
Tanítási tervezet 

 
1. Alapadatok 
 
Az óra időpontja: 2020. október 7. 
Iskola, osztály: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 10. osztály 
Iskola neve és címe: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 1053. Budapest 
Papnevelde u. 4. 
Tanít: Érsok Gábor 
Témakör megnevezése: Gazdaságföldrajz 
Tanítási egység (téma) címe: Pénz és értékpapír 
Az óra (jellemző) típusa: Új ismeretet feldolgozó óra 
 

2. Tantervi követelmények  
 
2.1. A tanítási óra oktatási céljai:  

• a diákok elsajátítják a pénz fogalmát és mindennapi megjelenési lehetőségeit  

• a diákok előtt feltárásra kerül az a folyamat, melynek eredményeként létrehozták a pénzt  

• megismerkednek a diákok a hitel fogalmával és a hozzá kapcsolódó egyéb fogalmakkal (THM, 
kamat, törlesztőrészlet)   

• megismerkednek az értékpapírokkal és annak típusaival a pénzük befektetési lehetőségeivel  

• gyakorlati példán keresztül vizsgálják meg az értékpapírok különböző fajtáinak kamatozását  
 
2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai:  

• a diákok képesek legyenek a hallott szöveg értelmezésére és a szöveg alapján következtetések 
levonására  

• a diákok képesek legyen mindennapi életükből példákat hozni a tanultakra  

• a diákok képesek legyenek a tanultakat feladat során alkalmazni  
 
2.3. A tanítási óra nevelési céljai:  

• állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• gazdasági pénzügyi nevelés 

• pályaorientáció  

• családi életre nevelés  
 
2.4. Oktatási követelmények: 

a. Fogalmak:  
– új: pénz, folyószámlapénz, valuta, konvertibilis valuta, törlesztő részlet, THM, kamat, 

folyósítási jutalék, fix kamatozás, változó kamatozás, rövidlejáratú hitel, hosszúlejáratú hitel, 
értékpapír, állampapír, kötvény, részvény 

– megerősítendő: érme, bankjegy, bakkártya, árupénz, készpénz,  
b. Folyamatok: 

– új: hitel, hiteltörlesztés, kamatozás, eladósodás 
– megerősítendő: 

c. Összefüggések: 
– új: eladósodás - jövedelem 
– megerősítendő: kereslet – kínálat,  

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: 
e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák (mit, mivel?): 

anyanyelvi kommunikáció – kérdés és válasz során  
matematikai kompetencia – feladatok során 
szociális és állampolgári – a hitelfelvétel veszélyeire történő felhívás, állampapírok ismertetése 



kezdeményező készség és vállalkozási kompetencia – a hitelfajták ismertetése, az értékpapírok 
ismertetése  

f. Főbb tanulói tevékenységek:  
jegyzet készítése, megfigyelés, válaszadás, feladatmegoldás, példakeresés 

3. Szemléltető és munkaeszközök 
- tanári ppt 
- könyvrészlet (Yuval Noah Harari: Sapiens, Animus Kiadó, Budapest, 2020, 164-165.) 
- Saját feladat  
 

4. Felhasznált irodalom 
 

- Tankönyvi fejezet (Aray István – Kőszegi Margit – Makádi Marian – Sáriné Gál Erzsébet – Ütőné 
Visi Judit: Földrajz 10, Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2018, 72-
75) 

- Nemzeti alaptanterv (2012) 
- Kerettanterv (2012) 
- Yuval Noah Harari: Sapiens, Animus Kiadó, Budapest, 2020, 164-165. 

 

5. Mellékletek jegyzéke 
PPT- penz_es_ertekpapir_ersok_gabor  

Noah Harari: Sapiens, Animus Kiadó, Budapest, 2020, 164-165. 



Az óra részletesfelépítése 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Didaktikai 
módszer 

Munkaforma Eszköz 

0-1 perc Az óra kezdete, köszönés, a hiányzók beírása  - - - - 

1-10 perc 

Röviden összefoglalásra kerülnek az eddig tanultak és hogy 

hogyan kapcsolódik mindehhez a pénz  

A tanár ismerteti a cserekereskedelem nehézségeit egy 

könyvből vett példa segítségével (varga és almakereskedő) 

Ezután kérdéseket tesz fel a diákoknak a történettel 

kapcsolatban:  

Milyen nehézségekbe ütközött a csere létrejötte?  

Miért jelent megoldást a pénz egy ilyen helyzetben?   

motiválás 

célkitűzés 

ismétlés 

 

szemléltetés 

frontális 

(kérdésekkel 

kiegészülve) 

Könyvrészlet a 

Sapiens c. 

munkából 

10-20 perc 

A tanár ismerteti a pénz fogalmát  

A tanár ismerteti a pénz fajtáit, melyeknél kéri a diákokat, 

hogy példákkal egészítsenek ki egy-egy fogalmat.  

A tanár ismerteti a bankkártya kinézetét és adatait. 

Ezután egy memóriát és megfigyelő készséget fejlesztő 

feladat következik a papírpénzekkel kapcsolatosan, melynek 

célja, hogy a diákok a témában maradva kicsit pihenni 

tudjanak az új fogalmak és ismeretek megismerése közben.  

 
 

rendszerezés 

tanári kérdés 

feladat megoldása 

 

tanári előadás 

munkáltatás 

frontális 

(kérdésekkel 

kiegészülve) 

PPT 

Tankönyv 73/9.1 

ábra, 73/9.2 ábra 

20-30 perc 

A tanár ismerteti a hitel fogalmát . 

A tanár ismerteti a hitel fajtáit melyeknél kéri a diákokat, 

hogy példákkal egészítsenek ki és a hitel kapcsolódó egyéb 

fogalmakat. 

Az osztály közösen elemzi a kivetített karikatúrát, melyből 

következtetéseket von le.  

rendszerezés 

tanári kérdés 

 

tanári előadás 

munkáltatás 

frontális 

(kérdésekkel 

kiegészülve) 

PPT 

30-35 perc 

Az értékpapír fogalmát és típusait ismerteti a tanár. 

A tankönyv 75/9.5-ös ábra segítségével a különböző típusok 

közti különbségeket vizsgálja meg az osztály tanári kérdések 

segítségével  

tanári kérdés munkáltatás 

frontális 

(kérdésekkel 

kiegészülve) 

PPT 

Tankönyv 75/9.5-

ös ábra 

35-45 perc 
Az állampapírhoz és a kötvényhez kapcsolódóan oldanak 

meg feladatot a diákok, melyben kamatot kell számolniuk, 5 

feladat megoldása 

tanári kérdés 
munkáltatás 

egyéni munka 

frontális munka 

PPT 

Tankönyv75/9.6 



éves időtartamra.  

A tanár ismerteti a tőzsde fogalmát és a legjelentősebbeket a 

világból a tankönyvi térkép alapján 75/9.6 térkép.  

 

Tantárgyi koncentráció: matematika 

(kérdésekkel 

kiegészülve) 

térkép 

 



Mellékletek 
 

 
 
 
 
 
  
  



 
 


