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ÁLTALÁNOS MÓDSZERTAN ÉS ÚTMUTATÓ
BEVEZETÉS
Az új típusú 3 éves szakközépiskola1 közismereti programjában a közismereti tantárgyakra fordítható óraszámot évfolyamonként 12 tanórában határozták meg.2 Noha a bevezetés óta eltelt időben a szimmetrikus óraelosztást aszimmetrikus elrendezés váltotta fel, a lényegen ez
mit sem változtatott, ti. azon, hogy az egyes elméletigényes közismereti tantárgyi tartalmakat
alacsony óraszámban kell a tanulók számára közvetíteni. Az elmúlt évek szakiskolai fejlesztései
során ezen a területen számos egyeztetésre került sor az iskolákban dolgozó pedagógusokkal,
amelyek nyomán a rendelkezésre álló órakeretekben 2013 őszétől a pedagógusok háromféle
tanítási stratégiában gondolkodhattak:
 A tanórák vezérléshez és a tananyag közvetítéséhez felhasználhatták azt a fejlesztést, amely a www. szaki.ofi.hu honlapon található. Ebben az esetben egy nem tankönyvre épülő tartalmi együttesben és az ahhoz kapcsolódó módszertanban gondolkodhattak az egyes tárgyakat tanító pedagógusok. Ez a megoldás – úgy tűnik a
visszajelzésekből – azok számára lehetett kedvező, akik megfelelő informatikai tudással és a tartalomfejlesztéshez kapcsolódó innovativitással rendelkeztek.
 Az elmondottakból következik, hogy számos esetben találkozhattunk olyan pedagógusokkal, akik igényelték azt, hogy tanórai munkájukat tankönyvhasználat is támogassa. Ezért készült el az kísérleti tankönyv, amely 2013 szeptemberétől került
az iskolákba.
 Az a megoldás is választható volt, hogy a tankönyvben foglaltak kiegészítésre a honlap tartalmi elemeit használják fel s a tankönyvek használata mellett más információforrást is a tanulók rendelkezésére bocsátanak.3

1 A 3 éves szakiskolai közismereti program fejlesztése 2011-ben indult. Az évek alatt készült kiadványok akkreditációja minden
esetben a „szakiskolák számára készült” taneszközökre vonatkozott. Időközben a köznevelési rendszerben megváltoztak a
középfokú intézmények elnevezései. A 3 éves szakiskola elnevezését a szakközépiskola elnevezés váltotta fel.
2 A 12 tanóra a következőképpen oszlott meg az egyes tantárgyak között: testnevelés 5 óra/hét, idegen nyelv 2 óra/hét,
osztályközösség-építő program, matematika, természetismeret, történelem–társadalomismeret, kommunikáció–irodalom–
művészet nyelv(tan) 1-1 óra/hét.
3 Azt is előfordulhat, hogy lesznek olyanok, akik más tankönyvekből tanítanak. Ez a megoldás is elképzelhető, de ezekben az
esetekben egyeztetni kell a kerettanterv és a tankönyv tartalmi elemeit.
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A 3 ÉVES SZAKISKOLAI (MOST MÁR: SZAKKÖZÉPISKOLAI) KÖZISMERETI PROGRAM DILEMMÁI4
A szakiskolai5 közismereti program kidolgozására az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai kaptak megbízást 2010 őszén. Fontosnak tartjuk, hogy ennek az oktatáspolitikai döntésnek a szakmai hátterét röviden megvilágítsuk.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jogelődjében (az Országos Közoktatási Intézetben) már az új évezred első éveiben zajlottak olyan irányú kutatások, amelyek a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok iskoláztatásával álltak összefüggésben. Közismert tény, hogy a
középiskolákban az elmúlt másfél évtizedben is jelentős arányban következetek be tanulói kudarcok, amelyeknek egy része rendkívül látványos módon jelentkezett (bukás, évismétlés, az
iskola elhagyása stb.), más része pedig (pl. az elvárthoz képest alulteljesítő tanulók magas
száma) kevéssé észlelhetően volt jelen az iskolák életében. Ez a probléma indította el a 2002–
2005 között folytatott kutatássorozatot, amely nemcsak az (egyébként akkor már eléggé ismert) okokra igyekezett rámutatni, hanem az intézményfejlesztés konkrét módszereivel megoldást is igyekezett találni e kedvezőtlen helyzetre.
A kutatás legfontosabb eredményei közül – témánk szempontjából – most csak kettőt
emelünk ki.
1. Egyértelművé vált, hogy a többnyire frontális óravezetést alkalmazó pedagógusok
a kevéssé motivált és sok esetben súlyos tudás- (és kompetencia)hiánnyal küzdő
tanulók esetében – legyen szó gimnáziumról vagy éppen szakiskoláról – nem tudnak számottevő eredményt felmutatni. Ezért az érintett intézményekben elindult
egy fejlesztés, amely a pedagógusok módszertani kultúrájának a megújítását tűzte
ki céljául.
2. A másik fontos felismerés az volt, hogy a hagyományos tananyag-tartalmak – különösen a szakiskolai tanulók esetében – egyáltalán nem kötötték le a tanulók figyelmét, amely miatt számos esetben lehetetlenné vált a pedagógusok (és ennek következtében a tanulók) számára a tanóra szokásos működtetése. Ezért azokban az
osztályokban, ahol különösen magas arányban voltak jelen a szakmai munka szempontjából (is) problémát jelentő tanulók, ott a fejlesztés nemcsak új, a tanulókhoz
közelebb álló tartalmakat hozott létre, hanem azokat az eszközöket és módszertani
megoldásokat is kidolgozta, amelyekkel csökkenteni lehetett az ún. alapkompetenciákban (pl. az olvasási és szövegértési nehézségek) mutatkozó hiányosságokat.
1. ábra A kutatás eredményeit tartalmazó kötetek (www.ofi.hu/tudástar)

4
5

Ennek a fejezetrésznek az elolvasását mindenkinek ajánljuk, aki szakközépiskolában (korábban szakiskolában) tanít!
Ebben az áttekintő fejezetben az iskolatípus régi elnevezését használjuk.
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A szakiskolába járó tanulókkal kapcsolatos problémákra más aspektusból mutatott rá
az iskolai agresszióval kapcsolatos kutatás, amely 2007/2008-ban zajlott Budapesten.6
2. ábra A kutatás „védjegyéül” szolgáló fotó (A) és a budapesti középiskolai agressziókutatás
eredményeit tartalmazó kötet címlapja (B).

A.
B.

6

Lásd erről: Mayer József (2008., szerk.): Frontvonalban. FPPTI, Budapest. A következő évben az óvodákban és általános
iskolákban végeztünk ezen a téren kutatásokat, amelyek további adalékokat nyújtottak a „potenciális szakiskolai tanulók”
természetrajzához. Lásd erről: Mayer József, Nádori Judit és Vígh Sára (2009): Kis könyv a felelősségről (Adalékok az iskolai
erőszak természetrajzához). MMPPI, Budapest
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A kutatás talán legfontosabb eredménye az volt, hogy a pedagógusok mellett maguk a
tanulók is rá tudtak mutatni osztálytársaik azon csoportjára, akikről azt állították, hogy „semmit sem hajlandók tanulni”. Értelmezésünk szerint ezekben az esetekben a háttérben már egy
nagyon súlyos kulturális probléma állt, nevezetesen az, hogy a szóban forgó tanulók az iskola
és a tanulás világát alapvetően utasították el, még abban az esetben is, ha kulturális és/vagy
szociális tekintetben egyébként nem rendelkeztek számottevő alternatívákkal.
3. ábra Iskolatípusok és tanulói problémák (%)

Forrás: Frontvonalban. (A feltett kérdés a következő volt: Az egyes képzési programokban a
tanulók körülbelül hány százalékát jellemeznéd úgy, hogy…” (a megjelölt százalékos részarányok átlaga iskolatípusonként)
Az agressziókutatás eredményeinek az ismeretében önálló kutatást szenteltünk a szakiskoláknak.7 Milyen eredményeket hozott ez a kutatás?
 A tanulói kudarcok sokszínűségét már korábban is tapasztalhattuk. Itt azonban arra
(is) választ kaptunk, hogy számos olyan, a tanulókkal kapcsolatos tényező jelenik
meg ebben az iskolatípusban, amelyeknek egy része már nem kezelhető pedagógiai
eszközökkel. Az alapvető problémát – sok egyéb, itt nem részletezhető ok miatt –

7

Mayer József (2009., szerk.): Glosszárium (100 000 szó a szakiskoláról). OFI, Budapest.
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abban láttuk, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók többsége olyan családokból érkezik, ahol a család elégtelen szocioökonómiai státusza miatt nemzedékről nemzedékre átöröklődik az alacsony iskolázottság. Számunkra a komplex problémahalmazból itt az a fontos, hogy ezt a tényt tartjuk a legfontosabb oknak abban,
hogy az érintett tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos attitűdjei kedvezőtlenül
alakultak.
 A pedagógusok módszertani hiányosságairól korábban már beszéltünk. Az, hogy
ebben a kutatásban újra bebizonyosodott, hogy ezen a területen nem sikerült számottevő módon eredményt elérni, újra és újra arra irányítja a figyelmet, hogy a
pedagógus-továbbképzések ezen a területen alapvető megújításra szorulnak, mert
függetlenül a bevont források mértékétől – amelyek nem voltak csekélyek az elmúlt
évtizedben – nem sikerült az ezen a területen tevékenykedő pedagógusok többsége
szemléletének az átformálása.
4. ábra A kutatás során feltett kérdés a következő volt: „Az Ön gyakorlatában előfordulnak-e
az alábbi tanulásszervezési módok, módszerek?” (%)

Forrás: Glosszárium
 Végül nem hagyható szó nélkül az sem, hogy a kutatás rávilágított arra, hogy ez az
iskolatípus több esetben is diszfunkciós zavarokkal küzd. Ennek egyik legszembetűnőbb jelét az a dilemma okozza, hogy mi lehet a pedagógus legfontosabb feladata
azoknak a kilencedik évfolyamos tanulóknak az esetében, akik – mint erre már korábban rámutattunk – alapvető nehézségekkel küzdenek az írás-olvasás-számolás
területén?! A magunk véleménye szerint az, hogy orvosolja ezt a problémát, mert

7

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

ezeknek a kompetenciáknak a hiányában – sok egyéb (és általában később jelentkező gondok mellett) – nem, vagy csak komoly nehézségekkel válik megvalósíthatóvá a szakmatanulás. (Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ebben az esetben olyan
problémáról van szó, amely nem ebben az iskolatípusban keletkezik, de itt csapódik
le a legsúlyosabb mértékben!).
5. ábra A kutatás eredményeit összefoglaló kötet címlapja

A fejlesztés állomásai
Az elmondottak szakmailag alátámasztják azt a döntés, amelynek értelmében tehát az OFIban indult meg a szakiskolai közismereti program fejlesztése. Az (akkor még) Fejlesztési és
Innovációs Központ munkatársai készítették el a közismereti program „nulladik” változatát
2011 májusára, amelyet a(z akkor még) NEFMI munkatársainak a segítségével két alkalommal
megismertethettek és megvitathattak több szakiskola vezetőjével, illetve pedagógusával. Ezt
követően elkészült a programnak az a szövegváltozata, amely 2011 júniusában felkerült az OFI
honlapjára. 2011 szeptemberétől ennek a változatnak a kipróbálását kezdhették el azok az
intézmények, amelyek erre önként vállalkoztak.
Az első tapasztalatok kicserélésére 2011. novemberében került sor az NSZFI-ben szervezett konferencián, amelyen közel 60 intézmény képviselője jelent meg. A közismereti program kapcsán kibontakozott vitában a különféle álláspontokat nehezen lehetett összeegyeztetni, közelíteni egymáshoz. A legjelentősebb problémaforrások a következők voltak:
 A program által támasztott műveltségterületekhez kapcsolt követelményeket sokan alacsonynak találták, míg voltak olyanok, akik szerint a szakiskolai tanulók számára ezek nem teljesíthetők.
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 A nem hagyományos tantárgyi szerkezetben történő tanóraszervezést sokan nem
tartották megvalósíthatónak, mások pedig ezt találták az egyetlen „kivezető útnak”
a jelenlegi helyzetből.
 A közismereti óraszámok is vitát generáltak, mert többen elfogadhatatlanul alacsonynak találták azt, míg mások szerint ebben az iskolatípusban egyáltalán nem
szükségesek a közismereti órák.
A későbbiekben a kutató/fejlesztő munkatársak és az iskolák kapcsolata továbbra is
konzultatív marad.

Melyek az új szakközépiskolai közismereti program legfontosabb újdonságai?
A közismereti program tartalmi és módszertani sajátosságait már a fejlesztés elején meghatározta az a keretrendszer, amelyet alapvetően a korábbiakhoz képest alacsony óraszámok biztosítottak. (Most nem érintjük azokat a vitákat, amelyek az iskolatípus teljes szerkezetének az
átformáláshoz vezettek.)8
Emiatt a közismereti program nem a hagyományos tantárgyi szerkezetre épül, hanem
olyan komplex tantárgyakat tartalmaz, amelyekben a hagyományos tantárgyi tartalmak integráltan jelennek meg. A közismereti program óraszáma a korábbi évekhez képest sokkal alacsonyabb lett, heti 12 óra. Ennek a megoszlását mutatja a következő táblázat:
1. táblázat A 3 éves szakközépiskola közismereti tantárgyainak óraszámai
Komplex tantárgy

Óraszám/hét
1

Társadalomismeret =Történelem, társadalomismeret, társadalmi földrajz)
Természetismeret (fizika, kémia, biológia,
földrajz)
Irodalom–nyelvtan–kommunikáció–művészetek
Matematika
Idegen nyelv
Osztályfőnöki
Testnevelés
Összesen

8

1
1
1
2
1
5
12 óra

Lásd erről: Mayer József: A szakiskolák közismereti programjáról. ÚPSZ, 2012. 4–6.
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Ebben a koncepcióban a program meghatározó elemét az osztályfőnöki óra jelenti,
amelyeken olyan tartalmakat dolgoznak fel a pedagógusok a tanulókkal, amelyek egyrészt e
tartalmakon keresztül hangolják rá a tanulókat a többi tantárgy tartalmai elmeire, másrészt
pedig jelentős mértékben segíthetik a program egyik alapvető célkitűzésének a megvalósítását, amelyet a közösségfejlesztésben, közösségépítésben jelöltünk meg.
A közismereti program tartalmi elemei az alábbi rendszerben kapcsolódnak össze:
 A 6. ábra egyrészt az osztályfőnöki programelem integráló szerepét hangsúlyozza,
 másrészt pedig a hozzá kapcsolódó komplex tantárgyak rendszerét mutatja be. Ez
utóbbiak esetében a komplexitást – mint erre már utaltunk – a hagyományos tantárgyak tartalmi elemeinek integrációja jelenti, amely biztosítja, hogy az alacsony
óraszám mellett is a legfontosabb, a korszerű általános műveltség szempontjából
nélkülözhetetlen tartalmak megjelenhessenek a programban. (A testnevelés tantárgyra nem készül külön tanterv, mert ott a középfokú oktatás számára készített,
minden napra kiterjedő programot kell majd alkalmazni.)
6. ábra A közismereti program szerkezete

Természetismeret

Irodalom–nyelv/tan/
kommunikáció–művészetek

Társadalomismeret

Osztályfőnöki

program
Matematika

Idegen nyelv

A pedagógusok és a tanulók számára tanórai szintű tanítási-tanulási támogató csomag
készül. Ennek a szerkezetét az alábbi ábra mutatja be:
7. ábra A tanórai munkát támogató módszertani csomag szerkezete
Tanítási óra (0–9_1–2. óra. Családi gazdálkodás)

Tanári boksz
1. Módszertan
(a tanóra leírása)
2. pl. ppt

Tanulói boksz
1. Tanórai munkáltató lap
2. Információs lap
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A tanári boxban a tanóra megtartásához szükséges módszertani leírás mellett segédanyagok (pl. ppt óravázlatok) és háttéranyagok találhatóak, amelyek megkönnyíthetik a tanórára történő felkészülést. A tanulói boksz egyrészt a tanórai használatra szánt ún. munkáltató
feladatlapot, másrészt pedig egy ún. információs lapot tartalmaz, amelyen magát a tananyagot találhatja a tanuló. A csomag egyúttal a hagyományos tankönyveket is helyettesít(het)i. Az
átállást egy nem tankönyvalapú tanórai világra mi magunk sem tartjuk sem egyszerű, sem pedig gyorsan kivitelezhető lépésnek. Ezért a tantervszerzők tankönyvek megírását is tervezik.
Az egyes tartalmakat az erre a célra készült honlapról tölthetik le az iskolák.
(http://szaki.ofi.hu/)

Az első tapasztalatok
A 2011 decemberében és 2012 januárjában az OFI munkatársai monitoring-tevékenységet végeztek 25 olyan iskolában, amelyek vállalták a program kipróbálását azzal a céllal, hogy a közismereti program kipróbálásról közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek. Mind az intézmények vezetői, mind pedig a megkérdezett pedagógusok közül többen olyan – általános –
problémá(ka)t fogalmaztak meg, amelyekről úgy vélik/vélték, hogy azok megléte miatt nem
lehet sikeres – szerkezettől függetlenül – a szakközépiskolai képzés. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak:
 Szinte minden iskolában elmondták, hogy gyakori gond, hogy az általános iskolai
tanulási kudarcok, a rejtett és elhanyagolt hiányosságok teljes mértékben gátolják
az újabb ismeretek elsajátítását, a szakmai képzés alapjainak lerakását. Ezért többen úgy gondolták, hogy amíg az általános iskolák felső tagozatáról továbbra is jelentős tudás- és kompetencia-deficittel kerülnek ki a tanulók, addig a szakközépiskolai képzés helyzetén érdemben nem lehet javítani.
 Több vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a megújulásnak sok esetben gátat
vethet az, hogy a pedagógusok sokszor csak a bejáratott és az általuk eddig is használt tankönyveket alkalmazzák szívesen, ritkán kezdeményezik, hogy az iskolában
bevezessék azokat az újdonságokat, amelyeket az elmúlt évek jelentősebb programjaiban fejlesztettek ki. Ugyanakkor azt is jellemzőnek tartották, hogy a tanulók
is (megszokásból) elvárják, hogy mindig tankönyvből kapják az anyagot.
 Az intézménylátogatások során a monitorozók több tanórát is meglátogattak. Bár
a látottakat nem tekinthetjük kizárólagosnak, az azonban elgondolkodtató, hogy a
meglátogatott iskolák mindegyikében frontális órán kívül más módszerrel nem volt
módjuk a látogatóknak megismerkedni. A kérdésre, hogy miért nem szervezik a tanulói tevékenységre a tanórát, azt jelezték a pedagógusok, hogy erre nincsenek
meg a feltételek.
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 Bár többen (már régebben is) az összevont ismerettartalmú tárgyak (különösen a
„természetismeret”) mellett állnak – mondták az intézményvezetők –, de a pedagógusok megszokott szaktárgyi besorolása (végzettsége) miatt nekik is vannak kételyeik azzal kapcsolatban, hogy ezt a programot hogyan lehet intézményi szinten
üzemeltetni. Úgy tűnt, hogy az elvi, szakmai álláspontokat mindig átszínezik a sajátos, személyes érdekek, szempontok a tantestületekben.
 És végül többen felhívták a figyelmet arra a jelenségre – amelyet néhány év óta
több kutatás során magunk is tapasztalhattunk – hogy nemcsak az gond, hogy
gyenge a tanulók tanulmányi eredménye, hanem az, hogy emelkedik azon tanulóknak a száma, akik nem nagyon vagy egyáltalán semmit sem akarnak tanulni.

