

terület: 5 100 km2 



A tájhierarchia érzékeltetése 

nagytáj  

középtáj 

kistáj 

Kárpát-medencevidék 

Kárpát-medence 

Alföld 

Duna–Tisza köze 

földrészé 

földrészrészé 

országé 



C3. Folyamatok elemzése  
Ábraértelmezés gondolati sémával 



C4. Összefüggések elemzése 
Képek közötti tartalmi kapcsolat felidézése 







Drámapedagógiai eljárások 

beszédkészség 

disputa 

bírósági tárgyalás 

eseménytabló 



Drámapedagógiai eljárások 

beszédkészség 

disputa 

bírósági tárgyalás 

eseménytabló 

beleélő képesség 

empátiagyakorlat 

helyzetgyakorlat 

helyszínépítés 

dilemma 

  kommunikációs  



Drámapedagógiai eljárások 

beszédkészség 

disputa 

bírósági tárgyalás 

eseménytabló 

beleélő képesség 

empátiagyakorlat 

helyzetgyakorlat 

helyszínépítés 

dilemma 

döntési képesség 
közös döntés 

  kommunikációs  

társadalmi  



Drámapedagógiai eljárások 

beszédkészség 

disputa 

bírósági tárgyalás 

eseménytabló 

beleélő képesség 

empátiagyakorlat 

helyzetgyakorlat 

helyszínépítés 

dilemma 

döntési képesség 
közös döntés 

megjelenítő 

képesség 

történet 

dramatizálása 

szerepjáték 

szimulációs játék 

  kommunikációs  

társadalmi  

kultúrális 



Beszédkészség fejlesztése 

Már feldolgozott tartalmakkal kapcsolatban érvelnek,  

értékítéletet fogalmaznak meg 

Szabálykövetés! 

 

 



Disputa 
Vitatkozási készség fejlesztése 

1. állítást védenek–cáfolnak (2 csoport, 3 tagú)  

2. Állító csapat beszéde 

3. Tagadó csapat beszéde 

    (reagálnak az állító csapat érveire + saját érvek) 

4. kérdéseket intéznek egymáshoz a csapatok  

    (egy körben csak egy beszél, 3 kör)  kérdések  

    megválaszolása érveléssel 

Pl. 

társadalmi (mindennapokból): 

• A gyerekek többet dolgoznak mint a felnőttek 

• Az internet a gyerekek gonosztevője 

 

földrajzi-környezeti: 

• A folyók megfordíthatók 

• A globalizáció hatására  

  gyorsabb a világgazdaság  

  fejlődése 
 



Beszédkészség fejlesztése 

Bírósági tárgyalás 

Tanult jelenségekhez, azok értékeléséhez kapcsolódó vita   

figyelés egymásra (szabályok + tartalom) 

jelenség, esemény feldolgozása  

 

Szervezési formái: 

a. polgári perek mintájára  

    alperes ‹–› felperes 

    Pl. pereljük be a gépkocsikat! 

 



b. büntetőperek mintájára 

    vádlottak padja  

    vádlott, védőügyvéd, vád képviselője (ügyész), tanúk,  

    hallgatóság 

    Pl. transznacionális cégek a vádlottak padján 

    Pl. parlagfű a vádlottak padján 



Eseménytabló 
Egy nagy horderejű esemény feldolgozása 

szerepek kijelölése + idősík meghatározása  a szereplők kifejtik, 
hogy abban az időben éppen mit csinálnak / gondolnak / mi 
történik velük 

 

Pl. Kolumbusz partraszállása  

Amerikában 

Távoli rokonok egymásra találása 

Vendéget várunk 



Beleélő képesség fejlesztése 

A tanulók beleképzelik magukat más személy / tárgy  

helyébe, egy helyzetbe  

 

Empátiagyakorlat 
Helyzetismertetés  elmondják mit éreznek 

Pl. Bárcsak ciklon lehetnék! 

