
Tanítási tervezet 

 
1. Alapadatok 
 
Az óra időpontja: 2020. november 25. 10:00 
Iskola, osztály: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium; 10.c osztály 
Iskola neve és címe: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, 1088 Budapest, Trefort utca 8. 
Tanít: Benkő Marcell 
Témakör megnevezése: A világgazdaság jellemző folyamatai 
Tanítási egység (téma) címe: Nemzetközi szervezetek 

Az óra (jellemző) típusa: Képességeket fejlesztő-gyakorló óra / Online kontaktóra 
 

2. Tantervi követelmények  
 
2.1. A TANÍTÁSI ÓRA OKTATÁSI CÉLJAI:  
A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megismerése. 
2.2. A TANÍTÁSI ÓRA KÉPZÉSI, FEJLESZTÉSI CÉLJAI:  
A tanulók gyakorolják az online csapatmunkát és az online feladatmegoldást. 

2.3. A TANÍTÁSI ÓRA NEVELÉSI CÉLJAI:  
A tanulók képessé váljanak türelemmel együttműködni egymással mind csoport szinten (4-4 fő) mind pedig 
osztályszinten. 
 

2.4. OKTATÁSI KÖVETELMÉNYEK:  

a. Fogalmak:  
– új: Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), Világkereskedelmi Szervezet (WTO), G20 
– megerősítendő: ENSZ, IMF, Világbank, FAO, UNESCO, WHO 

b. Folyamatok: 
– új: Ezen szervezetek a globális világra gyakorolt hatása. 
– megerősítendő: A szervezetek működési sajátosságai. 

c. Összefüggések: 
– új: Az órán előkerülő szervezetek tevékenységével kapcsolatos hasonlóságok és különbségek. 
– megerősítendő: az ENSZ, a FAO és a WHO kapcsolata 

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: Mi a közös ezekben a szervezetekben? 
e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák: Digitális kompetenciák (online óra); esztétikai és művészeti 

tudatosság kompetenciája (poszter készítés), kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
(prezentáció) 

f. Főbb tanulói tevékenységek: Csoportmunka és prezentáció 

3. Szemléltető és munkaeszközök 
Mivel az óra az online térben zajlik, ezért a megszokott tantermi munkaeszközök nem használhatók. Az óra a Zoom 
felületen kerül megtartásra. (Ha ez bármilyen okból problémába ütközne, akkor a GoogleMeet felület a második 
opció.) 
 

4. Felhasznált irodalom 
Arday István – Dr. Kőszegi Margit – Dr. Makádi Mariann – Sáriné Dr. Gál Erzsébet – Ütőné dr. Visi Judit: Földrajz 10. 
Tankönyv ; EKE, OFI 2018 
 

5. Mellékletek jegyzéke: Feladatlaírás a poszter készítéséhez +  



Az óra részletes felépítése 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Didaktikai módszer Munkaforma Eszköz 

0-3’  
Diákok üdvözlése, az esetlegesen felmerülő kérdések 
megvitatása. 

- párbeszéd frontális/online laptop→ Zoom 

3-8’ 
A feladat ismertetése és kiosztása. 
Csoportalkotás, az előre elkészített beosztás szerint  
→ 10db csoport: 3-4 fő/csop 

érdeklődés 
felkeltés 

magyarázat/előadás 
(inkább közlés mint 

előadás) 
frontális 

laptop→ Zoom 
+ előre elkészített 
csoportbeosztás 

8-28’ 

A csoportfeladatok megoldása: egy-egy plakát készítése az 
alábbi szervezetekről: 
1. csoport: ENSZ 
2. csoport: Nemzetközi Vöröskereszt 
3. csoport: Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
4. csoport: FAO 
5. csoport: WHO 
6. csoport: UNESCO 
7. csoport: Világkereskedelmi szervezet 
8. csoport: Világbank 
9. csoport: OPEC 
10.csoport: OECD 
Természetesen készen kell állni a felmerülő kérdések azonnali 
megválaszolására.  

tényanyag 
feldolgozás + 

gyakorlati feladat 
megoldása 

csoportmunka munkáltatás 

laptop→ Zoom 
 

A zoomon elvileg 
kivitelezhető a 
kiscsoportok 

létrehozása. Most 
csinálok ilyet először a 

gyakorlatban. 

28-30’ 
Felkészülés a prezentációra, a diákok visszatérnek a Zoomban a 
központi platformra 

- - frontális/online laptop→ Zoom 

30-44’ 
Prezentáció: a csoportok által kiválasztott szószólók a 
képernyőjük megosztásával prezentálják az elkészült munkát, 
majd tanári reflexió következik. 

rögzítés+ 
ellenőrzés-
értékelés 

szemléltetés 
megbeszélés 

frontális/online 
laptop→ Zoom 

elkészült plakátok 

44-45’ Az óra lezárása, és elköszönés. - reflexió frontális/online  

  
 

 
 

 
 
 
 



Mellékletek 
 

A kiadandó feladatlap: 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK – CSOPORTFELADAT 

 
 Csoportonként tervezzétek meg PowerPointban meg a számotokra kiosztott szervezet ismertető plakátját! 

 

 Egy mintát a plakáthoz a 2. oldalon találtok!  

 

 A plakátnak tartalmaznia kell a következő alapvető információkat: 

 

 A nemzetközi szervezet neve 

 Székhelye 

 Logója/zászlaja 

 Rövid története (főbb évszámok) 

 Fő tevékenységi területe(i) 

 Egyéb sajátos tulajdonságai (ha van) 

 Felhasznált források (belinkelve) 

 a plakátot készítők neve 

 

A plakát elkészítésére, és feltöltésére 20 percetek van! 

Csapatonként prezentálni kell az elkészült plakátokat! 

  



 

A nemzetközi szervezet neve: 

A nemzetközi szervezet 

logója/zászlaja 

A nemzetközi szervezet székhelye 

A nemzetközi szervezet rövid története 

A nemzetközi szervezet fő tevékenységi 

területe(i) 

A nemzetközi szervezet egyéb sajátos 

tulajdonságai 

Források: 

A plakát készítői: 



 