Összegzés
E rövid fejezet talán érzékelteti, hogy mi képezi a 3 éves szakközépiskolai közismereti program
bevezetésének az igazi dilemmáját?!
 A fejlesztők az elmúlt évtized(ek)ben szerzett tapasztalatok alapján világosan látták, hogy a szakiskolában a közismeret oktatásában mindenképpen változtatásra
van szükség. Az az oktatáspolitikai döntés, amely jelentős módon megváltoztatta
az érettségit nem nyújtó szakiskolák működési feltételeit, jó lehetőséget kínált
azoknak a tartalmi és módszertani problémáknak a megválaszolására, amelyekről
fentebb beszéltünk.
 Az is egyértelmű, hogy ezt a nagyon jelentős fordulatot, amely véleményünk szerint
meg kell, hogy változtassa a tantermekben zajló pedagógiai folyamatok tartalmát
és módszertanát, a közoktatás intézményrendszerének egészét figyelembe véve
nem a legkedvezőbb feltételek mellett kell végrehajtani. A leírtak – és más kutatásokból merített tapasztalataink alapján – biztosak vagyunk abban, hogy ezt az iskolatípust és az abban tanulók zömét már nem lehet a hagyományos tartalmak és
módszerek mentén sikeresen működtetni, illetve tanítani. A kialakult helyzet miatt
az intézmények számára változtatási kényszer alakult ki. A magunk részéről ennek
a „kényszernek” egy pozitív forgatókönyvét igyekeztünk felvázolni és megvalósítani.
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Mi jelenti az alapproblémát?
Az alapproblémát látszólag az alacsony óraszámok jelentik. De arról sem szabad elfeledkezni,
hogy a szakközépiskolai tanulók többsége úgy érkezik az általános iskolákból, hogy nem rendelkezik azokkal az alapvető kompetenciákkal (írás–olvasás–számolás), amelyek nélkül az
eredményes tanulás nem képzelhető el. Tovább nehezíti a helyzetet az is, hogy magas arányú
azoknak a családoknak a száma, akiknek a szocioökonómiai és szociokulturális helyzete nem
teszi lehetővé azt, hogy e tanulók a család részéről számottevő tanulás-támogatásban részesüljenek.
A tanulást nem, vagy alig támogató környezet nemcsak materiális hiányokat jelent, hanem felveti azokat a mentális és attitűdbeli kérdéseket is, amelyek vagy nem fogadják el, vagy
pedig nem támogatják azt a nézetet, amely szerint a tanulásnak és az iskolának jelentős szerepe van az érvényesülésben, a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban.
Mindezek mellett a különféle típusú devianciák megjelenése az, amely nemcsak a tanulást, hanem az iskolai beilleszkedést, a kapcsolatteremtést, a közösségekbe történő beépülést, egyszóval fontos szocializációs folyamatokat tesz lehetetlenné. Ezekben az esetekben
nemcsak arról van szó, hogy a tanuló különféle típusú iskolai kudarcok részesévé válik, hanem
arról is, hogy ezek előbb vagy utóbb (bár inkább előbb) elvezethetnek az iskola (és a tanulás)
világának az elhagyásához.9
A felnőtt kort megközelítő – esetleg abba belépő – tanulók felnőtt életvitele komoly
problémát (is) jelenthet a tanórák szintjén, amely helyzeteknek a kezelésére szinte bizonyos,
hogy más módszerek alkalmazása válik szükségessé.

Milyen célt szolgál az Osztályközösség-építő (OKÉ) Program?
A hazai iskolarendszerben alap- és középfokon a különféle típusú kerettantervek szinte minden esetben tartalmazták az ún. osztályfőnöki órát. Az osztályfőnöki óra céljai között korábban
is szerepeltek „előírt” tartalmak. Ilyenek voltak például a kötelező (pl. nemzeti vagy iskolai
szintű) ünnepekről történő megemlékezés, az eseményekre történő felkészülés (szervezés),
de ebben a keretben tartották gyakran azokat a programokat is, amelyeket a pedagógusok
(szülők) fontosnak tartottak (pl. drogmegelőzés).

9

Nem véletlenül mondjuk ezt, mert itt a tanulók azon körére gondolunk, akik több tényező együttes hatása (késői iskolakezdés, évismétlés stb.) miatt már általános iskolai tanulmányaik alatt túlkorossá váltak. Nem kell hosszasan érvelni amellett,
hogy az idő előtti iskolaelhagyás nemcsak önmagában jelent súlyos problémát. Arról van szó, hogy ezek a tanulók az iskolában
eltöltött évek alatt sem képesek olyan tudásnak a felhalmozására, amely valamilyen esélyt kínálhatna nekik vagy a további
tanulmányok folytatásához, vagy a munkaerőpiacon történő szerepvállaláshoz.
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Idővel azonban az osztályfőnöki órák – számos, itt most nem részletezhető ok miatt –
az osztály tanulóival kapcsolatos adminisztratív teendők (pl. hiányzások-mulasztások rögzítése, ebédbefizetés, napló és ellenőrző-egyeztetés stb.) elvégzésének a fórumává váltak, ezért
az eredeti célokat ez az óra nem tudta, nem tudhatta betölteni.10
Egyrészt ezen a helyzeten szeretne az OKÉ-program bevezetése változtatni. A másik
ok, ami miatt a fejlesztést elindítottuk, az a bevezetőben foglaltakban rejlik. Azt gondoljuk,
hogy a szakközépiskola célcsoportját képező tanulók esetében a tudásközvetítés mellett az
iskola célkitűzéseiben a tanulók szocializációját támogató tevékenységek is helyet kell, hogy
kapjanak, éppen azért, mert ezen a területen is a korábban felhalmozódott hiányosságok pótlása látszik nélkülözhetetlen (és elhalaszthatatlan) feladatnak.
Az OKÉ-programban az elmondottakkal kapcsolatban három alapvető célkitűzés fogalmazódik meg:
 Konkrét tartalmak feldolgozása során az osztályfőnök irányításával a tanórák szintjén
az a tevékenység zajlik, amelynek a középpontjában az osztályközösség kiépítése, fejlesztése és megerősítése zajlik.
 Emellett e tartalmak arra is lehetőséget kínálnak az osztályfőnökök számára, hogy
feldolgozásuk során a tanulókat erőteljesen motiválják mind a tanulásra, mind pedig
az iskolával kapcsolatos tényezők (pl. az iskolának mint intézménynek) elfogadására.
 A harmadik célkitűzés arra irányul, hogy a pedagógusok, akik ebben a programban
vesznek részt intézményi szinten – szemben a hagyományos individuális jellegű tervezéssel, amely az éves tanmenet megtervezésében öltött testet – ebben az esetben
team-ben tervezve építsék fel az osztály éves tantárgyi programját.
A jelzett célok megvalósítása alapvetően akkor lehet sikeres, ha azok a pedagógusok
kerülnek ezekhez a tanulói csoportokhoz, akik
 alapvetően elkötelezettek a tanulók (illetve a tanulók problémái) iránt,
 és rendelkeznek11 azokkal a módszerekkel, amelyek e tanulók eredményes oktatásához nélkülözhetetlenek.
Más szóval olyan pedagógusokról van szó, akik nyitottak azoknak a szakmai-pedagógiai
problémáknak a megoldására, amelyek bevezetése és alkalmazása nélkül nem, vagy csak csekély eredménnyel lehetséges e tanulók oktatása. A szakiskolákban ezért a 9. évfolyamon tanító pedagóguscsoportok összeállítása rendkívül nagy felelősséget helyez az iskolavezetés
„vállaira”.12

10

Mindennek – mint utaltunk rá – megvoltak a maguk praktikus okai. Ám időközben megváltoztak a pedagógusok
alkalmazásának feltételei, így a kötelező óraszámok, valamint szabályozták az iskolában történő kötelező benntartózkodás
kérdését is. Ennek azért van nagy jelentősége, mert így rendelkezésre áll az adminisztrációhoz szükséges tanórákon kívüli idő.
11 Vagy kedvet éreznek ezek elsajátításához.
12 Lásd erről: Sapsál Júlia (szerk., 2003): Iskolavezetés és élethosszig tartó tanulás (OECD/Magyarország szeminárium,
Budapest, 2001. december 6-7.) OKI, Budapest. különösen: Intézményi (mikroszintű) kérdések 21-43. o.
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Milyen stratégiát alkalmazzunk a tanítás során?
Az eredményes és hatékony oktatáshoz szükséges módszertan tárgyalása előtt érdemes áttekinteni azokat az alapelveket, amelyeknek az elfogadása és gyakorlatba ültetése kulcsfontosságúnak tűnik.
 A szakközépiskolai közismereti programban szerepet kapó tantárgyak legfontosabb
pedagógiai célja az, hogy a konkrét iskolai törekvéseken túlmutatva a legtágabb
értelemben készíti fel az életre a tanulókat. Mit jelent ez? Azt, hogy a tanulók képessé váljanak arra, hogy felnőtt életük során az őket ért kihívásokra, változásokra
különféle tanulási formákkal legyenek képesek reagálni.
 Különösen fontos törekvés, hogy a tudás értékesnek tartott formáit juttassa el a
tanulókhoz. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az iskolai tudás számos elemét kell eljuttatni a tanulókhoz, hanem azt is, hogy a tanulókat felkészítjük arra is, hogy felnőttként képessé váljanak azoknak a művészeti és tudományos tartalmaknak az elsajátítására, amelyek egyrészt hozzájárulhatnak személyiségük gazdagításhoz, másrészt pedig versenyképességük növeléséhez.
 A siker érdekében nem hagyható figyelmen kívül a tanulók előzetesen megszerzett
tapasztalatának és tudásának azonosítása, és e tény fontosságának felismerése/felismertetése a pedagógusokkal. Ez feltételezi, hogy a pedagógusok számára
megszerezhetővé válnak azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket
olyan validációs eljárásokban történő részvételre, amelyekkel ezt a tevékenységet
el tudják majd végezni. Ez az eljárás teszi majd lehetővé azt is, hogy a tanulók számára egyéni tanulási útvonalak váljanak kialakíthatóvá.
 A program során törekedni kell arra, hogy a tanulás fokozatosan építkező jellegű
legyen. Ezt az egyes fejezetek tartalmi elemei biztosítják.
 Az értékelés kérdésében nemcsak a megválasztott módszer válik fontossá, hanem
az is, hogy azt a tanulással összhangban valósítsák meg. Ezért célszerű a tanulói
portfólió létrehozása, amely nemcsak egyszeri alkalmak (pl. felelés vagy dolgozat)
teszi lehetővé a tanulói teljesítmény megítélést, hanem folyamatosan, a mindenkori tanulói teljesítményhez, illetve annak eredményéhez kapcsolva.
 Az egyik legfontosabb törekvése a programban dolgozó pedagógusoknak arra kell,
hogy irányuljon, hogy a tanuló aktív elkötelezettségét és elköteleződését támogassa a tanulással és az iskolával összefüggő dolgokkal kapcsolatban. Ez az OKÉ
egyik alapvető célja, amit elsősorban a tartalmak és az ahhoz rendelt módszerek
összehangolásával lehet erősíteni.
 Az osztály- (és iskolai) közösség fejlesztése és erősítése szempontjából egyaránt kívánatos mind a tanórai, mind pedig a tanórán kívüli egyéni és társas folyamatok
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támogatása. Ezekben kulcsszerepe lehet a pedagógusoknak. A cél elsősorban a tanulók – és ezen keresztül a közösség – sokrétű, alapos megismerése.
 Az egyik legnehezebben megoldható feladatnak az tűnik, hogy a tanulókkal egyrészt felismertesse, elfogadtassa az informális tanulás fontosságát, másrészt ennek
a kompetenciának a fejlesztése gyakorlatként jelenjen meg a pedagógusok módszertanában. E cél megvalósítása érdekében erősíteni kell a tanórai és a tanórán
kívüli foglalkozások közötti kapcsolatot, illetve az erre irányuló tervezést.
 Fontos elv az is, hogy azoknak is tanulni kell, akik mások tanulásáért felelősek. Ezt
a pedagógusok (és a programban szerepet vállaló egyéb szakemberek) számára a
továbbképzés és más jellegű támogató programok kívánják biztosítani.
 Az OKÉ-program sikerében nélkülözhetetlen egy olyan tanulást támogató politikai
környezet kialakítása, amely rendelkezik az intézményvezetés és a tágabb szakmai
és laikus környezet (intézményfenntartó és szülők) támogatásával.

Hogyan gondolkodjunk az eredményes tanórai szintű módszertani stratégiákról?
Az alábbi ábra (1. ábra) két modellt, két tanítási paradigmát ábrázol. Azt sugallja, hogy a korszerű oktatás során el kell mozdulni a tanárközpontú oktatástól a teljesítményközpontú oktatás irányába. A valóságban azonban mind a kettőre, illetve e kétféle stratégia flexibilis alkalmazására lesz szükség. A kezdetekben – ismerve a tanulók „előéletét” – nyilvánvalóan szükséges lesz olyan típusú foglalkozások szervezése, amelyeken a közvetlen tanári irányítás érvényesül. Idővel – a későbbi évfolyamokon – kellő előkészítést követően sor kerülhet olyan pedagógiai/andragógiai megoldások alkalmazására, amelyek részben a tanulók önálló ismeretszerzésére épülhetnek.
8. ábra Hogyan képzeljük el az eredményes módszertani stratégiát?
Tanuló

Tanuló

Elmozdulás a
tanárközpontú oktatástól
Iskolák és
szervezetek

Tanuló
Oktató

Tanuló

Tudás
környezet
Könyvtár

Oktató

Tanuló
Teljesítményközpontú oktatás
felé

Szakértő

Osztály
Internet
Kihelyezett képzés
Tudás portál

Forrás: EQUAL- 2. 2. 1.-2005.-10-0014/1.0 E/35 projekt –Az egyéni szakmafejlesztés stratégiája és
módszertana moduláris struktúra alapján (19. o.)

16

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

A cél – figyelembe véve a rendkívül alacsony óraszámokat – nemcsak ebben a programban, hanem a többi műveltségterület /tantárgy esetében is, nem lehet más, mint az, hogy
a tanulókat az alapvető célkitűzések szem előtt tartásával arra készítsük fel, hogy képessé váljanak a tanulásra, ismeret- és információszerzésre, azok feldolgozására nem tanórai körülmények között is.
Az alacsony óraszámok megjelenése nem szokatlan a közoktatás/köznevelés történetében. Közismert, hogy az iskolarendszerű felnőttoktatás esetében az esti, de különösen a levelező tagozat volt az, ahol a pedagógusoknak a tananyagot a nappali munkarendben történő
oktatástól jelentősen eltérő, alacsony óraszámok mellett kellett a tanulók számára közvetíteni. Nyilvánvaló, hogy az ilyen esetekben a tanítás csak akkor lehetett eredményes, ha a pedagógusok alapvetően más módszereket alkalmaztak a tanórákon annak érdekében, hogy a
tananyag eredményes elsajátítása megoldhatóvá váljon. Emellett azonban volt egy másik fontos elem is: nevezetesen az, hogy a felnőttek iskoláiban az iskolai tanítást/tanulást kiegészítette egy másik elem, az ti., hogy jelentős szerepet kapott a hallgatók önálló, otthoni tanulása,
önképzése. Ahhoz, hogy ez a szisztéma a tanulás szempontjából sikeresen működhessen, nélkülözhetetlen a tanulók felkészítése az önálló tanulásra, az önálló ismeretszerzésre. A szakközépiskola esetében is hasonlóra gondolunk, noha tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak hoszszabb „tanulási folyamat” eredményeképpen valósulhat meg.
Ezért célszerű a tanórai szinten – és a tanórán túl nyúló programok esetében – arra
törekedni, hogy a tanulói teljesítmények növelése érdekében erősítsük azokat a tanulással
összefüggő folyamatokat, amelyekben a hangsúlyok a tanulói (és tanári) együttműködésekre
irányulnak. Azért van ennek jelentősége, mert ezáltal válik fejleszthetővé az, amit a tanulói
szintű „tudásmenedzselésnek” nevezünk. A kérdés kapcsán nemcsak tanulási technikáról, hanem a tanuló felelősségvállalásáról, tudatosságáról és elkötelezettségéről is szó van.

Hogyan célszerű alakítani a tanulással kapcsolatos iskolai (tantermi-tanulási) gyakorlatot?
Az alábbi táblázatban azokat a törekvéseket foglaljuk össze, amelyek a hagyományos tanításitanulási gyakorlattól történő elmozdulást támogathatják.13

13
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1. táblázat A hagyományos és a kívánatos iskolai gyakorlat
Hagyományos iskolai gyakorlat

Kívánatos iskolai gyakorlat

A tudásszerzés befogadó jellegű, a tanulókat a
tanórákon többnyire passzivitás jellemzi. (A tanulók kevésbé aktív /és érdeklődő/ köre számára ez különösen problematikus lehet.)

A tudásszerzés aktív-produktív folyamat,
amelyben az osztály/csoport tanulóinak
mindegyike szerepet kap és vállal. Az OKÉprogramban ez elsősorban a tanulók egyre
erőteljesebb aktivizálásával, az egyes gyakorlatok és feladatok közös megoldásával
érhető el.

A tanítás-tanulási folyamat termékközpontú,
nem vesz figyelembe egyéni eltéréseket. A cél
az, hogy a tanulók számára egyforma és azonos
mennyiségű tartalom kerüljön közvetítésre,
függetlenül attól, hogy azok milyen képességekkel és érdeklődéssel rendelkeznek.

A tanítás-tanulás folyamatközpontú, teret
enged az egyéni tanulási utaknak. Tekintettel van a tanulói különbségekre, így lehetőséget kínál az eltérő képességek és az eltérő
érdeklődés figyelembevételére, amely jelentős eszköz lehet a motiváció(s bázis) erősítésében. Az OKÉ-program esetében az egyéni
érdeklődés kielégítése kulcsfontosságú, hiszen ezeken a helyzeteken keresztül lehet a
tanulók érdeklődését felkelteni más témák
és más tantárgyak/műveltségterületek tartalmi elemei iránt.

A tudás elsajátító, reproduktív jellegű. Az iskola
lényegében „textuális memória-intézményként
működik”, ahol a cél a minél nagyobb mennyiségű ismeret közvetítése és számonkérése.

A tudás reflektív jellegű, problémamegoldó,
ahol a cél elsősorban az, hogy a tanulókat a
pedagógus alkalmazható tudás birtokába
juttassa. Az OKÉ-programban a feladatok
ehhez a megoldáshoz számos lehetőséget
kínálnak. Látni fogjuk, hogy a szövegek- képek-feladatok együttese eleve nem teszi lehetővé a hagyományos jellegű tanulási helyzetek megteremtését.

A tudástartalmakat viszonylag állandónak tekinti, amelyet elsősorban a kerettantervekre
épített tankönyvek segítségével közvetítenek a
tanulók számára.