Pl. Bauxittömb – sorsod a teáskannáig 

Pl. kép alapján – tengeri olajszennyezés következménye  

Pl. tőzsdeösszeomlás 

 

 



Beleélőképesség 

Képzeld magad a jelenség /  
az alvó férfi helyébe!  
 gondolatok leírása  
 rendszerezése (pozitívak, negatívak) 

Képzeld magad a műanyagpalackok helyébe!  

 gondolatok leírása  

 hogyan lettél? 

 mit nyújtasz az embereknek? 



   Helyszínépítés 
     

 Helyzetmegismerés   tanterem berendezése 

                                                                   beleélés            

 Mi történt?  

 Mit éreztetek? (láttok, hallotok, szagoltok, ízleltek, tapintotok) 

          

 Jelenítsétek meg!  

Pl. a holland sajtpiacon 

Pl. busmanok élete  

(természetes életmód, életmódkép) 

Pl. mongol jurtában  

(nomád életmód, életmódkép) 

Pl. igluban (táj- és építménykép) 

Pl. lakókocsipark az USA-ban 

Pl. bádogváros Mexikóban 



Döntési képesség fejlesztése 

Dilemma 
Helyzetismertetés  elmondja mit érez, gondol  

hogyan döntene?  

(információ + tapasztalat + logika + attitűd) 

Pl. Plinius döntése a Vezúv-kitöréskor 

                     logikai lánc összeállítása 

 



Döntési képesség fejlesztése 

Közös döntés 
Kitalált történet problémahelyzetének megoldása 

Együtt gondolják végig a helyzet tartalmát és megoldási  

lehetőségeit  közös megállapodás egymás véleményének  

elfogadásával 

Pl. útvonaltervezés adott  

helyen, adott cél érdekében 

Autópálya útvonaltervezés 

Brazíliában 



Fiktív történet problémahelyzettel 

Pl. A Föld hamarosan elpusztul. Egy űrhajó meg tud 

menteni 5 embert. Egy bizottság már kiválasztott 10-t 

     kiválasztani 5-öt 

fiatal öreg 

nő 

bűnöző 

beteg 

paraszt 

férfi 

művész 

értelmiségi 

egészséges 



Föld 

Nap 

Hold 



Megjelenítő képesség fejlesztése 

Szerepjáték 

                           

 

 

 

 

Problémán alapuló élethelyzet megjelenítése 

szereplők eltérő álláspontja, érvelése 

élethelyzetek szimulálása 

szereplők – lényegkiemelő, ismeretalkalmazási és beleélő 

képesség, kifejező- és vitakészség, közösségi viselkedés 

játék  önvizsgálatra és állásfoglalásra ösztönöz 

többiek – mondanivaló könnyebb megértése 
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A szerepjáték sémája 
1. A tartalmi mondanivaló megismerése 

2. Helyzetfelismerés 

3. Szerepfeladatok megfogalmazása tartalmi / módszertani  

    szempontból 

4. Eszközök megjelölése, beszerzése 
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1. Mit fogunk csinálni? 

2. Kik lesznek a szereplők? 

3. Mire van szükségünk? 

4. Kinek mi lesz a feladata a 

    felkészüléskor? 
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1. Mit fogunk csinálni? 

2. Kik lesznek a szereplők? 

3. Mire van szükségünk? 

4. Kinek mi lesz a feladata a 

    felkészüléskor? 

1. Az osztály véleményének meg- 

    hallgatása 

2. Vázlat / rajz / modell készítése 

3. A tartalmi lényeg összefoglalása 



Elővárosi öv terjeszkedése 

környezetvédő  

Gyermekeim tisztább környezetben és 

levegőben nőhetnek fel. Jobbak az 

életkörülmények, mint a városban. 

Kisebb közösségek, megértőbb 

szomszédok. 

Ide fizetik az adót a lakók. 

