
Tanítási tervezet 

 
1. Alapadatok 
 
Az óra időpontja: 2022.11.25. 12.40 
Iskola, osztály: Gimnázium 10. évfolyam 
Iskola neve és címe: Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti 
Szakgimnázium 
Tanít: Pintér Nikolett 
Témakör megnevezése: A pénz és a tőke a világgazdaságban 

Tanítási egység (téma) címe: A pénzügyek és a globalizáció 

Az óra típusa: Új ismereteket szerző és feldolgozó óra 

 

2. Tantervi követelmények  
 

2.1. A tanítási óra oktatási céljai:  
A tanuló megismerje az intézményi befektető fogalmát és az általuk ellátott feladatokat.  
Megismerje a tőzsde fogalmát és működését.  
Képes legyen értelmezni a tőzsdén zajló pénzügyi folyamatokat.  
 

2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai:  
Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás.  
A megszerzett ismeretek alkalmazása pénzügyi döntésekben, a körültekintő, felelős pénzügyi tervezés és 
döntéshozatal fontosságának belátása. 
Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével az összefüggésekben történő 
gondolkodás fejlesztése. 
 
2.3. A tanítási óra nevelési céljai: 
A tanulók pénzügyi tudatosságra nevelése.  
A csoportban való hatékony együttműködés fejlesztése.  
 

2.4. Oktatási követelmények:  

a. Fogalmak:  

– új: intézményi befektető, tőzsde, tőzsdeindex, Dow Jones-index, BUX-index,  

– megerősítendő: tőke, befektetés, részvény, kötvény,   

b. Folyamatok: 

– új: a pénz, mint a profitszerzés eszköze, a profitszerzés folyamata 

– megerősítendő: adósságspirál kialakulása 

c. Összefüggések: 

– új: a nagy értéktőzsdék elhelyezkedése a világban, a legnagyobb intézményei befektetőinek az 

elhelyezkedése, a politikai döntések befolyása a gazdaság alakulására 

– megerősítendő: értékpapírok szerepe a gazdaság működésében  

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: - 

e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák: 

Az innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a Pénziránytű Alapítvány tőzsdejátékával.  

Matematikai, gondolkodási kompetenciák a tőzsdejátékkal.  

f. Főbb tanulói tevékenységek: 



-Kvízben való aktív részvétel. 

-Vázlatkésztés.  

-Online játékban brókerként való szereplés.  

3. Szemléltető és munkaeszközök 
-Kahoot kvíz az óra eleji ismétléshez 
-PPT az óra jegyzet készítéséhez 
-Okostábla a prezentáció kivetítéséhez 
-Pénziránytű Alapítvány Tőzsdejáték: http://cardgame.penziranytu.hu/#/card-game?lang=hu  
-Tablet/okostelefon az online játékokhoz 
 

4. Felhasznált irodalom 
A 2020-as Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő kerettanterv, Földrajz 9-10. évfolyam számára: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf  (utolsó 
letöltés dátuma: 2022.11.23.)  
Földrajz 9-10. II. kötet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910TA_II (utolsó letöltés 
dátuma: 2022.11.23.)  
Segédanyag a tanítási tervezetek elkészítéséhez: http://geogo.elte.hu/images/oratipusok.pdf  (utolsó 
letöltés dátuma: 2022.11.22.) 

http://cardgame.penziranytu.hu/#/card-game?lang=hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910TA_II
http://geogo.elte.hu/images/oratipusok.pdf


Az óra részletes felépítése 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Didaktikai 
módszer 

Munkaforma Eszköz 

2 perc Jelentés és adminisztráció.   
 - 

- - - 

8 perc 

Óra eleji ismétlő feladatként Kahoot kvízzel játszanak a 

diákok, amelyben az eddig tanult három leckével kapcsolatos 

kérdések vannak. Téma: a háztartások, a vállalatok és az 

állam pénzügyei. Motiválás: a három dobogós páros pluszt 

kap az eredményeiért.  

Óra eleji ismétlés, 

ellenőrzés: 

Motiváció  

Felidézés 

Kvíz kitöltése Páros munka 

Páronként egy 

telefon vagy tablet 

Internet  

Okostábla 

Számítógép 

Kahoot kvíz  

2 perc 

Az óra témájának az ismertetése: A pénzügyek és a 

globalizáció. Rövid bevezetés, a tanár ismerteti az óra 

célkitűzéseit: 

-Intézményi befektetők megismerése 

-Tőzsde fogalma és működése  

-Diákok kipróbálhatják magukat egy „értéktőzsdén” 

A diákok előkészülnek a jegyzetelésre, felírják az óra címét a 

füzetbe.  

Ráhangolódás 

Érdeklődés 

felkeltése  

 

Tanári közlés 
Frontális 

osztálymunka 

Okostábla  

PPT 

10 perc 

Tanár ismerteti az intézményi befektető fogalmát és 

tevékenységüket, valamint példákat hoz intézményi 

befektetőkre.   

Tanár ismerteti a tőzsde fogalmát, működését, a meghatározó 

értéktőzsdéket, a tőzsdeindex fogalmát, a Dow Jones-indexet 

és a BUX-indexet. 

A tanulók jegyzetet készítenek a füzetükbe. 

Új tananyag 

feldolgozása  

Tényfeltárás  

Tanári közlés  

Rögzítés 

Frontális 

osztálymunka  

Okostábla  

PPT 

16 perc 

A tanulók kipróbálják a Pénziránytű Alapítvány 

tőzsdejátékát, ahol 4-5 fős csapatokban versenyeznek 

egymással.  

A tanár ismerteti a játéktőzsde működését és generálja a 

játékot.  

A csoportba rendezés elve: a tanár minden tanulónak mond 

egy számot egytől hatig. Minden tanuló a számának 

megfelelő csoportba kerül.  

Ismereteszerzés  

Alkalmazás  
Online játék  Csoportmunka  

Pénziránytű 

Alapítvány: 

Tőzsdejáték  

Internet  

Csapatonként 1 

tablet  

 

2 perc 
A játék végén lesz egy győztes csapat, akiknek a portfóliója a 

kialakult záróárfolyam alapján a legtöbbet éri. Ezen csapat 

Rendszerezés  

Értékelés  
Megbeszélés  

Frontális 

osztálymunka  
- 



tagja kapnak egy pluszt az órai munkájukra. 

Tanulók által szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

3 perc 

A tanár minden tanulónak kioszt egy kis papírlapot.  

A tanulók átgondolják, összegzik a fejükben, hogy az órán 

milyen új ismeretre tettek szert. Kiválasztanak 3 fogalmat, 

folyamatot, vagy összefüggést, amit leír a kapott cédulára és 

beadja.  

Összefoglalás  Rendszerezés Egyéni munka  
35 darab kisméretű 

papírlap 

2 perc 
Az osztály órai munkájának értékelése.  

Az órán szerzett pluszok könyvelése.  
Értékelés Megbeszélés 

Frontális 

osztálymunka 
- 

 
 
 
 



Mellékletek 
 
Kahoot kvíz:  

 

 



 