A tudás fejleszthető, változó, már csak azért
is, mert az oktatás nem (csak) tankönyvekre
épül, és a tartalom létrehozásában a pedagógusok és a tanulók közösen vesznek részt.
Erre az OKÉ-program különösen jó lehetőséget kínál, hiszen az egyes fejezetekben feldolgozandó tartalom eleve nem „lezárt egységként” működik. Az egyik cél éppen az
lenne, hogy azoknak a tartalmaknak a megvitatására is lehetőség nyíljon, amelyeket a
tanulók „hoznak be” az órára.
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Hagyományos iskolai gyakorlat

Kívánatos iskolai gyakorlat

Kevés figyelmet fordít a szociális készségek fejlesztésére, részben azért, mert ennek a kompetenciának a fejlesztésére tanórai keretek között
nem voltak felkészítve a pedagógusok.

Hangsúlyos szerepet kap az interperszonális
intelligencia fejlesztése (kooperáció, empátia, tolerancia), erre a célra külön tanórákat
terveztünk. Ezek a fejezetek már csak azért
is nagy jelentőségűek, mert a témák, amelyek itt megjelennek, pedagógustól és tanulótól egyaránt éppen azoknak a készségeknek, képességeknek és attitűdöknek az alkalmazását várják el, amelyekre egyébként a
fejlesztés irányul.

Tanár-diák közti kommunikációra épül, amely
egyoldalú, részben azért, mert erős hierarchikus elem van benne, másrészt pedig azért,
mert feltételezi, hogy a tudás kizárólagos birtokosa a pedagógus.

A kommunikáció széles skálájú: diák-diák,
diák-ismerethordozó, csoport-egyén, diáktanár stb. Ebben az esetben arról van szó,
hogy a pedagógus legfontosabb szerepe a
tudásmegszerzés irányítása, az ehhez kapcsolható tanulási folyamatok menedzselése.
Ez azt jelenti, hogy a pedagógus tevékenysége a tanulási folyamat irányításában túlnő
a tanórai kereteken. Mivel a tanulóknak az
erre történő felkészítése hosszabb időszakot
ölel fel, az eredmények is csak később, esetleg a következő évfolyamon jelentkeznek.

A döntés a tanáré (tekintélyelvű megközelítés)
szinte minden kérdésben és területen. A problémát – több más mellett – az jelenti, hogy aligalig van garancia arra, hogy milyen minőségű
szakmai-módszertani háttérre épülnek a tanár
által hozott döntések.

A döntés közös: a tanáré és a tanulóké, ami
lehetővé teszi a döntések és a döntési folyamatok egyfajta kontrollját. Másképpen fogalmazva: számos területen és számos kérdésben lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógus megossza a döntés felelősségét a tanulókkal. Az egyik ilyen terület például – amelyet már érintettünk – a témaválasztás kérdése. Fontos lehet a felelősség megosztása
az értékelés kérdésében is, ahol ezért lehet
nagy jelentősége a tanulók önértékelésének, az erre irányuló reflektív magatartásnak.

A diszciplinaritás szerepe meghatározó: a pedagógus „kis tudományokat” tanít, mert az ismeretanyagot egymástól élesen különválasztott
tantárgyakban közvetítik, ami abból a szempontból érthető, hogy a pedagógusoknak erre
a szisztémára van képesítésük.

Az alkalmazhatóság szerepe meghatározó,
fontos, hogy a hangsúly az ismeretek helyett
az alkalmazhatóságra essen. Ezt segíti az,
hogy a program egészében – és az egyes
műveltségterületek, valamint tantárgyak terén is – érvényesül a komplexitás elve,
amely eleve kizárja azt, hogy hagyományos
tantárgyi keretekben történhessen a tanítás.
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Hagyományos iskolai gyakorlat

Kívánatos iskolai gyakorlat
Ez – különösen az első időszakban és a tervezés területén (pl. az órák elosztása) – nehézségeket is okozhat az intézményekben.

Az ábrával nem azt szeretnénk sugallani, hogy
a frontális óravezetést minden esetben mellőzni kell. Inkább arra szeretnénk ráirányítani a
figyelmet, hogy a szakközépiskolai tanulók esetében ennek a módszernek számos olyan veszélye lehet, amelyek megnehezíthetik a program megvalósítását, különösen akkor, ha ehhez
kizárólag egyéni (individuális jellegű) teljesítménymérés csatlakozik.

A különféle típusú feladatok megoldásához
olyan módszereket érdemes választani, ahol
nagy(obb) hangsúlyt kap(hat) a tanulók közötti együttműködés és a tanulói teljesítmények összekapcsolhatósága. A párokban
vagy kisebb-nagyobb csoportokban dolgozó
tanulók számára a cél elsősorban az lehet,
hogy a csoport jó eredményt érjen el. A verseny itt is megjelenik, de a hibák korrigálása
a csoportok közötti (vagy csoportokon belüli) konzultatív folyamatok során történik
meg. Ez a megoldás előtérbe helyezi az
egyéni felelősség kérdését is.

Mi az alapvető cél tehát? Elsősorban az, hogy a pedagógus
 törekedjen változatos, és
 a tanulókhoz jól illeszkedő módszerek megválasztására, mert e nélkül a program
megvalósítása nem hozhatja meg az elvárt eredményt.
A módszerválasztás kérdése nemcsak a pedagógus felkészültségéről, módszertani tájékozottságáról ad információt, hanem azokról a szándékokról is, amelyek a tanulói teljesítmények növelésének lehetőségeiről szólnak. A megfelelő „filozófia” megválasztása a csoport
egészének, és az azt alkotó egyének „mindegyikének” pedagógiai-szakmai ismeretéről szól. Az
Osztályközösség-építő program egyik legfontosabb célja az, hogy a tanórákon követett módszertan kedvező hatásait felerősítse, a kedvezőtlen hatások esetében pedig képes legyen a
következményeket elfogadható „mederben tartani”, tompítani. (Mindez csak akkor „működtethető” – és ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni – ha az osztályban tanító pedagógusok
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együttműködése („a tervezéstől az értékelésig bezárólag”) a tanév egész időtartamában folyamatosan megvalósul.

A tanórai módszerek lehetséges hatásai
Az osztályfőnök számára e program alkalmazásával jóval több és sokrétűbb lehetőség nyílik a
tanulók tanulással kapcsolatos tulajdonságainak a megismerésére.
A legfontosabb szempontokat a következő táblázatban foglaljuk össze.
2. táblázat Tanulói sajátosságok – megismerési módszerek
A tanulók sajátosságai

Megismerési módszerek

A tanulók speciális tudása az adott tantárgy,
téma területén ismertté tehető. E programban éppen ez az egyik legfontosabb cél, mert
a tanulók egyéni fejlesztése ezeknek az elemeknek az azonosítása nélkül nem kezdhető
el. Ezért a tanulók előzetes tudásának az azonosítása kulcskérdés, mert e nélkül
a. nemcsak a fejlődés mértékét nem lehet
megállapítani, hanem
b. megoldhatatlanná válik az is, hogy a tanulók számára egyéni tanulási útvonalakat dolgozzuk ki.
A tanulók értékelése ezeknek a megoldásoknak a segítségével alapvetően a tanulási folyamat egészére helyeződhet, szemben azzal,
amit a korábban alkalmazott feleletek-dolgozatírások során szerzett érdemjegyek átlaga
jelentett.

A cél érdekében különböző típusú és jellegű
eszközök igénybevételére nyílik lehetőség.
 tantárgytesztek és feladatlapok, amelyekkel a tárgyi tudás elemeit (is) mérhetjük
 esszék, szóbeli feleletek, amelyek az ún.
kapunyitogató kompetenciák feltárását
teszik lehetővé.
Fontos lenne az ún. tanulói portfóliók létrehozása, mert a tanuló folyamatosan és sokrétűen végzett (vagy nem végzett) tevékenységéről ez megbízható képet adhat.
Fontos, hogy a tanuló „összteljesítményének” az értékelésébe építsük be azoknak a
kompetenciáknak az „eredményeit” is (pl. az
együttműködési hajlandóság vagy a vitakultúra fejlődése stb.), amelyeknek a köre közvetett módon befolyásolja a tanulás eredményét.

Meg kell oldani a tanuló tanulással kapcsolatos sajátosságainak, pl. tanulási stílusának
azonosítását is. Kulcselem ezeknek az ismerete, mert ezekre (is) épülnek mind a tanórai,
mind pedig – ha szükséges – az otthoni tanulást irányító stratégiák. A program lehetőséget ad az olyan kérdések tisztázására, mint pl.
a „hogyan tanulok?”, „milyen segítségre van
szükségem és kitől?”!

Elsősorban a tanulás közbeni megfigyelés, illetve tanulási kérdőívek, interjúk stb. készítése vezethet itt célra. A kulcselem azoknak
a pedagógusi kompetenciáknak a megléte,
amelyek alkalmasak lehetnek a tapasztalatok feldolgozására és az eredmények hasznosítására. A tanulók együttműködésére
építő tanórai stratégiák erre jó lehetőséget
kínálnak. A párok vagy csoportok működtetése jó terepe lehet annak, hogy a tanulási
nehézségekkel összefüggő problémákra a
kortársak is tudjanak reagálni, esetleg segítséget nyújtani.
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A tanulók sajátosságai

Megismerési módszerek

A tanuló tudása saját tanulásának jellegzetességeiről azért feltárandó, mert e tudás elengedhetetlen részét képezi a tanuló „tanulástörténetének” a megalkotásához. Ez olyan
elem, amely nagymértékben támogathatja a
tanulói önismeret erősítését, fejlesztését.
(Nyilván nem könnyű szembenézni a számos
esetben kudarcos általános iskolai évekkel,
ám ezeknek a „tanulástörténeti eseményeknek”, tanulságaiknak a feldolgozása alapját
képezheti az eredményekkel kecsegtető
egyéni tanulási útvonalak kidolgozásának.)

A tanuló szóbeli és írásbeli „kikérdezése”, a
korábban szerzett tapasztalatok és az eredmények hasznosítása az egyes tanórai és
tanórán kívüli foglalkozásokon. A tanuló általános iskolai eredményei (a bizonyítvány)
a tanulók megismerésének fontos, ám nem
kizárólagos megoldását képezhetik. Nem
kell hosszan érvelni amellett, hogy az érdemjegyek mit tükröznek, és mit nem tükröznek a tanuló komplex iskolai tevékenységéből. Ezért azok a beszélgetések, amelyek
az eredmények/eredménytelenségek hátterét igyekeznek feltárni, nemcsak a tanulók
alaposabb megismerését célozzák, hanem
kiindulópontját képezhetik egy, a tanulás
szempontjából is kedvezően alakuló pedagógus-diák kapcsolatnak.

A tanuló tanulással kapcsolatos motivációinak
a megismerése része a tanulástörténetnek.
Megismerése azért fontos, mert nemcsak a
tanulóról, hanem közvetlen családi környezetéről is itt lehet alapinformációkat szerezni
(pl. a tanulás szerepe, fontossága a családban). Ebben az esetben nagyon fontos tényezőről van szó. A tanulói kudarcok mögött sok
esetben valóban a családi háttérrel kapcsolatos problémák húzódnak meg. A legnagyobb
gondot a szülők iskolázatlansága, az ezzel öszszefüggő kedvezőtlen munkaerő-piaci és jövedelmi helyzet és az ezekhez kapcsolódó különféle típusú devianciák okozzák. Mindezek
együttesen okozhatják a tanulók esetében is
az alacsony iskolázottság újratermelődését,
amely mind a családok, mind pedig a társadalom egésze szintjén évtizedek óta az egyik
legjelentősebb problémaforrás.
Ebben a közegben kulcsfontosságú az iskolával és a tanulással kapcsolatos attitűdök kedvező irányú formálása.

A családi háttérrel összefüggő információk
feltárása kényes kérdés. Az alapinformációk
elvben rendelkezésre állnak, ám ezekből
többnyire nem ismerhető meg a tényleges
„élethelyzet”. Amennyiben az előző pontban fogalmazottak valósulnak meg (pl. kedvező pedagógus-tanuló kapcsolat), akkor az
erre irányuló „háttérbeszélgetések” eredményei kedvező hatásúak lehetnek. Nyilvánvaló azonban, hogy a pedagógiai eszközök
„hatósugara” adott. Számos olyan probléma
merül(het) fel, amelyek pedagógiai eszközökkel már nem kezelhetőek. Ezért van különösen nagy jelentősége a pedagógusok és a
pedagógiai munkát segítő szakemberek
együttműködésének, akár az iskolában, akár
azon kívül dolgoznak.
A tanuló szocioökonómiai státusának feltárása tehát önmagában is fontos, de a cél
azoknak a „kontextuális” hatásoknak a feltárása, amelyek hatást gyakoroltak/gyakorolnak a tanuló életére. Ezért – mint ezt látni
fogjuk – ehhez az OKÉ-program tartalmi elemei is segítséget nyújtanak.

A tanuló akarati jellemzőinek megismerése a
jelen szempontjából fontos, mert ne felejtsük
el, hogy iskolaváltásról van szó. Az átmenet
okozta problémák kezelése is kulcskérdés,

Ebben a helyzetben eredményes lehet a tanuló megfigyelése, amelyben célszerű, ha
azok a szakemberek is részt vesznek, akik az
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A tanulók sajátosságai

Megismerési módszerek

amely számos pozitívum mellett kedvezőtlen
folyamatokat is eredményezhet. Az átmenet
okozta kedvező vagy kedvezőtlen jelenségek
kezelésére érdemes – ha ez aktuális – azokat
a szakembereket is bevonni, akik a szakmai
elméleti és gyakorlati oktatásban érdekeltek.

érintett osztályban tanítanak. Az egyes esetek megbeszélése – főleg azokban az esetekben, ha különösen kedvezőtlen helyzetű
(pl. gyermekotthonokban élő) tanulókról
van szó, rendkívüli fontossággal bírhat.
A tanuló megfigyelése mellett érdemes az
egész osztály (csoport) együttes megfigyelését is elvégezni, tapasztalatokat gyűjteni a
tanulók közötti kapcsolatok jellegéről (pl.
szociometria). Erre – akár az OKÉ-programban – tanórai keretek között számos lehetőség nyílik.

24

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Módszerek és a hatékonyság kérdése
Az elmondottak talán érzékeltetik, hogy a módszerválasztásra nem lehet „kizárólagos” receptet adni, hiszen minden csoport és minden tanuló más a maga egyediségében. Néhány alapelv
azonban a későbbi siker érdekében rögzíthető. Egy tanórai (vagy tanórán kívül) foglalkozás
pontos megtervezése nemcsak a tartalom és a tartalom-közvetítéshez kapcsolt módszerek leírását kívánja meg. A tervezés részét képezi a tanulók számára biztosítandó feladatok és a feladatok elvégzését biztosító eljárások rögzítése is. Ez számottevő mennyiségű feladatot (és felkészülést) jelent a pedagógusok számára, mert a tervezés egyik alapját azok az egyéni fejlesztési tervek képezik, amelyeknek az elkészítése a tanév elején („bemeneti mérések”) megtörtént.
Milyen
séma
adható
az
eredményes
tervezés
támogatásához?
Az alábbi táblázatban az OKÉ-program egy tanórájának modellálását végezzük el.

Fázis

Tevékenység

Előkészítés
Az egyes órák tartalmi és módszertani elemeinek az előkészítésében fontos szerepet kap az
előzetes egyeztetés azokkal a pedagógusokkal,
akik az adott osztályban a többi műveltségterületet és tantárgyat tanítják. Az egyeztetés célja
az OKÉ-program aktuális tartalmi eleme lehetséges kapcsolódási pontjainak a feltárása, azonosítása a többi terület tartalmi elemeivel. (Ennek a tevékenységnek a tanulók „ráhangolásban” lesz nagy szerepe.)
Ezt követően érdemes az adott óra tartalmi elemeit átgondolni, különösen abból a szempontból, ahol problematikus kérdésekről kell majd a
tanulókkal beszélgetnünk. A tartalmi elemekhez
minden esetben módszertant kell rendelnünk.

Célszerű az óra előkészítését is dokumentálni,
például hálóterv vagy mátrix segítségével
olyan tervet készíthetünk, amelynek a kidolgozásában minden kollégának juthat szerep. Az
együttes tervezés a tartalmi elemek összehangolása mellett
a. az egységes módszerek alkalmazását,
b. illetve később az egyéni tanulási útvonalak/stratégiák megalkotását is megkönnyíti.

Információ-bevitel
Az OKÉ-órák esetében ez nem jelent mást és
többet, mint azt, hogy felvetjük azt a témát/témákat, amellyel/amelyekkel az órán kívánunk
foglalkozni. Ezt követően részben a feladatok,
részben pedig – ha erre van lehetőség – a tankönyven kívüli források segítségével, lehetőséget teremtünk a tanulók számára arra is, hogy
saját ötleteikkel, javaslataikkal gazdagíthassák
az óra tartalmát. Az egyes tartalmi elemek meg-

A tanulók számára nem áll rendelkezésre ún.
munkáltató füzet. Ezért célszerű papírlapokat
vagy füzeteket biztosítani a számukra, amelyekben az órán történteket – feladatok megoldásait, önálló jegyzeteket stb. – rögzíthetik. Ezek
az órai jegyzetek és a tankönyv (tanórán feldolgozott) tananyaga képezi azt, amit a tanulóknak
meg kell érteniük, és meg kell tanulniuk.
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beszélése, feldolgozása közös munka során történik, ahol a különféle kooperatív technikáknak
elsőbbséget kell élvezniük.
A megértés ellenőrzése
A tankönyv feladatai lehetőséget kínálnak arra,
hogy ellenőrizhessük a tanulók tudását. A problémát az jelenti, hogy csekély mértékben számíthatunk arra, hogy a tanulók otthon (is) foglalkoznak a tananyaggal. Ezért arra kell törekednünk, hogy a tanulási folyamat a tanórán nagy
biztonsággal lezáruljon.

A tanórán kívüli időszakot a tanulás szempontjából is nehezen lehet befolyásolni. A tanulók jó
esetben azokat az „üzeneteket” viszik magukkal, amelyeket az OKÉ-program fiú és lány szereplője közvetít a számukra. („Gondolkodjatok
el azon…, A következő órán térjünk vissza erre a
kérdésre…stb.).
A tanulók reakciói – és nemcsak az OKÉ-programban, hanem a többi tanórán is – győzhetnek
meg minket arról, hogy mennyire volt sikeres a
tanóra. A visszajelzést részben az osztályban tanítóktól kell várnunk, akik – a közös tervezés miatt – tudják, hogy mire kell reflektálniuk.

Irányított gyakorlás
Ezt a tevékenységet nehéz megvalósítani, mert
a rendelkezésre álló idő erre nem elegendő. Ezt
pótolhatja a tanulók aktivizálása, amely információt adhat a tanórát vezető pedagógus számára arról, hogy az osztály tanulói milyen mértékben vonódtak be a tanítási-tanulási folyamatokba.

A közös tervezés segíthet ezen a problémán, oly
módon, hogy az egyes programok során a tanulók hasonló jellegű feladatokat kapnak, amelyek
lehetőséget kínálnak egyes típusfeladatok begyakorlására.

Összegzés
A tanóra legfontosabb tanulságait a pedagógus
is összefoglalhatja. Az OKÉ-program esetében a
leckéket záró párbeszéd nyújt ehhez segítséget,
amelyben a rajzolt szereplők közvetlenül szólnak – mintegy „kibeszélnek” a tankönyvből – a
tanulókhoz.

A tanórán tanultakat a házi feladat erősítheti
meg. Ebben az esetben erre itt kevés a lehetőség, amit oly módon lehet „ellensúlyozni”, hogy
a pedagógus újra felhívja és ráirányítja a tanulók figyelmét az egyes műveltségterületek közötti lehetséges kapcsolódási pontokra.