Itt vásárolnak, ezzel támogat-

ják a kereskedelmet. Új embe-

rek vesznek részt a közösségi 

életben. 

 

polgármester  

építési vállalkozó 

Egyre több megrendelést kapok  

az új építkezéseken, ezáltal több 

embert foglalkoztathatok. 

A megnövekedtet forgalom, az ingázás és a 

lakossági hulladék erős környezetszennye-

zést okoz. Az agglomerációs gyűrűben az 

új lakóparkok természetvédelmi területeket 

veszélyeztetnek. 

új elővárosi  

lakók 



Drámamódszer – mikor? 

hagyományos felfogás: 

     a komoly munka (tanulás) után  

     jutalom, alkalmazás 

     de! feladatszituációként fogják fel – „jutalom” = új feladat 
 

a tanulás előtt 

      nem kell különösebb előismeret,  

      információforrást használnak 

      nincs elég ismeret  hibás megoldások 

       kiderül, hogy mit gondolnak, hogyan gondolkodnak    

      ráépíthetők az új ismeretek a korábbiakra – rávezetés  
 

nincs hiába végzett drámajáték 



1. A világhálón való keresés  

2. Digitális kommunikációs  

     gyakorlatok 

E. Digitális felhasználói    
     technikák elsajátítása 



Alapvető készségek  
- számítógép használata információ visszakeresése, értékelése, 

tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje  
- kommunikáció és részvétel együttműködő hálózatokban az 

interneten keresztül  

Digitális kompetencia  



integrált 
hálózati  

technológiák 
alkalmazása  
a kollaboratív 

tudásépítésben 

technológiai 
új technológiák ismerete  

és használata 

felelősségteljes  
   interakciók és IKT 

                  információk 
            (hozzáférés,  
      válogatás 
kritikus értékelés) 

kognitív 
etikai 

A digitális kompetencia integrált jellege 



Az informatikai tudás és a digitális írásbeliség  
közötti különbségek 



Tanár és diák szerepek infokommunikációs  
technológiákra épülő környezetekben 



Kulcsszavazás  Képhez kulcsszó keresése  



Képletöltés  halmazbasorolás 



Hasznosítható nyersanyagok 

k ő z e t e k 

á s v á n y o k 

á s v á n y i    n y e r s a n y a g o k 

é r c e k 

e n e r g i a h o r d o z ó k 



magasság szerkezet formakincs kőzetanyag kor 

Andok magashg. 
gyűrthg. 

(takaróredős) 
lánchg. 

üledékes 

kőzetekből + 

andezitből 

harmadidős

zaki hg. 

Himalája magashg. gyűrthg. lánchg. 
üledékes 

kőzetekből 

harmadidős

zaki hg. 

Bükk középhg. 
töréses 

gyűrthg. 
platóhg. mészkőhg. 

(óidei) 

középidei 

hg. 

Tien-san magashg. 
röghg. 

(láncos) 
lánchg. 

üledékes 

kőzetekből 

(óidei) 

középidei 

hg. 

Dél-kínai- 

hegyvidék 
középhg. röghg. háthg. 

gránitból és 

üledékes 

kőzetekből 

(ős-ó-) 

középidei 

hg. 

Észak-

Atlanti-

hátság 

magashg. vulkáni hg. 

platóhg-

hez 

hasonló 

bazalthg. 
(középidei)ú

jidei hg. 



Elektronikus levelezés  

Milyen formában és címen teheted fel itt a kérdéseidet?  

Bármikor elérhetők ezek a szolgáltatások?  

Mennyi időn belül kaphatsz választ utánajárást igénylő 

kérdéseidre?  

Barátodat az ifjúsággal kapcsolatos kérdések érdeklik. 

Küldj neki ilyen információt! Hogyan tudsz innen küldeni?  

www.europa.eu.index_hu.htm  

Földrajz - Európai Unió 

http://www.europa.eu.index_hu.htm/