A szakmai munka sikertelenségét számos tényező okozhatja. Az elmúlt évek kutatásai
többnyire arról számoltak be, hogy a pedagógusok többsége külső tényezőben (pl. család, a
szakmai munka támogatásának hiánya stb.) látta azokat az okokat, amelyek munkája/munkájuk sikertelenségét okozhatták. Az alábbi táblázat segítségével arra szeretnénk rámutatni,
hogy a nem elégséges tanulói teljesítmények mögött – nem vitatva a külső tényezők jelentősen befolyásoló szerepét – az iskolának mint szervezetnek a működése és a pedagógusok felkészültségének színvonala is szerepet játszik. Ezek azonban olyan tényezők, amelyek a program mögött álló támogatási rendszer segítségével jelentősen csökkenthetők.
Mi vezethet el a sikertelenséghez, legyen szó akár a tanári, akár a tanulói teljesítményekről?
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Alacsony szintű
információ

Alacsony szintű
oktatás

Alacsony kompetencia-tartalom

Képzetlenség

Alacsony szintű
teljesítmény

Alacsony elégedettségi szint

Alacsony motivációs szint

A tanulók többsége számára a tankönyvben (vagy egyéb taneszközökben)
megjelenő információ önmagában nem elégséges ahhoz, hogy segítségével fel
tudják dolgozni a tananyagot. Ezt kell számukra olyan tartalmi-módszertani támogatással ellátni, amely sikeressé teheti a tanulás folyamatát. Ennek elmaradása (vagy „rosszul illesztése” a tanuló feltételeihez) számos kedvezőtlen következménnyel járhat: a tanulási hajlandóság további csökkenése, az érdeklődés elfordulása az órai eseményektől, amely az óra menetének megzavarásához, rendbontáshoz, fegyelmezetlenséghez vezethet.
Probléma, ha azt gondolja a tanórát tervező pedagógus, hogy ezekre a tanulókra nem érdemes „a kelleténél több időt és energiát pazarolni”. A „nekik
ennyi is elég” szemlélet abból indul ki, hogy a tanulók nem fejleszthetők, és
„amúgy sem hálálják meg a törődést”, amelyet az iskola, a pedagógus rájuk
fordít.
A tanulók jelentős százalékánál ez a helyzet tapasztalható. Sok esetben az ún.
kapunyitogató kompetenciák (írás–olvasás–számolás) esetében is komoly hiányosságok vannak, amelyek miatt nem lehetséges eredményes tanulás. Az
alapkompetenciák fejlesztésére akkor is időt kell fordítani, ha esetleg az a vélemény alakul ki a pedagógusok között, hogy ennek nem itt lenne a helye. Nyilvánvaló, hogy a probléma nem a kilencedik évfolyamon alakult ki, de ott csapódott le, tehát a vele történő foglalkozást ezért nem lehet elkerülni.
A képzetlenség, amely akár a tanuló tanulásával, akár a hiányos ismeretanyaggal (műveltség) összefüggésben jelenik meg, olyan probléma, amelyet orvosolni szükséges. De hasonlóan nagy gondot jelent az is, ha a szakmai felkészületlenség és módszertani hiányosság a pedagógust jellemzi. Az egymástól történő folyamatos tanulás, az erre történő reflektív magatartás mind a két esetben hatékony ellenszer lehet.
Nem elégedhetünk meg azzal, ha a tanulók számára az a legfontosabb törekvés, hogy elkerüljék az elégtelen osztályzatokat. Ezért célszerű már a tervezés
során arra törekedni, hogy az idő előrehaladásával egyre bonyolultabb, összetettebb, munkaigényes feladatokat adjunk a tanulók számára.
A közös tervezés a pedagógusok oldaláról több más mellett éppen azt a célt
szolgálja, hogy ne következhessenek be „minimalizálási törekvések” az órák
célját, módszertanát, tartalmi elemeit tekintve.
Nyilvánvaló, hogy ha mindenki (akár hallgatólagosan) beletörődik abba, hogy
nem lehet magasabb teljesítményt elérni, akkor az elégedettség szintje sem
lesz annál magasabb. A tanulói kudarc kevésbé látványos változata az, amikor
a tanulók tudnának többet és jobban teljesíteni, de ezt mégsem teszik. A feltételekhez képest történő alulteljesítés, ha nem vezet „katasztrófához” (pl. bukásokhoz), a tanulási folyamat résztvevőit akár elégedetté is teheti.
Az eddig bemutatott problémák bármelyike eredményezheti – és fordítva. Ha
a tanulási folyamat érintettjei nem várnak a másik féltől semmit (vagy majdnem semmit), akkor az eredmények is ezt az elvárást fogják tükrözni.

Önkontroll a tervezés megkezdése előtt
Úgy gondoljuk, hogy a tanév – és az osztályfőnöki program – tervezése előtt érdemes átgondolnunk
azt, hogy mi magunk hogyan vélekedünk a tanítási-tanulási folyamat néhány eleméről. Az is fontos,
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hogy saját véleményünket egy pillanatra függetlenítsük a konkrét feltételrendszertől, mert ha ezt nem
tesszük, akkor komoly mértékben korlátozzuk gondolkodásunk szabadságát.

Az alábbi táblázatokkal tehát az a célunk, hogy néhány kulcselem kapcsán átgondolhassuk saját módszertanunkat, stratégiánkat. A következő táblázatok oszlopaiban különféle
felfogások húzódnak meg az oktatás, a tanítási-tanulási folyamat néhány aspektusáról. Pirossal jelöltük meg azokat a megoldásokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy jó lenne, ha az intézmény és/vagy a pedagógus ezeket alkalmazná a tanulói sikeresség növelése érdekében. Nyilván nincsen szó kizárólagosságról, sokkal inkább egy olyan folyamatról, amelyben a kezdő pontot azoknak kell pontosan rögzíteni, akik a konkrét tervezést végzik. Célszerű lenne, ha a táblázatot mindazok a pedagógusok is végiggondolnák, akik az adott osztályban tanítanak. Álláspontjuk, véleményük rögzítését érdemes a tervezés során elvégezni.
I.
Szelektív

Belehelyező

A tanuló befogadja a tanár
által nyújtott ismereteket és a
feldolgozás is
tanári instrukciók alapján
történik. A tanárok szerint a
tanulók nem
fejleszthetők,
mert értelmi
képességeik
adottak, ezért
minden területen hasonló teljesítményre képesek.

A tanuló tanári
instrukciók alapján végzi a tanulási tevékenységet, a tanárok
hisznek abban,
hogy a tanulók értelmi képességei
fejleszthetők s
ezért képesek –
bár eltérő, de jelentős – teljesítményekre is az
egyes tárgyak
esetében.

II.

A tanulókról alkotott felfogás
Csoportokban
gondolkodó
A tanárok hisznek
abban, hogy a tanulók, mivel csoportokban dolgoznak, hatnak
egymás teljesítményére.

Integratív

Innovatív

A tanuló
olyan „ügyfél”, akit informálni kell.
Szükségleteit
környezete
(pl. család)
határozza
meg, amelyet
az iskola
igyekszik figyelembe
venni és kielégíteni.

A tanuló partner és a
tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevője. A tudásmegosztásban ő is részt vesz,
a többiek számára
maga is tudásforrásként jelenik meg.

A tantárgyak és a tantárgyakon belüli tartalmi-szerkezeti kapcsolatok

Szelektív

Belehelyező

Éles határok vannak az egyes tantárgyak között,

Éles határok
vannak a tantárgyak között,

Csoportokban gondolkodó

Integratív

Innovatív

Éles határok vannak
a tantárgyak között,

A rokon tantárgyak közötti

Minimális a választóvonal az
egyes tantárgyak
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nincs közöttük –
vagy csak ad hoc
jelleggel – tartalmi átjárás, a
kapcsolat esetleges.

de a kapcsolatot a differenciálás miatt
tervezni kell.

de a tartalmi kapcsolat az egyes
anyagrészek között
– igaz, nem irányítottan, hanem személyekhez kötötten
– megteremtődik.
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kapcsolat jelentős, erős az interdiszciplináris
szemlélet.

között, a tanulandó tartalmakat tervezett szituációk határozzák meg.
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A TANKÖNYV EGYES FEJEZETEINEK BEMUTATÁSA
A következő fejezetben a tankönyvfejezeteket mutatjuk be egyrészt
 tartalmi, másrészt pedig
 módszertani
szempontból.

A könnyebb áttekinthetőségért táblázatos formát alkalmazunk.
A tankönyv használatát kiegészíti
 az OKÉ-programhoz készült munkafüzet, valamint
 a hagyományos és a rugalmas tanmenetek.

Szemben a többi tantárggyal (műveltségterülettel), az OKÉ-program minden tanévben szerepet kap az órarendben. A két kötet leckéi – a tanmeneteknek megfelelően – lefedik a három
tanévet.
A tankönyvben – mint minden közismereti tantárgy (műveltségterület) esetében – 1-1
lecke 2 oldal terjedelmű. Ehhez – eltérő oldalszámban – kapcsolódnak a munkafüzet feladatai.

30

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

9. évfolyam

A tanóra címe
Óraszám

1.1. Bevezetés az Osztályközösség-építő Programba (9. 6–7. o.)
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

A bevezető fejezet célja kettős:
a.) meg kell ismertetni a tanulókkal az OKÉprogram célját,
b.) el kell magyarázni a tankönyv használatát!
A program célja az osztályközösség fejlesztésén túl a tanulással kapcsolatos motivációk
erősítése. A tankönyv használatát illetően rá
kell irányítani a tanulók figyelmét a tantárgyak/műveltségterületek közötti tartalmi
kapcsolódási pontokra, valamint a fejezet/lecke/heti óraszám szoros kapcsolatára!
Mindezek mellett már az első órán el kell
kezdeni fejleszteni a program alapvető célját, az osztályközösség építését, formálását
(szituációs játékok, kommunikációs helyzetek)!

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra elején a pedagógus röviden, frontális
módszerrel bemutatja az új programot a diákok számára. Ehhez illusztrációként a 6. oldal ábráját használja.
Felhívja a figyelmet az idegennyelv-tanulás
fontosságára, és elvégezteti a 7. oldalon található 5. feladatot. (Ha két órát szán erre a
témára, akkor az itt található többi feladat is
elvégezhető.
Ha nem, akkor térjen át a munkafüzet feladataira.
Hívja fel a tanulók figyelmét a 7. oldalon található „Gondolkodtató” feladatra. A két figura kulcsjelentőségű a tanév szempontjából, mert sajátos párbeszédet folytatnak a
tanulókkal, amelynek eredményeire a pedagógusoknak egyrészt számítaniuk, másrészt
pedig támaszkodniuk kell.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (4–7. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik. Ezeknek az a
célja, hogy a programot tanító
pedagógus „előzetes információkat” kapjon a tanulókról.
A feladatokra adott tanulói válaszok meghatározó jelentőségűek a tanév egésze szempontjából, mert ezeknek a kiértékelése kapcsán lehet elkészíteni
az egyéni fejlesztési programokat.
A tanulókról alapvetően két területről kaphatunk a kérdések
kapcsán információkat:
a. pályaválasztásuk indítékairól,
b. saját tanulástörténetükre vonatkozó reflexiókról.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
Valójában itt egy kérdőívről van
szó, amelyet célszerű a pedagógusnak kiértékelni. (Ha – mint
ezt fentebb javasoltuk – az iskolában team-munkában terveznek, akkor az értékelésben
az osztályban tanító pedagógusok mindegyike részt vehet. Az
információkat együttesen célszerű értékelni.
A következő órára fontos lenne
mindezt bemutatni a tanulóknak és a tapasztalatokról vitát
rendezni.
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Értékelés

A tanulókat egyéni munkájuk alapján értékelhetjük. A következő órától kezdve törekedni kell nemcsak az egyéni, hanem a kisebb vagy nagyobb csoportokban végzett
teljesítmények értékelésére is.

Követelmények

A tanulók kaphatnak házi feladatot is. Ezek lehetnek szóbeli
vagy írásbeli jellegűek.
Célszerű a munkafüzet kérdéseit feladni, és erről (is) a következő óra elején néhány tanuló megnyilatkozása alapján
vitát rendezni.
Az óra/órák végére a tanuló legyen tisztában a program céljaival, legyen képe a
sajátos taneszközökről.
A pedagógusnak az első pillanattól kezdve törekedni kell a tanulók aktivizálásra, a közös munkatevékenységbe történő bevonásukra.

Kapcsolódási pontok:
A kapcsolódási pontok kulcsfontosságú szerepet játszanak a tankönyv használatában.
a. Az osztályban tanító pedagógusok számára ez megkönnyíti a tervezést, az egyes anyagrészekben közvetített tartalmak összehangolását.
b. A tanulók számára pedig elősegíti egy – a tantárgyi határokon átnyúló – komplex(ebb)
szemlélet kialakulását.
Ezért alapvetően fontosnak tartjuk azt, hogy az egyes műveltségterületeket tanítók a
teljes kötet tartalmával ismerkedjenek meg.
Az alábbi táblázat példa arra, hogyan hasznosíthatók a kapcsolódási pontokban rejlő
tartalmi összefüggések.
Matematika
Bevezetés
az Osztályközösségépítő Program-ba (9.
6-7. o.)

Természet-is- KOMA-program Történelem-társameret
dalomismeret
Az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a tanulók felismerjék a tankönyvben megjelenő, az egyes tantárgyakat/műveltségterületeket összekapcsoló komplexitást.
Erre konkrét formában a 9.1.3. leckében nyílik lehetőség (Gondolkodtató,
11. oldal.)
Érdemes ezt kipróbálni!
Feladat lehet a 10. oldal képeinek az összevetése a 329. oldal iskolákat bemutató képeivel.

A tanóra címe

1.2. Miért érdemes tanulni?
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Óraszám

Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A tanóra egyik célja annak megvitatása,
hogy miért kell és miért érdemes tanulni. A
másik cél a műveltség tartalmának a megvitatása.
Kit tartunk művelt embernek? Mi a műveltség tartalma napjainkban? Hogyan változott
ez az elmúlt évtizedekben?

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (8–9. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik. A feladatok
célja az, hogy a tanuló valóban
reális énképpel töltse ki azokat!
Ezeknek a feladatoknak azért is
van meghatározó jelentősége a
pedagógus számára, mert írásképet és önértékelést kap(hat)
minden tanulótól.
Az óra elején a pedagógus a tanóra címével: A munkafüzet feladatait a tanu– Miért érdemes tanulni? – kvázi vitaindító
lóknak önállóan kell elvégezni.
beszélgetést kezdeményez / indít el az osz8. oldal 1. feladat: Érdemes a
tály tanulói között. 8. oldal 1. feladat (Érde- pedagógusnak post-iteket alkalmes a pedagógusnak a táblára post-itekkel
mazni, arról, hogy a tanulók mijelölni, hogy a tanulók, hogyan látják az
képpen vélekednek a tanulás
egyes véleményeket, ezt követően röviden
szükségességéről. Nagyon fonérdemes azokat kiértékelni. Ennek a feltos hangsúlyozni, hogy lehetadatnak több szempontból is meghatározó
nek olyan válaszadások is a tajelentősége lesz, mert iránytűt kap(hat) a
nulói vélemények között, ametanulói vélemények alapján, hogy a tanulók lyek negatív irányba sodorhatmiképpen gondolkodnak a közelgő szakma- ják a beszélgetést az osztály tatanulásukkal vagy továbbtanulásukkal kapnulói között.
csolatban.
Ezért érdemes az elején hangHívja fel a figyelmet a 8. oldal 2. feladatára! súlyozni, hogy ez a tanuló érKülönösen fontos ez a feladat (is), mert itt is deke, hogy a feladatot/feladaszámtalan információhoz jut(hat) a pedagó- tokat minél pontosabb megfogus, amelyekkel a későbbiekben segíteni/tá- galmazásban és kellő komolymogatni tudja azokat a tanulókat, akiknél
sággal töltse ki, illetve válamég nincs különösebb motiváció a tanuszolja meg!
lásra.
9. oldal 4 /b) feladat A pedagóFelhívja a figyelmet a 9. oldal 3. feladatára.
gus koordinálja a 10 fokú skálán
Ez a feladat tipikusan a műveltséget állítja a elért tanulói eredményeket,
középpontba. Ezen az oldalon található a 4. majd közösen megvitatják az
és az 5. feladat. Itt a lányok és a fiúk külön
eredményt.
kérdést kaptak, amelyek a megválaszolása
Ennél a fejezetnél érdemes és
is a műveltséget helyezi előtérbe. Csoporteredményes lenne, ha a pedabontás szerint lehetősége van a pedagógus- gógus ezeket az oldalakat lenak arra, hogy egy-egy tanulót megkérjen
fénymásolná, és az év végén
arra, hogy a táblára írják fel, melyek voltak a újra elővenné az osztályban tatanulóknál azok a kulcsszavak, amelyekkel
nulók között. Ez azért is fontos
meghatározták a feladatban kérteket. A pe- lenne, mert így a tanuló is
dagógus a végén összegezi a táblára felírta- szembesül azzal, hogy
kat.
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változott-e a tanuláshoz
való viszonya, gondolkodása, attitűdje;
- íráskészsége, szókincse.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél az első három kérdést csoportmunkában is érdemes elvégezni.
A 4. kérdés – ha már nem maradt idő – házi feladatnak (írásban) is feladható, vagy szorgalmi feladatnak, amit a következő órán az önkéntes tanuló
szóban, kiselőadás formájában
(5-10 perc) elővezet.
Ebben a fejezetben a tanulók
íráskészségét és a munkafüzetben található feladatok kitöltésének igényességét és motivációját értékeljük.
-

Értékelés

A tanulókat egyéni munkájuk alapján értékelhetjük. A következő órától kezdve törekedni kell nemcsak az egyéni, hanem a kisebb vagy nagyobb csoportokban végzett
teljesítmények értékelésére is.

Követelmények

A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg a munkafüzetben található feladatok megoldását. Legyen reális önértékelése tanulásával és műveltségével kapcsolatban.
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A tanóra címe
Óraszám

1.3. A tanulás kora
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra egyik célja, hogy bemutassa a tanulók számára az iskolázottság alakulását az
elmúlt másfél évszázad során. Fel kell hívni
a tanulók figyelmét az alacsony iskolázottsággal járó veszélyekre pl. (funkcionális)
analfabetizmus, mint olyan tényezőkre,
amelyek alapvető akadályait képezhetik a
munkaerőpiaci és társadalmi integrációnak!
A másik cél az élethosszig tartó tanulás fontosságának a hangsúlyozása, annak a megvitatása, hogy miért kell napjainkban felnőtt
korban is különféle típusú tanulmányokat
folyatatnunk.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (10–11. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
A fejezet kitér az analfabetizmus problémájára is, amelynek
súlyos hatásai vannak mind az
egyén, mind pedig a társadalom többi tagjaira nézve is. A
tanulók a különböző grafikai
ábrák alapján elemezhetik és
értékelhetik, hogy melyek azok
a problémák, amelyek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket leginkább hátrányos
helyzetbe (társadalomban elfoglalt hely, családon belüli alacsony iskolázottság újratermelődése stb.) sodorhatják.
Az óra elején a pedagógus hívja fel a figyelA munkafüzet egyes feladatait
met a 10. oldalon lévő figurák párbeszéa tanulóknak önállóan kell
dére. Generáljon aktív párbeszédet a tanumegoldaniuk. A 10. oldal Vitaslók között, hogy minél több információt sze- sátok meg című feladatában a
rezzen arról, hogy a tanulók hogyan vélepedagógus aktivizálja az osztály
kednek ezekről a szereplőkről.
tanulóit, hogy a tankönyvben
Ezt követően 10. oldal 1. feladat: A képek
megjelenő problémák mellett
alapján a pedagógus irányítsa a beszélgetést milyen egyéb nehézségekkel
a tanulók között, hogy a látottakat minél
kell szembenéznie azoknak,
részletesebben tudják megvitatni. (Ebben a akik alacsony iskolai végzettfejezetben is érdemes post-iteket alkalséggel rendelkeznek. (Csoportmazni.)
munkában is feldolgozható ez a
10. oldal: A pedagógus hívja fel a figyelmet
kérdés, itt a pedagógus posta grafikonok és a térkép adatainak a jelenitek segítségével a tanulói válatőségére! A térképnél fontos, hogy a pedaszokat összesíti, és ennek alapgógus mutasson rá, mely országokról van
ján készítenek a tanulókkal ún.
szó (amennyiben a tanulóknak nem sikerült analfabetizmus-térképet,
azonosítaniuk azokat).
amelyben kirajzolódik a tanulói
Hívja fel a figyelmet a 11. oldal ábráira,
válaszadásokból, hogy menyamely a magyarországi helyzetet mutatja
nyire tudták elsajátítani ezt a
meg.
fejezetet. A 10. oldal 3. és a 11.
11. oldal 2. feladat: Az ábra alapján a tanár
oldal 5. feladatainál – amennyimutasson rá azokra a problémákra, amelyek ben a pedagógus felméri, hogy
több szempontból is érint(het)ik a tanulónehezebben tudják megoldani
a feladatokat a tanulók, akkor
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kat. Magyarázza el, hogy mit jelent az analfabetizmus fogalma. A keretes szövegben a
tanulók keressék ki azokat az ismérveket,
amelyek alapján valakit analfabétának nevezünk. Ezt követően csoportbontás keretében a tanulók hasonítsák össze, hogy mi a
különbség a funkcionális analfabéta és a
funkcionálisan írástudó személy között. (Ez
a feladat a szövegértés fejlesztését is szolgálja a tanulóknál.)
Értékelés

Követelmények

A tanulókat egyéni és csoportban végzett
munkájuk alapján értékelhetjük.

vagy tanári útmutatást adjon,
vagy csoportmunka keretében
oldják meg a feladatokat.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél is érdemes csoportmunkában dolgozni a tanulókkal. A tanár a tanulói válaszokra reflektál, és ha kell, akkor korrigálja a
feleletet.

A tanulók kaphatnak házi feladatot is. Ezek lehetnek szóbeli
vagy írásbeli jellegűek.
Célszerű a munkafüzet kérdéseit feladni, és erről (is) a következő óra elején néhány tanuló megnyilatkozása alapján
vitát rendezni.
A tanulónak legyen fogalma az élethosszig tartó tanulás fontosságáról. A pedagógus minél több szempontból vizsgálja meg ezt a kérdéskört a tanulókkal,
nemcsak a tankönyvben és a munkafüzetben található feladatokra támaszkodva, hanem gyűjtsenek példákat, életképeket, hogy a közeli vagy távoli családtagok, barátok, ismerősök stb. találkoztak-e hasonló nehézségekkel. Ezeket
a történeteket meséljék el egymásnak és vonják le a következtetéseket.
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A tanóra címe
Óraszám

1.4. Miért (nem) szeretem az iskolát?
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A tanóra egyik célja, hogy képet kapjunk a
tanulók iskola- és szakmaválasztási elképzeléseiről. (Miért éppen ezt az iskolát választották? Miért ezt a szakmát választották?) A
másik cél annak a megvitatása, hogy milyen
iskolába szeretnének tanulóink járni. Ehhez
a fejezet képei nyújtanak segítséget.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (8–9. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat
kapcsolódik. A tanulók a feladatok elvégzésével lehetőséget
kapnak arra, hogy az osztályban
tanuló társaikat minél jobban
megismerhessék.
A pedagógus informálódjon arról a feladaA munkafüzet feladatait a tanutok segítségével, hogy tanulói miért válasz- lóknak önállóan kell elvégezni,
tották éppen ezt az iskolát? Ehhez hívja fel
de a feladatok elvégzése után a
a figyelmet a 12. oldalon a kördiagramra. A pedagógus irányításával a válapedagógus a tanulók válaszaiból készíthet
szokat közösen kiértékelik.
egy kimutatást, hogy ki miért jött az intézÉrdemes lehet a 12. oldal 1. felménybe.
adatát összekapcsolni a 13. olA tanulókkal Iskolaválasztásom címmel ködal 7. feladatával.
zösen készítenek egy táblázatot. Vélhetően A pedagógus hívja fel a figyellesznek olyan tanulók, akik nem szerettek
met, hogy a nyitott kérdéseknél
volna az adott iskolába járni. Itt nagyon fon- (pl. Ha szeretek iskolába járni,
tos, hogy a pedagógus ezeket a válaszadáakkor az azért van, mert… stb.)
sokat is jelölje!
a tanuló minél pontosabban váA 12. oldalon található blogszövegeket filaszoljon azokra.
gyelmesen olvassák el a tanulók, és a pedagógus direkt irányított kérdésekkel aktiviKerüljük el, hogy „csak”, vagy
zálja a tanulókat. A feladat előtt érdemes
„mert” válaszok legyenek, mert
arról is tájékozódni, hogy a tanulók közül
ezekre a válaszokra érdemben
kik azok, akik élnek a blog-adta lehetősénem tud a pedagógus és az oszgekkel, és kik azok, akik nem használják vé- tályban tanulók sem reflektálni.
leményük kifejtésére ezt a lehetőséget!
Érdemes és tanulságos lehet,
Fontosnak tartjátok-e, hogy az interneten
hogy a 7. feladatnál – a nem
tegyétek közzé egy-egy kérdésben álláspon- volt szempont, a véletlen hozta
totokat?
így, és egyéb fontos szemFontos-e számotokra az anonimitás egy-egy pont(ok) –, a pedagógus külön
megjegyzés esetében?
táblázatban összesítse a tanuEzt követően a munkafüzet 12. oldal 5. fellók válaszadását és ezt köveadatával érdemes továbbhaladni. A kérdétően közösen beszélgessenek a
sek megválaszolása után a pedagógusnak
tanulókkal, hogy milyen problélehetősége van a válaszokat összegezni, és
mák, nehézségek húzódhatnak
a tanulókkal közösen készíteni egy összesímeg a válaszadások hátterében.
tett táblázatot. Érdemes ezeket az információkat is megőriznie a pedagógusnak, mert
az év végén a különböző feladatoknál újra
elő lehet venni. (Pl. Mi változott az egy év
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alatt? Vannak-e azóta megváltozott ülésrendek? Mi lehet azoknak az oka? stb.)

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Ebben a fejezetben számos nyitott kérdés
van, pl. a 12. oldal 2. és a 13. oldal 3. feladatai, amelyek megválaszolása után többletinformációt kaphat a pedagógus.
Ezeket az információkat érdemes jegyzetelni, mert a további fejezeteknél – ismerve
már a tanulók iskolához való viszonyukat,
gondolkodásukat – is felhasználhatók majd.
Hívjuk fel a figyelmet a 13. oldal képeire!
Aktivizáljuk a tanulókat, hogy minél több
szempontból közelítsék meg a képeken látható tanulási munkaformákat. (Itt is érdemes a munkafüzet 14. oldal 9. feladatát
párhuzamosan elvégeztetni a tanulókkal.)
Kiemelten fontos és nélkülözhetetlen, hogy
a pedagógus a 14. oldal 8. feladatát elvégeztesse a tanulókkal. Ezek a válaszadások
(is) nagymértékben hozzájárulnak ahhoz,
hogy az osztályfőnök (még) jobban megismerhesse az új osztályát.
Hívjuk fel a 15. oldal 10., 11. feladataira a
tanulók figyelmét. Ezek a feladatok a tanulói kreativitást igyekeznek előtérbe helyezni.
A tanulókat egyéni és csoportmunkájuk
alapján értékelhetjük.
Értékeljük a tanulók által használt szókincset, annak minőségét, hogy az egyes feladatoknál hogyan fogalmazzák meg a felmerülő problémákat.

Ebben a fejezetben egyrészt
- a tanulók íráskészségét, és a
munkafüzetben található
feladatok kitöltésének az
igényességét és motivációját,
másrészt
- a csoportmunkában való aktivitást, az érdemi hozzászólásokat;
- a tanulók közötti toleranciát
értékeljük.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg a munkafüzetben található feladatokra adandó válaszait.
1.5. Tudok-e tanulni?
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
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Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra
A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke célja a tanulás tanulása programelem bevezetése. Nyilván nem lehet egy
órában ezt a kérdést megoldani, ezért
erre – a lehetséges módszerekre, megoldásokra – lehetőség szerint vissza-vissza
kell térni és erre kell a többi tárgyat tanító
kollégát is bátorítani! Az órán több tanulást segítő módszert is érdemes kipróbálni
(memoriterek, jegyzetelés, lényegkiemelés, gondolattérkép készítése stb.), illetve
óráról órára ezek számát/körét bővíteni.
A cél az egyéni tanulási stratégiák kidolgozása, erősítése.
Célszerű lehet, ha a pedagógus a leckét
egy nyitó kérdéssel vezeti be. Érdemes
ilyen és hasonló kérdéseket feltenni az
osztálynak, mint például:
a.) Mitől függhet az, hogy valakit jó tanulónak vagy rossz tanulónak sorolnak be az
iskolában?
b.) Melyek lehetnek azok a gátló tényezők, amelyek motiválttá vagy motiválatlanná teszik a tanulót?
Ezt követően a 14. oldal 1. feladatát végeztessük el a tanulókkal.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 15. oldal keretes szövegére. Vitassák meg a tanulók, hogy melyek lehetnek azok a módszerek, amelyek alkalmazásával sikeresek
lehetnek a tanulásban.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (16–21. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat
kapcsolódik. A feladatok célja az,
hogy a tanuló önmagáról mint tanulóról alkotott képe, önreflexiója miképpen válik saját „tanulástörténetévé”. A munkafüzetben
számos kérdőív van, amiket mindenképpen fontos és hasznos,
hogy a tanulók érdemben kitöltsék és azokat a pedagógus segítségével kiértékeljék.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezniük.
Minden feladat elvégzése után a
tanulók tömören foglalják össze a
válaszaikat és indokolják is meg
azokat. A pedagógusnak érdemes
ennél a feladatoknál is post-iteket
alkalmazni.
Gyűjtse össze a tanulói beszámolók közül azokat az indoklásokat,
ahol hasonló válaszok születtek,
illetve azokat is ahol nagymértékben eltértek a többségi válaszoktól. Ezt követően a tanulókkal közösen állítsanak fel az osztály tanulási stílusának a gondolattérképét.
A további feladatokat is érdemes
ezzel a módszerrel kezelni. A kérdőívek kitöltése vélhetőleg hoszszabb időt igényel a tanulóktól. A
kérdőívek terjedelme miatt is
hasznos és érdemes a következő
órákon is az elmaradt kérdőíveket
kitöltetni a tanulókkal.
Otthoni munkának pl. lehetősége
van a tanulónak, hogy a 17. oldal
5. és a 19. oldal 6. feladatát házi
feladatként vagy szorgalmi feladatként kitöltse és azt a következő órán az osztály tanulói előtt
bemutassa.

39

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A fejezet összefoglaló kérdéseinél
érdemes csoportbontásban dolgozni.
A három feladatot lehet három
csoportban elvégeztetni, ahol
csoportonként mindenki kifejti a
kérdéseket, illetve megfogalmazza a válaszokat. A pedagógusnak itt is érdemes a válaszokat
összegyűjteni, és a végén összesíteni a tanulók előtt a válaszokat,
indoklásokat.
A tanulókat egyéni és csoportos munkáEbben a fejezetben a tanulók
juk alapján értékelhetjük. Az egyes felada- íráskészségét és a munkafüzettoknál a tanuló érdemi hozzászólását és a ben található feladatok kitöltéséproblémák minél alaposabb kifejtését vár- nek az igényességét és motivációjuk el.
ját értékeljük.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán.
A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a
munkafüzetben található feladatoknál.
1.6. Érdemes jól tanulni?
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az órának kettős célja van.
a) Bemutatni és megvitatni a tanulókkal a
különböző középfokú intézményekbe
járó tanulók tanulási teljesítménye közötti különbséget, elemezni az eltérések okait és következményeit.
b) A másik cél a tanulással kapcsolatos
motivációnak és ambíciónak a megvitatása: miért érdemes jól tanulni. Fel kell
vetni a példaképek szerepét és jelentőségét, és meg kell vitatni a tanulni nem
akaró tanulók helyét és szerepét a közösségben! Vita a tanulás és a karrier
összefüggéseiről.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 16. oldal
diagramjaira! Az ábrán található adatok
alapján foglalja össze az osztálynak, hogy
melyek lehetnek azok a problémák, amelyek
veszélyeztetik a tanulókat az idő előtti iskolaelhagyás tekintetében.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (22–23. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik. A feladatok
rávezetik a tanulót a tanulásról
alkotott képének pontosítására. A táblázatok bemutatják,
hogy milyen szoros összefüggés
van az iskolázottság és a munkaerő-piaci szereplők között.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe

Különösen érdemes kiemelni az olvasó és
nem olvasó diákok arányát a középiskolában. Vitaindítóként érdemes ezzel az ábrával
indítani a tanórát. Érdemes a válaszokat ennél a feladatnál is rögzíteni. Csoportbontásban is elvégezhető, pl. érvek és ellenérvek az
olvasás kapcsán. A kérdések többek között
kiterjedhetnek pl.
- Miért fontos az olvasás szeretete?
- A tananyaghoz ki szokott többlet információt olvasni, utánanézni (pl. filmalkotások
megtekintése a tanult leckével kapcsolatban)?
A tanulók vitassák meg egymás között, hogy
az elmúlt fél évben mit olvastak a tananyaggal kapcsolatban, és mit olvastak egyéni érdeklődésük miatt.
A pedagógus hívja fel a figyelmet az olvasó
ember és a művelt ember jellemzőinek öszszefüggéseire.
Az osztály tanulóival vitassa meg, hogy milyen előnyei lehetnek annak a tanulónak, aki
rendszeresen minőségi irodalmat olvas. Ezt
követően a tanulók olvassák el a 17. oldal
keretes szövegét.
A szöveggel kapcsolatban a pedagógus kérdezzen rá pl.: Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a jó tanuló, és milyen a rossz tanuló? Voltak-e a szövegben ismeretlen kifejezések? A tanulók sorolják fel azokat.
(Pl. dialógus, rokonlélek, éteri, eszmél, szemernyi, szerényen, illedelmesen, lidércnyomás, obligát.) A pedagógus ezeknek a szavaknak – és amiket még a tanulók jeleztek –
a jelentését fejtse ki. (Szókincsbővítő feladatként is érdemes alkalmazni.)
A tanulókat egyéni munkájuk alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél
alaposabb kifejtését várjuk el.

A munkafüzetben található diagramokat, amennyiben szükséges, a pedagógus magyarázza
meg.
Az előző fejezetekben is utaltunk már ilyen és hasonló
problémákra. (L. 1.3 A tanulás
kora című fejezet.)
A tanár hívja fel a figyelmet a
23. oldal 6. feladatra. Ezt a feladatot otthoni munkában is elkészíthetik a tanulók, és a következő órán prezentáció formájában elővezethetik az osztálynak. (A társak hozzászólásai
is előmozdíthatják a tanulói
gondolkodást abban, hogy valóban érdemes-e jól tanulni.)
A fejezet összefoglaló kérdéseinél különös tekintettel a 2., 3.
kérdést célszerű a tanulókkal
megvitatni. Ez azért is lényeges
elem, mert a pedagógus a tanulói válaszokból leszűrheti,
hogy a tanulók mennyire értették meg a fejezetben felmerülő
problémákat, nehézségeket.

Ebben a fejezetben a tanulók
íráskészségét és a munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán.
A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a
munkafüzetben található feladatoknál.
1.7. Gazdálkodj okosan az idővel!
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Óraszám

Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke célja az, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét az időgazdálkodásra. Ezért az óra –
és a vita – középpontjába a tanulói munkaidő szerkezetét, annak összetevőit célszerű
állítani. A történelmi példák segítségével (pl.
Benjamin Franklin életrajzának bemutatása)
érzékeltetjük, hogy milyen eredményei lehetnek az egyén életében a megtervezett,
átgondolt időfelhasználásnak. Egy másik cél
annak a bemutatása lehet, hogy az időtervezéssel hogyan tudja a tanuló hatékonyabbá
és eredményesebbé tenni az iskolai tanulmányi tevékenységét.
A pedagógusnak érdemes a tanórát a 18. oldal idézeteivel indítani. („Az idő pénz”, „Szereted az életet? Akkor ne vesztegesd az időt,
hisz belőle áll az élet.”) Közösen vitassák
meg az osztályban, hogy ki és mit gondol
ezekről az idézetekről?
Ismernek-e hasonló mondásokat, közmondásokat, amelyek az idő és a pénz gazdaságos beosztásáról szól? Ha igen, akkor postitek alkalmazásával készítsenek
„üzenőfalat”!
Esetleg önálló gondolatként fogalmazzák
meg, hogy a tanulók mit értenek ezeken a
fogalmakon, és mit tartanak fontosnak öszszekapcsolni az idő- és a pénzgazdálkodásban.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 18. oldalon a keretes szövegre (Benjamin Franklin
életrajzának bemutatása). Az osztály tanulói
vitassák meg az olvasottakat. A pedagógus
kérdezzen rá, hogy pl. Melyek voltak azok a
lépések, amelyek elősegítették Benjamin
Franklin meggazdagodását? Vajon miért hasonlította össze B. F. az adósságot és a rabszolgaságot? (Ennél a kérdésnél a mai problémákat, mint pl. hitelek is előtérbe helyezhetjük.) Hívja fel a figyelmet a 19. oldal diagramjára. Vitassák meg az osztály tanulóival,
hogy pl. mi az oka annak, hogy a szakközép-
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (24-25. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik. A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni. A feladatok strukturálisan épülnek fel,
amely lehetővé teszi, hogy a tanuló objektív válaszaiból a pedagógus felmérje az osztály tanulóinál az időmérleg-felhasználást.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A 24. oldal 1. és 2. feladatait
érdemes otthoni munkának feladni, hogy a tanuló ezeket jól
átgondolva tudjon a kérdésekre válaszolni. Ezeket az
„eredményeket” a következő
órán érdemes a tanulókkal közösen megvitatni.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 25. oldal 4. feladatára.
Több szempontból is fontos,
hogy a tanulókkal elvégeztessük ezt a feladatot. (Diagramértelmezés.)
A fejezet összefoglaló kérdéseinél a 2. feladatot érdemes újra
elővenni, és az osztály tagjaival
megvitatni. Érdemes lenne csoportbontásban is elvégezni ezt
a feladatot.
A tanulói válaszokból számos
„rejtett” üzenetet, információt
kap(hat) a pedagógus, hogy a
tanítványai mivel is töltik a „tudatos” szabadidejüket?!

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

iskolások tekintetében igen alacsony a hétvégi tanulás, a különórák aránya? (Itt is viszsza lehet csatolni az 1. 6 Érdemes-e jól tanulni című fejezet diagramjaira.)
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Ebben a fejezetben a tanulók
íráskészségét és a munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.8. Családi költségvetés
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke egyrészt a családi gazdálkodás
alapelemeinek a bemutatását célozza,
másrészt pedig arra hívja fel a figyelmet,
hogy a helyes gazdálkodásban milyen szerepe van/lehet a céltudatos tervezésnek.
A cél azoknak a szempontoknak a tanulmányozása, amelyekre a költségvetés tervezése épülhet (rezsi, élelmiszerfogyasztás stb.), másrészt pedig a fogyasztás terén a takarékosságra, mértékletességre
irányuló szemlélet előtérbe helyezése.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 20. oldal keretes szövegére. Ezt követően a tanulók egymás között vitassák meg, hogy
mi a családi költségvetés alapvető jellemzője.
(A pedagógus koordinációs szerepe nagymértékben hozzájárul(hat) ahhoz, hogy a
tanulók valóban reális, életszerű – válaszokat, indoklásokat adjanak).
Hívja fel a figyelmet a 20. oldal diagramjaira. Az osztály tanulóival vitassák meg,
hogy melyek azok az elemi szükségletek,
amelyek nélkülözhetetlenek egy családi
költségvetésben.
A 20. oldal jobb alsó diagramjánál érdemes rákérdezni a tanulóknál arra, hogy
vajon mit gondolnak az „egyéb” kategóriába sorolt értékekről? Ezt a kérdést (is)
célszerű post-itekkel is feldolgozni.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (26–27. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat
kapcsolódik. A tanulók megismerkedhetnek a tudatos pénzügyi
terv készítésével (zsebpénz, családi költségvetés). A fejezet fókuszba állítja a fogyasztói szemléletet, annak előnyeit és hátrányait.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A 26. oldal 3. feladatánál érdemes a pedagógusnak a táblán
rögzíteni, hogy a tanulóknál melyek azok az alapvető kiadások,
amelyek a létminimum biztosítására elégségesek. Ezt követően vitassák meg, hogy volt-e a tanulók
között kimagaslóan magas értékű
eltérő válaszadás. Ha igen, akkor
vajon mi lehetett ennek az oka?
27. oldal, 6. feladat: A feladat kitöltése sok mindent „elárul” a tanulóról. Érdemes a feladat elvégzése után post-iteket alkalmazni,
hogy a tanulónak mit jelent a
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Ezt követően érdemes a munkafüzet 26.
oldal 1. feladatát elvégeztetni a tanulókkal. Hívjuk fel a figyelmet a 21. oldal képeire. Vitassák meg, hogy a képek milyen
globális problémákra és nehézségekre
hívják fel a figyelmet. A tanulóknak csoportbontásban, de egyéni feladatként is
kijelölhető, hogy fogalmazzák meg, milyen következményei lehetnek a túlfogyasztásnak? (Nem csak az élelmiszerek
terén!) Ezt követően a tanulók hasonlítsák
össze, hogy ki mit gondol erről a kérdésről. Fontos, hogy a tanulók érdemi válaszokat, indoklásokat adjanak, ez a tanár
koordinációs szerepén (is) múlik.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

zsebpénz fogalma, előnyei, hátrányai. Érdemes a pedagógusnak
külön jelölni, hogy a tanuló –
amennyiben rendelkezik zsebpénzzel – azt mire/kire költi. (Ennél a feladatnál is többletinformációt kap(hat) a pedagógus a
tanuló személyiségéről.)
A fejezet összefoglaló kérdései:
érdemes az 1. és a 2. feladatot
csoportbontásban elvégezni. A
tanulók készíthetnek egy molinót,
amellyel minél „színesebben” tudatosítják és üzenik – jelen esetben az iskolában tanuló tanulóknak –, hogy melyek lehetnek azok
a „veszélyforrások”, amelyek felboríthatják a családi költségvetést és melyek azok a tudatos észérvek, amelyek erősíthetik, stabilizálhatják azt.

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál a tanuló érdemi hozzászólását és a
problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Ebben a fejezetben a tanulók
íráskészségét és a munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
Fontos elvárás az, hogy a tanuló legyen tisztában a tudatos pénzügyi gazdálkodással (egyéni, családi).
1.9. Gazdálkodj a közös tudással!
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

A lecke célja az, hogy egyrészt felhívja a tanulók figyelmét az egymástól való tanulás és
a közös tudás(elemek) megosztásának fontosságára. Másrészt igyekszik tudatosítani a
tanulókban a nonformális és informális közegben történő tanulás fontosságát, e lehetőségek kiaknázását. Eszközként az egyes témák megvitatását használjuk, hogy a tanulók
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (28–29. o.)
A tankönyvi fejezethez 2 feladat kapcsolódik. A feladatok
elvégzésével a tanulóknál fejlődhetnek a konfliktuskezelési
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Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

egymás tudását, tapasztalatait felhasználva
alakíthassák ki álláspontjukat.

technikák, a vita- és kommunikációs kultúra, az érveléstechnika.

A pedagógus hívja fel a figyelmet a 22. oldal
keretes szövegére. A tanulók csoportbontásban keressék ki a szövegből Naszreddin Hodzsa hasznos tanácsait. Vitassák meg, hogy a
tanulók hogyan ítélik meg a Hodzsa viselkedését! Ezeket a hasznos tanácsokat fordítsák
át a mai kor embere számára; ismernek-e
ilyen és hasonló történeteket? Ha igen, akkor azokat meséljék el, majd vitassák meg.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
Csoportbontásban a 29. oldal
2. feladat ábrájához a tanulók
találjanak ki vélt vagy valós történeteket, melyekben szerepet
kapnak az ábrában található
kommunikációs technikák. Ezt
követően a tanulók vitassák
meg a történeteket.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a 2. és a 3. feladatot érdemes otthoni munkának feladni. A tanulók készítsenek 510
perces prezentációt és a következő órán mutassák be az osztály tanulóinak.

A pedagógus irányítsa a figyelmet a 23. oldal
keretes szövegére. Melyek azok a tényezők,
amelyek „egy életre” eldönthetik egy ember
sorsát?
A pedagógusnak érdemes feltenni a következő kérdéseket: A tanulók keressék ki a szövegből, hogy melyek voltak azok az okok,
amelyek meghatározhatják az emberek élethelyzetét. Sorolják fel azokat! Vitassák meg,
hogy az ilyen és hasonló élettörténeteket a
tanulók milyen módon kezelnének? Milyen
támogató eszközöket ismernek, amelyekkel
segíthetnének a problémás helyzetben lévő
személyeken?
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Ebben a fejezetben a tanulók
íráskészségét és a munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál. A
tanuló sajátítsa el a vitakultúra ismérveit.
1.10. Hálózatok világa
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

A lecke célja kettős:

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (30–31. o.)
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Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

a) egyrészt bemutatni a különféle típusú hálózatok jelenlétét és szerepét a mindennapi
életünkben,
b) másrészt felhívni a tanulók figyelmét a hálózatra mint erőforrásra.
Érdemes kitérni a valóságos és virtuális kapcsolatok (közösségek) kérdésére, ezek természetére (az érzelmek szerepe, a konkrét
találkozások hiánya stb.)
A pedagógusnak érdemes a tanórát a 24. oldal bevezető szövegével indítani. Vitassák
meg a tanulók egymás között, hogy számukra valójában mit jelent a virtuális kapcsolatok sokfélesége. Készítsenek post-iteket
egy-egy a számukra fontos üzenettel, hogy
miért kell, vagy miért nem szükséges a virtuális kapcsolatok, ismeretségek világa.
Ezt követően a 24. oldal blogszövegrészt olvassák el a tanulók és vitassák meg, hogy
melyik „bejegyzéssel” értenek egyet és melyikkel nem.
A tanulók indokolják meg ezeket a válaszokat. A pedagógus csoportbontás keretében
pro és kontra elv szerint (Miért jó a közösségi hálón való szereplésem, és miért nem
szükséges a közösségi hálón való szereplésem címmel) kérje meg a tanulókat, hogy
minél pontosabban fogalmazzák meg az érveiket. A feladat elvégzése után a csoportból
egy önkéntes tanuló felírja a számukra fontosnak gondolt véleményeket. A táblára rögzített információkat vitassák meg a tanulók.

Értékelés

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
Ezeknek a feladatoknak az elvégzésével feltérképezhetővé
válik a pedagógus számára,
hogy a tanulók milyen kapcsolathálózattal rendelkeznek, és
azok számukra mennyire fontosak a mindennapi életük során.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni. Ezt követően a tanulók
megvitatják álláspontjaikat (30.
oldal 1. és a 31. oldal 3. feladata).
A pedagógus irányítsa rá a tanulók figyelmét a 31. oldal 4.
feladatára, ha van erre lehetőség, falitérképet is alkalmazzon. Csoportbontás keretében
számos útvonalat is kijelölhet a
tanulóknak. A feladat elvégzése
után kérdezze meg a tanulókat,
hogy az érintett országokról
mit tudnak a többiek számára
elmondani, pl.:
Az ország fővárosa, nevezetességeik, híres személyek, a különböző történelmi korokban
milyen szerepet játszott stb.
Vélhetően ez egy tanórába időhiány miatt nem fér bele, ezért
szorgalmi feladatnak adható a
tanulóknak, hogy a következő
órára készítsenek egy-egy kijelölt országból egy rövid, 5–10
perces kiselőadást az osztály
számára.
A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A térképismeretet kiemelten
fontosnak tartjuk.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál. A
tanuló legyen tisztában a közösségi hálók virtuális világának működésével.
1.11. Egyének és közösségek
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra célja az osztályközösség (rejtett) hálózatának a feltárása szociometria segítségével. A tanulók számára bemutatjuk a módszert, majd a tanulók kitöltik a kérdőívet. Az
ábra összeállítása után az osztály megvitatja
a tapasztalatokat.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (32–33. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
A feladatok elvégzésével lehetőség nyílik arra, hogy az osztálytársak kapcsolathálóját
megismerhessük.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
A munkafüzet feladatait a ta26. oldalon található szociometria ábrára.
nulóknak önállóan kell elvégezni. A 32. oldal 1. feladat elVitassák meg a tanulók, hogy melyek lehetvégzése után, a pedagógussal
nek azok a tényezők, amelyek befolyásolhat- közösen vitassák meg a tanulók
ják az egyén kapcsolatrendszerét. (Pl. miáltal rögzített véleményeket.
lyen okok lehetnek a háttérben, hogy az L9
Ezt követően a tanulók keresés az F1 személyeket nem jelölte senki meg senek a megadott szavak mellé
a kapcsolatrendszerében?)
minél több szinonimát (ezt csoportbontás keretében is érdeA tanár hívja fel a figyelmet a kördiagramra, mes megtenni.) Pl. egyén: szermajd a tanulók készítsék el önállóan a saját
zet, illető
ismeretségi kört bemutató kördiagrammot. nagyság: kiválóság
Ezt követően a tanulók készítsenek egy ösz- személyiség: egyéniség
szesített táblázatot, kategóriákkal pl. a tanOtthoni munka keretében töltkönyvben felsoroltak szerint. (Ezt érdemes
sék ki a tanulók a 33. oldal 4.
nemcsak a táblára rögzíteni, hanem nagyfeladatában található táblázaméretű papíron is, mert az év végén az 1. 30 tot. Majd a következő órán vi–as leckében visszatérő téma lesz, hogy az
tassák meg azok eredményeit.
osztály tanulói mennyire váltak (osztály)közösséggé.
A pedagógusnak érdemes lehet
ezeket az adatokat rögzíteni,
Ezt követően a 27. oldalon található kérdőmert ennél a feladatnál is száívet töltsék ki a tanulók. Fontos, hogy valómos információt kap(hat) a taban érdemben és önállóan töltsék ki a a kér- nulók kapcsolati hálójáról.
dőívet. (Amennyiben úgy ítéli meg a pedagógus, hogy kevés a kérdőívre a megadott
A fejezet összefoglaló kérdéseiidő, otthoni feladatként is feladható a tanu- nél érdemes az 1. feladatnál
lóknak.) A visszaérkezett válaszokat értékeli, post-iteket alkalmazni (a ta-
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és a következő tanórán közösen elkészítik az
osztály szociometriai ábráját.
(Vélhetően lesznek olyan tanuló(k),
aki(k)nek a neve nem szerepel a kérdőívre
adott egyik válaszban sem. Ezt is meg kell
majd beszélni a tanulókkal. Ezek nem könynyű helyzetek, de nyitott és őszinte közösség megteremtéséhez ezeket a nehézségeket, olykor kellemetlenségeket is kezelni kell
a pedagógusnak ahhoz, hogy valóban jó
hangulatú közösséggé váljon az osztály.
A felmerülő problémák megoldása többféleképpen is elképzelhető:
a. egyéni beszélgetés a tanulóval,
b. egy-egy tanuló és a vele szemben álló(k)
bevonásával folytatott beszélgetés
c. az osztályban tanító pedagógusok bevonása
d. küldő szakember (pszichológus, szociális
munkások stb.) bevonása
e. szülő(k) részvétele egy-egy bonyolultabb
helyzet megoldásában.

Értékelés

Módszertani megjegyzés:
A végleges „ábrán” a tanulók nevei helyett
kódok szerepeljenek! Értelemszerű, hogy a
tanulók csak a saját kódjaikat ismerhetik!
A tanár hívja fel a figyelmet a 27. oldalon található, önkéntességet ábrázoló képre. Legyen koordináló szerepe abban, hogy miért
eredményes a társadalom hasznos tagjává
lenni önkéntes alapon. Amennyiben az osztály tanulói fogékonyak a témával kapcsolatban, akkor érdemes lehet közösen szervezni
önkéntes munkát/munkákat. A tanulók aktivitásán is múlik, hogy ezt a tevékenységet
egyszeri segítségnyújtásnak tekintik, vagy
rendszeres támogatással kívánnak segíteni a
társadalomnak.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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nuló a számára fontos kulcsszavakat írja le a kérdéssel kapcsolatban, majd készítsenek közösen gondolatfelhőt. (Érdemes
ezeket a tanulói produktumokat is eltenni, mert az év végén
többek között 1. 30-as leckében visszatérő téma lesz a tanulók között.
A 2. feladatnál érdemes kiscsoportban (2–3 fő) gondolkodni.
A következő órán a tanulók kiselőadás formájában (5–10
perc) előadhatnak.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Értékeljük, hogy a tanuló
mennyire nyitott és érzékeny a
társadalmi problémákra.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.12. A barát, a haver és a span
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra célja kettős:
a) egyrészt a tanulók különféle típusú
kapcsolatainak elemzése és a típusok közötti (minőségi) különbségek
elemzése (szinonimák segítségével),
b) b) másrészt a „barátság”, mint emberi kapcsolat összetevőinek a bemutatása, történelmi példák segítségével.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
28. oldalon a keretes szövegrészre.
Ezt követően a tanulók válasszák ki azt az
idézetet, amelyikkel egyetértenek és amely
hasonlóan vélekedik a barátságról.
A pedagógus összegezze, hogy a tanulók
melyik idézettel értettek leginkább egyet.
Ezt követően vitassák meg a tanulók, hogy
mik lehetnek azok a tényezők, melyek fennállásakor barátságról beszélhetünk.
Ezután a tanulók a munkafüzet 34. oldal 1.
feladatát töltsék ki. Ezt követően vitassák
meg egymás között, hogy a szövegben megtalálható „barátság négy formája” a mai kor
embere számára mit jelenthet.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 29. oldal
4. feladatára.
Csoportbontás formájában a tanulók gyűjtsék össze az irodalmi és a történelmi tanulmányaik során megismert, életre szóló barátságokat. (Ezt otthoni feladatnak is érdemes feldolgoztatni a tanulókkal. Kiselőadás
keretében a következő órán 5–10 percben
előadhatják az osztály számára.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (34–35. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik.
Az emberi kapcsolatrendszerek
értelmezése különböző alkotásokon keresztül. Másokkal történő pozitív és eredményes interakcióra való törekvés.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A 34. oldal 1. és a 35. oldal 4.
feladatot érdemes a tanulókkal
az adott sorrendben kitöltetni.
Ezt követően hasznos és tanulságos lehet ezeknek a feladatoknak a megvitatása.
Érdemes a 35. oldal 7. feladatát
is megvitatni a tanulókkal.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.13. Jellemrajzok
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Az óra célja az emberi jellemvonások, tulajdonságok rendszerezése, elemzése. Az ókori
szövegek megvitatása lehetőséget kínál
arra, hogy a tanulók önmaguk jellemtérképét is elkészítsék és azt a többiekkel megvitassák. A hangsúlyt érdemes arra (is) helyezni, hogy a kedvezőnek/kedvezőtlennek
ítélt jellemvonásoknak milyen szerepe lehet
életpályájuk, karrierjük – és az osztályközösségben elfoglalt helyük, szerepük alakulásban.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (36–37. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Szöveg és fogalmak értelmezése.

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A pedagógusnak a tanórát érdemes – vitaindítóként – Márai Sándor idézetével kezdeni.
A tanulók mit gondolnak erről a szövegrészről? Ezt követően a pedagógus hívja fel a figyelmet a 30. oldal keretes szövegére. Vitassák meg a tanulók az ókori szövegben található tanulságokat! Ezt követőena 36. oldal
1. feladatát töltsék ki, majd hasonlítsák öszsze egymás között.
(Fontos, hogy a tulajdonságokat jól értelmezzék. Amennyiben ez nehézkes, akkor a
pedagógus a felsorolt jellemvonásokat értelmezze a tanulóknak. A helyes kitöltés után
keressenek minél több szinonimát a felsorolt jellemzőkre. Pl.
tapintatlan: modortalan
zsugori: fukar
tettető: látszat – kirakatvadász
hízelgős: simulékony
goromba: durva

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A tanulói szókincs fejlesztésére
is lehetőséget kínál a 36. oldal
3. feladat. A cél az, hogy a tanuló minél több hasonló kifejezést találjon. (Amennyiben nehézségek merülnének fel a feladat megoldásával kapcsolatban, akkor a pedagógus a szavaknak jelentését magyarázza
el. )
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A 37. oldal: A fejezet összefoglaló kérdéseinél érdemes a 2.
feladatot megvitatni a tanulókkal. Hasonlítsák össze, hogy milyen tanulói gondolatok szület-
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

gőgös: pöffeszkedő stb.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 31. oldalon a szamurájok és a lovagok erényeire.
Melyek lehetnek a mai kor embere számára
is meghatározó erények? Csoportforma keretében (lovagok és szamurájok csoportok)
a tanulók minden erényhez keressenek példákat. Fogalmazzák meg, hogy ezek az erények számukra mit jelentenek és mennyire
tudnak – vagy nem tudnak – ezekkel azonosulni.
Otthoni munka formájában minden tanuló
készítsen el a jó és rossz tulajdonságairól
egy táblázatot. A következő órán mindenki
olvassa fel azokat. A pedagógusnak érdemes
lenne egy külön táblázatban összefoglalni
azt, hogy melyek voltak azok a tulajdonságok, melyek az osztály tanulóinál gyakran és
ritkán fordultak elő. Vitassák meg az eredményeket!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

tek a modern emberre vonatkozó erényekről. Elemezzék,
hogy a tanulók által kiválasztott erények közül előfordult-e
pejoratív jelentést tartalmazó
érdem. (Pl. önző, törtető, kíméletlen stb.)

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
Folyamatosan érdemes figyelni a tanulói nyelvhasználat (szókincs, mondafűzés) minőségi/mennyiségi változásait. Különösen érdemes figyelni – és követelményként állítani – az ún. szakkifejezések megfelelő, helyzethez illő használatát!
1.14. Mit illik, mit nem illik?
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Az óra célja, hogy bevezetést nyújtson a hétköznapi viselkedéskultúra alapszabályaiba. A
hangsúlyokat a következő elemekre célszerű
helyezni:
a) bemutatkozással kapcsolatos tudnivalók
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (38–39. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
A feladatok a szociális kompetenciák (tovább)fejlesztését –
az udvarias viselkedés elemeit
gyakoroltatják.
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Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

b) a hétköznapok udvariassági szokásai
(pl. köszönés, viselkedés a közterületeken/közintézményekben)
c) mobiltelefon – használat közösségekben
Érdemes a pedagógusnak a 32. oldal keretes
szövegében található teszttel bevezetni a
tanórát. Ezt követően közösen értékeljék ki
azt!
A tanulói válaszokat mindenképpen érdemes összegezni, mert előfordulhatnak a
tesztben olyan válaszlehetőségek, amelyek
helytelen tanuló válaszokat eredményeznek.
Ezeket a válaszokat a pedagógusnak kell korrigálni és az osztály tanulóival közösen megvitatni. (Különös tekintettel a 3., 4., 5., 6., 9.,
10-es kérdéseknél.)
Vitassák meg a tanulók, hogy a helytelen válaszokat miért gondolják helyesnek! (A pedagógus moderátori szerepkörben navigálja
az osztály tanulóit a helyes válaszadásra.)
Hozzanak fel hétköznapokban előforduló
eseményeket.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 33. oldal
keretes szövegére! Vitassák meg a tanulókkal az illemszabályokat! Kérdezzünk rá, hogy
a tanulók hogyan vélekednek az olvasottakkal kapcsolatban, és ezt indokoltassuk meg.

Értékelés

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A 38. oldal 1. feladata elvégzését követően a tanulók indokolják meg a válaszaikat és vitassák meg azokat egymás között. (A pedagógus moderátori
szerepkörben navigálja az osztály tanulóit a helyes válaszadásokra.)
A 39. oldal 4. feladatát érdemes otthoni munkának is feladni a tanulóknak. A következő
órára készítsenek az olvasott
szöveg alapján kiselőadást (5–
10 perc), amelyben elemzik és
értékelik az olvasottakat. Hasonlítsák össze egymás beszámolóit, és vitassák meg azokat!
(Milyen hasonlóságokat és különbségeket tapasztaltak a kiselőadások között?)
A 2. feladatban minél több példát említsenek meg a tanulók a
hétköznapi példákat érintve,
hogy milyen következménnyel
járhat az, ha valaki „illetlenül”
viselkedik. Vitassák meg ezeket!
A fejezet összefoglaló kérdéseinél a 3. feladatot érdemes
csoportbontásban elvégeztetni
(vagy otthoni munkának kijelölni).
A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
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A tanóra címe
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A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.15. Ami összeköt(het) és ami elválaszt(hat) egymástól…
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra célja az emberek közötti hasonlóságról/különbségről történő gondolkodás tanulmányozása, az álláspontok tisztázása,
megvitatása. A tanulók kérdőívet töltenek ki
és vitatnak meg, amely a „társadalmi távolság” mérésére szolgál. A súlypontot az előítélet, az előítéletes gondolkodás feltárása,
elemzése képezi.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (40–41. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Törekvés az emberek közötti
hasonlóságok és különbségek
felismerésére. (Tolerancia.)
Önreflektív magatartás erősítése az előítéletes gondolkodás
kapcsán.
A fejezet feldolgozásánál kiemelt cél, hogy a A munkafüzet feladatait a tanupedagógus hívja fel a figyelmet a 34. oldalóknak önállóan kell elvégezni.
lon a Bogardus-skála kérdőívre. Ezt köveVitassák meg a tanulók a 40. oltően vitassák meg a tanulók a válaszaikat!
dal 1. feladatát.
(A pedagógus feladata az, hogy mindenkép- A pedagógus összegezze ezeket
pen a tolerancia elvének megfelelően iráa válaszokat. Vizsgálják meg könyítsa az osztály véleményét.) Hívja fel a 34. zösen, hogy a tanulói válaszoldalon található képekre a figyelmet! Vitas- adásoknál melyek voltak a hasák meg azokat a tanulókkal!
sonló és melyek az eltérő törtéEz a fejezet érzékeny téma lehet a tanulók
netfolytatások!
körében. A tanulói válaszadások között szá- Mi lehet ezeknek a válaszoknak
mos nehézség merülhet fel. Pl. lehetnek ta- a hátterében? Vitassa meg a tanulók, akik nehezen vagy egyáltalán nem to- nulókkal!
leránsak a képeken látható személyekkel.
A 41. oldal 5. feladatát csoportszemben. (Ezt a helyzetet mindenképpen –
bontás keretében is érdemes
a társadalomban elvárt normák szerint – ke- elvégeztetni a tanulókkal. Kézelni kell a pedagógusnak)
szítsenek a diákok az előítéleA pedagógus hívja fel a figyelmet a 35. olda- tek leküzdése elleni molinót az
lon a blogszövegre. Vitassák meg a tanulók- iskola tanulói számára és azt
kal az olvasottakat.
egy intézményi program kereA tanulók a 35. oldalon található plakátok
tében (pl. iskolanap, Tavasztanulmányozása után készítsenek önálló
váró-nap stb.) kiselőadásokkal
plakátokat, amelyek felhívják a figyelmet az kísérve mutassák be az iskola
előítéletes gondolkodás veszélyes társatanulói számára.
dalmi következményeire.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél érdemes otthoni munkának
feladni a tanulóknak a 2. feladatot. Erről a kérdésről készít-
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senek 10–15 perces prezentációt az osztály tanulóinak és ezt
követően vitassák meg a tanuló(k) által készített kiselőadás(oka)t.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
Folyamatosan kísérjük figyelemmel, hogyan fejlődnek tanulóink az ún. nem
szöveges típusú információk (képek, ábrák, diagramok) értelmezésében és feldolgozásában.

1.16. Lehetőségek és kényszerek a döntésekben
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezet célja, hogy ráirányítsuk a tanulók
figyelmét a döntések fontosságára és azok
következményeire. A hangsúlyokat célszerű
a következőkre helyezni:
a) az alternatívák elemzése;
b) a döntések (lehetséges) praktikus és etikai következményei (döntés és következmény etikai szempontjai).

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (42–43. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
A feladatok célja, hogy a tanuló
képes legyen alternatív utakat
azonosítani a céljai eléréséhez
és képes legyen a mérlegelésre,
hogy döntéseinek melyek lehetnek az előnyei és a hátrányai.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a bevezető A munkafüzet feladatait a tanuszövegben található Móricz Zsigmond-idélóknak önállóan kell elvégezni.
zetre. Ezt követően a tanulókkal vitassák
A 43. oldal 6. feladatát érdemeg és indokolják az érveléseiket.
mes otthoni munkának feladni.
A 36. oldal blog-történeteit olvassák el fiA tanulók a következő órára kégyelmesen a tanulók. Ezt követően csoport- szítsenek összeállítást az irobontás formájában (3-3 fő) értelmezzék a
dalmi/történelmi tanulmányaik
szöveget. A tanulókhoz kérdések lehetnek
alapján, hogy találkoztak-e
pl:
olyan szituációval, amelyben a
a) Hol vannak a történetekben a kritikus
szereplő/szereplők olyan dön„döntési pontok”?
téseket hoztak, amelyeknek
helyességét elismerték vagy
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b) Melyek azok a döntések, amelyek megváltoztatták a szövegben szereplő fiatalok
sorsát?
c) A csoport milyen segítséget adhatna az
ilyen és hasonló történet szereplőinek?
d.) A tanulók véleménye szerint a szülők
szerepe és felelőssége befolyásolhatta-e a
történet kimenetelét?
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 37. oldal
képeire. A tanulók vitassák meg, hogy kinek
mit üzennek a képek a döntési helyzetekkel
kapcsolatban. Ezt követően a pedagógus
post-itek segítségével jelölje azokat a táblán. (A tanulók készíthetnek gondolattérképet.)
A 37. oldalon található Seneca-idézetet vitassák meg a tanulók és indokolják meg a
véleményüket. Érdemes otthoni munkának
feladni a tanulóknak, hogy nézzenek utána,
különböző történelmi korokban hogyan vélekedtek az egyes társadalmi osztályokhoz/csoportokhoz köthető személyek az
élet értelméről és annak minőségi eltöltéséről.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

utóbb vitatták. A következő
órán a tanulók 10–15 perces
kiselőadás formájában vitassák
meg ezeket az osztály tanulóival.
A pedagógus
moderátorszerepe megkerülhetetlen.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
Záróra (Ez az óra itt nem kap külön számot, de az első kötetben a 30. leckét képezi!)
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

A tanóra célja az OKÉ-program
a) eddigi tartalmi elemeinek összegzése,
b) az osztály(közösség) egészére gyakorolt hatásának a felmérése,
c) a tanulók közötti kapcsolatok minőségében
bekövetkezett változások elemzése.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (70–71. o)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
Ön- és közösségi reflexió az
OKÉ-programban lezajlott
történésekre.
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feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

A pedagógusnak célszerű bevezetni a tanórát
az OKÉ-programmal kapcsolatos kérdésekkel:
a) A tanulók hogyan érezték magukat az órákon, foglalkozásokon?
b) melyek voltak azok a témák, amelyek felkeltették a tanulók érdeklődését és melyek, amelyek kevésbé? Mi lehet ezeknek az oka? – Vitassák meg egymás között.
c) Az osztály megítélése szerint
voltak-e olyan tanuló(k) a foglalkozásokon.
aki(k) aktívabban szerepeltek és voltak-e –
olyan tanuló(k), aki(k) kevésbé vettek részt az
osztály munkájában?
Mi lehetett ennek az oka? Vitassák meg egymás között.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 65. oldal
keretes szövegére. Az osztály tanulói közösen
vitassák meg a kilépőkártyákon található kijelentéseket.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál a
tanuló érdemi hozzászólását és a problémák
minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell megoldani.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
Ez a típusú óra minden tanév befejezésekor szerepet kap. Itt nyílik lehetőség
az „éves mérleg” megvonására. Javasolt szempontok:
a. a tanulók szereplése,
b. a „mit tanultunk a programból” kérdés megvitatása.

10. évfolyam
A következő fejezetek egy része már a 10. évfolyam számára készült kötetben található.
(1.1.,1.2.,1.3.) A harmadik fejezetet követően újra az első kötetet célszerű használni, az 1.17.
számú fejezettől!
A tanulóknak ebben az évben mind a két kötetet és a hozzájuk tartozó munkafüzetet
is használni kell.
Természetesen ettől eltérő stratégia is alkalmazható, amelyet alapvetően az határoz
meg, hogy egy-egy téma feldolgozására mennyi időt (tanórát) szán a pedagógus.
A tanóra címe

1.1. Visszatekintés az elmúlt évre
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Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Az új tanév nyitófejezete a második kötet
első leckéje. A cél, hogy a fejezet segítségével felelevenítsük az elmúlt tanév tapasztalatait és eredményeit az OKÉ-programmal, valamint a tankönyv használatával kapcsolatban.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (4–5 o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik, amelyeknek
célja a kommunikációs kompetenciák, szociális kompetenciák, „kapunyitogató”-tanulást
támogató kompetenciák fejlesztése, erősítése, valamint a
közösségépítéshez szükséges
kompetenciák fejlesztése.

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
6. oldal blogbejegyzéseire. Vitassák meg az
olvasottakat! Érdemes a pedagógusnak az
alábbi kérdéseket feltenni az osztály tanulóinak:
- Melyek azok a vélemények, amelyekkel
azonosulni tudnak? A válaszukat indokolják
meg!
- Melyek azok a vélemények, amelyekkel
nem értenek egyet? A válaszukat indokolják
meg!
Ezt követően a tanulók a 7. oldal
post-it feliratú szövegeit olvassák el. Vitassák
meg a szövegek tartalmát. Az osztályhoz kérdés lehet pl.: Voltak – hasonló érzések az
osztályban? Ezt követően a tanulók töltsék ki
a Mf. 5. feladatát.
A pedagógus moderátori szerepkörben vitassa meg a tanulókkal az eredményeket.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A tanulóknak érdemes az 5. feladatot otthoni munkában elvégezni.
A tanuló készítsen prezentációt
(5-8 perc), amelyben összegzi,
hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valóban egy
jó hangulatú, összetartó közösséggé váljanak az osztályban
tanulók.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.2. Tanulni, de hogyan?
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Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Az óra célja, hogy megerősítse a tanulók tanulással kapcsolatban használt módszereit.
A tanórákon használt módszerek mellett
erősíteni kell azokat a tanulással kapcsolatos
attitűdöket is, amelyek nem tanórai jellegű
ismeret- és tudásszerzéshez kapcsolódnak.

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Ez a lecke folytatása a 9. évfolyam 1.5. Tudok – e tanulni? című fejezetének.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 8. oldalon található, a tanulási módszerek egyes fázisait bemutató szövegre.
A tanulók vitassák meg, hogy melyek azok a
módszerek, amelyek segíthetnek a sikeres
tanulmányi eredmények eléréséhez.
Ezt követően elemezzék a 8. oldalon található komplex tanulási tevékenységek sémája c. ábrát. Csoportbontás keretében (célszerű három csoportot kijelölni) – formális,
informális, nem formális oktatás.
A tanulók keressenek minél több példát
arra, hogy az egyes életszakaszokban hogyan és milyen módszerekkel tanulhatnak az
emberek (pl. idősebb népesség – számítógépes tanfolyamok).
A fejezet akkor éri el a célját, ha a tanulással
kapcsolatos készségek, képességek és attitűdök fejlődését (változását) folyamatosan ellenőrizzük a tanulóknál. Ezt a többi műveltségterület esetében is kell végezni.

Értékelés

Követelmények

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (6–7. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.
A tanuló „tanulói önképének”
megerősítése, fejlesztése, tanulási technikák alkalmazása az
önálló tanulás során.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
Célszerű lehet, hogy a pedagógus a tanulóknak otthoni
munka keretében adja fel a Mf.
6. oldal 1. feladatát. A tanulók
a következő órán vitassák meg
egymás nézőpontjait a tanulási
szokásaikkal kapcsolatban.

A pedagógus post-itekkel jelölheti, hogy melyek voltak a hasonló tanulói vélemények és
melyek eltérőek. Ezt is vitassák
meg az osztály tanulói.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél az 1. feladatot is célszerű
otthoni feladatként elvégeztetni a tanulókkal.
Kiselőadás formájában
(5–10 perc) foglalják össze,
hogy miért fontos, hogy életünk során egyaránt képesek
legyünk alkalmazni a különféle
tanulási formákat. A prezentációk végén vitassák meg a tanulók az elhangzottakat.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1.3. Beszéljük meg együtt!
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

Az óra célja, hogy a tanulókkal megismertesse/elfogadtassa és elmélyítse azokat a tudáselemeket, amelyek az önálló vagy csoportos tanulási formákkal függnek össze. Egy
másik cél a tanulók együttműködési hajlandóságának az erősítése, valamint a felelősségvállalással kapcsolatos erkölcsi/etikai következmények tudatosítása.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
10. oldal kördiagramjaira. Vitassák meg a tanulók, hogy az ábrán vannak-e olyan tanulási
helyzetek, amelyeket szívesen kipróbálnának
és vannak-e olyanok, amiket kevésbé. A tanulók indokolják meg válaszadásukat!
Csoportbontás keretében a tanulók olvassák
el a 11. oldalon a blogbejegyzést.
Ezt követően a tanulók emeljék ki azokat a
szövegrészeket, melyek a csoportmunka előnyeiről és hátrányairól szólnak. Vitassák meg
egymás között, hogyan látják a csoportmunka keretében való foglalkozásokat.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
Célszerű, hogy a tanulók otthoni munka keretében dolgozzák fel a 8. oldal 1. feladatát. A
következő órán vitassák meg a
tanulók egymás véleményét a
képeken eltérő korokban zajló
tanításról.
A házi feladat kérdése megosztja a pedagógusokat. Sokan
úgy vélik, hogy a tanulók többsége úgysem készíti el.
Ennek ellenére azt javasoljuk,
hogy adjunk házi feladatot, változatos formákban.
Pl. egy-egy feladatot bízzunk rá
akár 3-4 tanulóra.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

A következő fejezeteknél ismét visszatérünk az első kötethez!
A tanóra címe

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (8–9. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.

1.17.

A másik nem
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Óraszám

Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra témája a fiatalok közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A lecke egyik súlypontját
a szexuális kapcsolatokra célszerű helyezni
kettős céllal:
a) hogyan, milyen nyelvhasználattal
tudunk/tudnak a témáról beszélni;
b) b) felhívni a figyelmet a felelősség
kérdésére.
A másik cél (képelemzés) az érzelmek szerepére felhívni a figyelmet, mint olyan tényezőre, amely a személyiség gazdagításának az
egyik legfontosabb lehetőségét nyújtja.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 38. oldal
blogzövegeire. A tanulók figyelmesen olvassák el azokat és vitassák meg az olvasottakat. (A pedagógus térjen vissza az 1.12 A barát, a haver és a span című fejezetre.)
Különösen figyelmet érdemel a 29. oldalon
található projekt elkészítése. Ebben a feladatban a tanulók készítsék el a saját B–H–
S- (barát – haver – span) térképüket. Vitassák meg, hogy az akkor elkészített BHS-térképen döntő mértékben melyik nem képviselteti magát nagyobb mértékben és ez milyen okokra vezethető vissza?
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 39. oldalon található képekre. Ezt a feladatot érdemes csoportbontásban (is) kiadni a tanulók
számára.
Az első kép Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár c. alkotása. Kérdések lehetnek pl:
a) Mi lehet a kép üzenete?
b) Hányadik századra tehető a műalkotás?
c) A képen mely erkölcsi és etikai erények érvényesülhettek?
d) Mi a kép üzenete a mai ember számára?
A második kép alapján kérdések lehetnek pl:
a) Mi a legszembetűnőbb a képen?
b) Mit sugall a képen látható személyek viselkedése, öltözködése?
c) Mikor készülhetett a kép?
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (44–45. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
A feladatok elvégzésével fejlesztjük a tanulók vitakultúráját. A másik cél a kép- és diagramértelmezés továbbfejlesztése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 45. oldal 3. feladatára.
Vitassák meg a kép üzenetét a
tanulók. A pedagógus postiteket alkalmazva gyűjtse öszsze, hogy az osztály tanulóinak
melyek voltak hasonló és melyek voltak nagyon eltérő nézetei a festmény elemzésével
kapcsolatban. Ezt követően a
tapasztalatokat, nézeteket vitassák meg a tanulók egymás
között.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Ezt követően vitassák meg a tanulók a válaszaikat. Mi okozhatta a legnagyobb gondot a
képolvasás/képelemzés közben?
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
A lecke jó lehetőséget kínál a tantárgyi koncentrációja. A tanulók műértelmezése/képelemzése erősítendő ezen az órán is, de érdemes támaszkodni a
KOMA-programban tanultakra!

1.18. Végre van szabadidőm!
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A szabadidő fejezet közvetlenül kapcsolódik
a diákmunkaidő témához. A cél a korábban
már elkezdett tervezési folyamat erősítése,
amely a szabadidő kapcsán az aktivitást állítja a középpontba.
A másik cél a tanórán az, hogy a tanulókkal
megismertessük az elmúlt évtizedek egymást követő generációinak eltérő szabadidős szokásait, a kulturális fogyasztásban
megmutatkozó különbségeket.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 40. oldal
diagramjára. A diagram egy felmérésben
részt vevő diákok válaszai alapján készültek.
Vitassák meg azokat!

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (46–47. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Diagramkészítés és -elemzés a
szabadidő-felhasználásról
egyéni és osztályszinten.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.

A tanulók a 47. oldal 4. és 5.
feladatát töltsék ki és vitassák
Ezt követően a tanulók készítsék el a diagmeg egymás között. Ezt köveram által megadott szempontok szerint,
tően a tanulók a válaszaikat/inhogy egy átlagos hétköznapon körülbelül
doklásukat vessék össze a TK.
mennyi időt töltenek el a felsorolt tevékeny- 40. oldalán található diagram
ségekkel.
adataival. (Negyedik diagramA pedagógus post-itekkel jelölje a táblán a
ként a tanuló a saját maga által
tanulói válaszokat. A tanulók közösen készít- készített diagramot is állítsa
senek el egy kimutatást (táblázat, kördiagpárhuzamba és tanulmányozza
ram stb.) segítségével.
a másik hárommal összevetve).
Vitassák meg a felmérések tapasztalatait.
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Itt és az ehhez hasonló típusú feladatok esetében fontos a tanulók informatikai (felhasználói) jártassága. A különféle típusú
programok jelentős segítséget nyújtanak
számukra ábrák, táblázatok szerkesztéséhez, valamint ahhoz is, hogy tudatosan alkalmazzanak alapvető statisztikai számítási
módokat.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Vitassák meg az adatok tanulságait. Melyek a legszembetűnőbb tevékenységek, amelyekre sok időt fordítunk, és
melyek azok, amelyekre
kevésebbet? A tanulók válaszaikat indokolják meg.

Hasonlítsák össze, hogy az osztály tanulói
között a tevékenységek (idő-intervallumok)
eltöltése között voltak-e hasonlóságok vagy
különbségek. Ezeknek mi lehet a hátterében, ezeket is érdemes megvitatni a tanulókkal.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 41. oldalon a blogszövegrészre. Célszerű vitaindítóként az alábbi kérdésekre helyezni a hangsúlyt:
a) Melyek lehetnek a Z generáció alapvető
problémái és nehézségei a különböző évtizedekben született generációkkal szemben?
b) Melyek lehetnek az X, Y generáció alapvető problémái és nehézségei a Z generációval szemben?
c) Sorold fel, hogy melyek azok az alapvető
szociális kompetenciák, amelyek hiánya következtében számos hétköznapi történetnél
(pl. iskola, hivatali ügyek intézése, közlekedés, munkahely, család stb.) különböző korban született generációk tagjai konfliktusokat generálhatnak egymás között?
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál

1.19. Most lehet választani!
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra
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A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke célja kettős:
a) lehetőséget kínál a tanulók számára ahhoz, hogy olyan témát válasszanak az OKÉ–
órák tárgyául, amely eddig nem szerepelt és
ezt követően sem szerepel a programban.
b) megismerjék a projektmódszert. Utóbbi
során kis csoportban
a) elkészítenek egy-egy projekttervet
b) majd azt megvalósítják és értékelik az
OKÉ-programot vezető pedagógus (esetleg
más, az osztályban tanítók közül) irányításával/bevonásával.
A pedagógus csoportbontás keretében kérje
meg a tanulókat, hogy válasszák ki azt a témát, amelyet mindenképpen szeretnének
megvitatni az osztályban. (Lehet, hogy olyan
témát vetnek fel, amely nem szerepel a kötetben, de ez nem jelenthet problémát!)

Érdemes a pedagógusnak maximum két témát kijelölni, amit a tanulók választottak.
Ezt követően a TK. 43. oldalon található Projektmódszer leírása segítségével dolgozzák
fel azokat.

Értékelés

Követelmények

Más megoldás is elképzelhető:
a.) egy (vagy több) tanuló tartja meg – előzetes felkészülés után – a tanórát. (Érdemes
az osztállyal értékeltetni a „diák-tanárok”
teljesítményét!)
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (48–49. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik.
Közös tervezési tevékenységgel
(együttműködési/aktív részvétel) erősítése. Döntési folyamatok, döntési helyzetek elemzése, a folyamatokban történő
(aktív) részvétel erősítése.

Csoportbontás formájában:
A tanulói csoportok minden feladat elvégzése után vitassák
meg az eredményeket.
Osszák meg egymás között a
tapasztalatokat.
Értékeljék az elvégzett tevékenységeket!
Speciális feladat lehet, hogy a
kiválasztott témának a feldolgozásához a tanulók útmutatót
készítenek.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A tanulói aktivitás erősítése, a
tanulók egymás közötti kooperációjának megteremtése, az
együttműködési hajlandóság
erősítése.
Önbizalom erősítése a tanulókban.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál. A
tanuló sajátítsa el az alapvető társadalmi normákat és legyen tisztában az
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alapvető szociális kompetenciákkal (pl: közös feladatokban mások teljesítményének elfogadása, kommunikáció, tolerancia stb.).
A projekt-keretekben történő munkavégzés jelentős mértékben fejleszti az
együttműködési hajlandóságot, a toleranciát, a vitakészséget stb. Érdemes a
tapasztaltakat a KOMA-program eredményeivel is összevetni.
A tanóra címe
Óraszám

1.20. Az iskolába (is) vezető út
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra célja kettős:
a) egyrészt igyekszik felhívni a tanulók
figyelmét arra, hogy az iskolába vezető út mentén is számos tanulási lehetőség kínálkozik (nevezetességek,
érdekességek), amelyek meg- és felismerése erősítheti a lokalitást.
b) b) másrészt a közintézményekhez
kapcsolódó „használati utasítás” tudatosítása, mint a felnőtt élet elengedhetetlen kelléke (postai szolgáltatások igénybevétele, állampolgári
bejelentések az önkormányzatoknál
stb.)
A pedagógusnak érdemes a tanórát az alábbiakkal bevezetni:
a) Ki melyik kerületben/helységben lakik?
(Térképkészítés az iskolába vezető útvonalakról.)
b) Soroljanak fel nevezetességeket a lakóhelyükön és az iskolába vezető út kapcsán
(közterek, épületek, szoboralkotások – emlékművek stb.)
c) Kikről nevezték el a fontosabb utcákat?
Ennek mi lehet a magyarázata?
(Utcanévtörténet-készítés.)
Ezt követően csoportbontás (3–4 fős) keretében készítsenek egy projektet, amiben bemutatják az iskola környékén található nevezetességeket.
A tanulók a mobiltelefonjaik segítségével készítsenek képeket az iskola körül található
érdekességekről, különlegességekről. A pedagógus hívja fel a figyelmet – amennyiben
rendelkezik ilyenekkel az iskola és környéke
– természeti látnivalókra.)
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (50–51. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
Otthoni munka keretében a tanulók töltsék ki az 51. oldal 3.
feladatát. A következő órán
mutassák be a gyűjtőmunkájukat.
Az önálló munka esetében fontos, hogy legyen „produktum”:
Ilyen lehet pl.
a.) telefonnal készített „képeslap-gyűjtemény” a településről,
b.) életképek (szociofotók) a
település életéből stb.
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Értékelés

Követelmények

A pedagógus hívja fel a figyelmet a 45. oldal
képeire. A tanulók olvassák el a képekhez
tartozó szöveget, ez sok tekintetben segítség lehet a projekt kidolgozásánál.
Az utcanevek felkutatásánál hasonló módon
célszerű feldolgozni az információkat, mint
pl. a Tk. 44. oldalán a Kruspér Istvánról elnevezett utca esetében.
A tanulók kiselőadás keretében foglalják
össze a többi csoport/csoportok számára
(15–25 perc) az összegyűjtött és érdekességnek szánt produktumokat.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékelA pedagógus értékelje a minél színesebb
jük.
projektek elkészítését, a tanulóknak a proFontos, hogy a tanuló érdemi
jektben való kreativitását, aktivitását, a felválaszokat adjon a kérdésekre.
adatokhoz való motivációját.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
A tanulók hétköznapi kompetenciáinak a fejlesztése és a fejlődés eredményeinek nyomon követése.
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A tanóra címe
Óraszám

1.21. Hol lesz a helyem a felnőtt társadalomban?
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Az óra témája lehetőséget kínál arra, hogy a
tanulók elemezhessék, megvitathassák a felnőtt életükkel kapcsolatos elképzeléseiket,
terveiket. A cél az, hogy a vágyak és a reális
lehetőségek szembesülhessenek egymással.
A téma megközelítéséhez a rendelkezésre
álló szövegek és képek elemzése, vitája
nyújthat jó alapot (pl. jó jövedelem, kényelmes, tiszta munkahely stb.). Törekedjünk a
magasabb rendű szempontok (pl. erkölcs,
moralitás) megbeszélésére is!

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A pedagógusnak a tanórát érdemes a 46. oldal ókori idézeteivel bevezetni. Vitassák
meg a tanulók, hogy mit értenek a filozófiai
szövegekből. Ezt követően a tanulók vitassák meg a 46. oldalon a diagramban található adatokat. Kérdések lehetnek pl:
a) Milyen következtetéseket tudnak ezekből
az adatokból levonni?
b) Milyen nehézségekkel kell szembenéznie
annak, aki alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezik?
c) Miért van jelentősége az egyén életében
az élethosszig tartó tanulásnak?

Értékelés

A pedagógus hívja fel a figyelmet a tanulóknak a 47. oldal blog-idézeteire. Vitassák meg
az olvasottakat!
Milyen üzeneteket közvetítenek a
blogbejegyzések? Fogalmazzák meg azokat!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

66

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (51–52. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.
Önreflexió erősítése saját személyes tulajdonságainak megítélésében: az eddig tanult elméleti és gyakorlati ismereteire
építve van-e a tanulónak elképzelése arról, mire (milyen erényekre, tulajdonságokra) tudja
építeni és tervezni életpályáját
az iskola befejezését követően?
Szöveg és fogalmak értelmezése szóban és egyéni szöveges
kommentárok létrehozásával.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
52. oldal 2. feladata: A tanulók
vitassák meg a véleményeiket!
(Fontos, hogy a tanuló jól értelmezze az olvasottakat!)
A fejezet összefoglaló kérdései:
az 1. és 2. feladatot érdemes
otthoni munkának feladni. A
tanulók készítsenek 5–10 perces prezentációt.
A 3 kérdést a tanulók közösen
vitassák meg. (Kulcsfontosságú
a pedagógus moderátori szerepe.)

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.22. Egészséges táplálkozás
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke célja az, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára. A
hangsúlyokat célszerű az alábbiakra helyezni:
a) tudatos táplálkozási szokások kialakítása
(zöldség-, gyümölcsfogyasztás);
b) a testmozgás fontossága;
c) az egyoldalú táplálkozással járó veszélyek
(mértéktelen chipsfogyasztás);
d) a civilizációs betegségek rohamos terjedése (cukorbetegség, tüdőbetegség, koleszterin ingadozása, túlsúly, allergia, asztma,
köszvény stb.).
Az OKÉ-program – mint ez már tapasztaltuk
– számos olyan fejezetet tartalmaz, amelyek
igen kényes és sok szempontból nehezen
megközelíthető problémákat, kérdéseket
tartalmaznak. De ezekről a témákról is kell
és érdemes beszélgetni a tanulókkal. Ez a fejezet is ilyen.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 48. oldal
szövegeire. Ezt követően vitassák meg a tanulók az olvasottakat.
Térjenek ki arra, hogy milyen óriási problémák merülhetnek fel azoknál a személyeknél, akik az életük folyamán pl. anorexiában,
bulimiában, cukorbetegségben stb. szenvednek. (Vélhetően lehetnek az osztályban tanulók, akik éppen valamelyik betegségben
szenvednek. A pedagógus számára eldöntendő kérdés, hogy milyen mélységben vitatják meg a kérdést a tanulók. A cél az,
hogy az osztály tanulói valóban értsék és felfogják, hogy az életükben nagy értéket jelent az egészség megtartása és fenntartása.
A 49. oldal táblázata szerint, otthoni feladatnak készítsenek a tanulók heti étrend javaslatot. A következő órán a pedagógussal
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (54–55. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Kiegyensúlyozott életmód,
életvitel erősítése a táplálkozási szokások kapcsán.
Táplálkozási totó és kérdőív.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A tanulók az 55. oldal 5. feladat
kérdőívét töltsék ki. Ezt követően a tanulók vitassák meg az
eredményeket.
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együtt – az egészséges életmód filozófiáját
figyelembe véve – értékeljék a produktumokat.
A legegészségesebb étrendet, amennyiben
lehetséges, valósítsák meg az iskolában.

Értékelés

Követelmények

Speciális téma lehet az iskolai büfében megvásárolható termékekről szóló vita is.
Feladat:
a.) egészséges heti étrend összeállítása a
büfé kínálatából,
b.) a menza heti étrendjének elemzése.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékelItt és a hasonló fejezeteknél, ahol egy-egy
jük.
tanuló érintettsége problémákat vethet fel,
Fontos, hogy a tanuló érdemi
előfordulhat, hogy a tanulók nem kívánnak a válaszokat adjon a kérdésekre.
feladatokban (vitákban) részt venni. Sokszor
az is értékelhető eredmény, ha végigülik a
tanórát.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1.23. A tudatos fogyasztó és a reklám
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

A fejezet célja kettős:
a) egyrészt arra törekszünk, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a tervezetlen (sokszor túlfogyasztással járó) vásárlási szokások kedvezőtlen/káros következményeire,
b) másrészt bemutatjuk, hogy a reklámok (ellen)hatására
miért nem vagyunk képesek sokszor ennek megfelelően
cselekedni. A tudatos vásárlók 12 pontja lehetőséget kínál az egyéni nézőpontok összegyűjtésére, elemzésére és
a vélemények ütköztetésére.

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Érdemes a pedagógusnak a tanórát az alábbi kérdésekkel
bevezetnie:
A tanuló(k)nak:
a) melyik a kedvenc reklámja? A válaszát indokolja
meg! Ha nincs ilyen, akkor azt indokolja meg, hogy
miért nincs.
b) Vásárláskor a mennyiség vagy a minőség a döntő?
A válaszát indokolja meg. (Koordináljuk azt, hogy
a tanuló valóban érdemi válaszokat adjon.)
Ezt követően a pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
50. oldal blogbejegyzésre. Vitassák meg annak tartalmát.
A pedagógus hívja fel a figyelmet az 51. oldalon található
Vásárlók 12 pontjára.
Ezt követően a tanulók töltsék ki a Mf.-ben az 56. oldal 1.
és 2. feladatait.
Speciális feladat:
Érdemes összehasonlító elemzéseket végeztetni napjaink
és az elmúlt évtized reklámjainak kapcsán.
Pl. https://www.youtube.com/watch?v=mYyQXwzIaRs
www.kreativ.hu/cikk/csodas_reklamok_a_60_as_evekbol
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (56–
57. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Tudatos fogyasztást
elősegítő szemlélet
és magatartás erősítése.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak
önállóan kell elvégezni.
56. oldal 1. feladat:
A szövegben található információk
alapján a tanulók keressenek minél több
reklámot, és ezeket
beszéljék meg az
osztálytársakkal.
Kérdések:
a) Az osztály tanulói jelöltek-e
meg azonos reklámokat? Mi lehet ennek az
oka?
b) Az osztály érdeklődését milyen irányú termékek (ruha,
cipő, híradástechnika, kozmetika, kultúra
stb.) keltették
fel?
Vitassák meg azt,
hogy a válaszadásoknál milyen tényezőknek volt döntő
szerepe abban, hogy
az adott termékre
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esett a tanuló választása?

Értékelés

Követelmények

A fejezet összefoglaló kérdéseinél a 2.
feladatot érdemes
otthoni munkának
feladni. Pl:
A tanulók elemezzenek egy meghatározott idősávot, hogy
milyen tartalmú reklámokkal találkoztak
a különféle típusú
médiumokban?! (Tv,
rádió, újságok.) A
következő tanórán a
tapasztalatokat oszszák meg a többi tanulóval.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk alapján értéA tanulók íráskészsékelhetjük. Az egyes feladatoknál a tanuló érdemi hozzágét és a munkafüszólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk zetben található felel.
adatok kitöltésének
az igényességét és
motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban
fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
A fejezet jó lehetőséget kínál a tanulók médiatudatosságának a fejlesztésére. Érdemes figyelemmel kísérni az „eredményeket”!
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A tanóra címe
Óraszám

1.24. Természet – és környezetvédelem
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

A fejezet célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a környezettudatos életvitel fontosságára, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeire. A súlypontokat a következőkre célszerű helyezni:
a) tantárgyi kapcsolódások (természetismeret),
b) szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata otthon és az iskolában,
c) környezetünk közvetlen védelme (szemét/szemetelés visszaszorítása),
d) ökológiai lábnyom kiszámítása és az eredmények elemzése.
A pedagógusnak célszerű a tanórát egy jelmondattal indítani:
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
A tanulók értelmezzék a felhívást! Keressenek hasonló jelmondatokat, szlogeneket,
amelyek, figyelemfelkeltőek lehetnek a társadalom számára.
A pedagógus hívja fel a figyelmet az 53. oldal képeire.
Vitassák meg a tanulók, hogy mit értünk
„globális katasztrófán”.
Milyen típusú környezetbarát energiaforrásokat ismernek?
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (58–59. o.)
A tankönyvi fejezethez 1 feladat/kérdőív kitöltése kapcsolódik.
Környezettudatos viselkedés és
környezettudatos fogyasztás
erősítése, fejlesztése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
A fejezet feldolgozásánál támaszkodjuk a tanulók természettudományos előismereteire, illetve azokra, amelyek a szaktantárgyakhoz kapcsolódnak.
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A tanóra címe
Óraszám

1.25. „Én a vízilovakkal vagyok”
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Az előző fejezetre építve kitágítjuk a felelős
gondolkodást az állat- és növényvédelem területére. A cél kettős:
a) a tanulók figyelmét ráirányítani a felelős állat- és növénytartás szabályainak a betartására, betartatására,
b) valamint az előírt törvények megszegésének büntetőjogi következményeire.
A tanulók csoportbontás keretében gyűjtsenek minél több olyan szervezetet (hazai és
nemzetközi), mely az állatok és a növények
védelméért harcol. A tanulók beszéljék meg,
hogy ezeknek, a szervezeteknek melyek a
leghangsúlyosabb céljai, törekvései.
A pedagógus vitassa meg a tanulókkal az 55.
oldal keretes szövegének tartalmi elemeit!

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (60–61. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
Globális – lokális gondolkodás
erősítése az állat- és növényvédelem (a fenntarthatósága) területén.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A pedagógusnak célszerű lehet
a 61. oldal 6. feladatát projektmódszerrel tanítani.
A tanulók csoportbontás formájában (3–5 fő) közösen gondolkodjanak el arról, hogy a
társadalomban melyek lehetnek azok a cselekedetek (gondoljunk a 1.11. Egyének és közösségek című fejezetre), amikkel az önkéntesség fontosságára hívjuk fel a tanulók figyelmét.
Ezt követően az általuk kiválasztott témát dolgozzák fel és
az elkészült produktumokat vitassák meg az osztály tagjaival.
(A pedagógus moderátori/koordinátori szerepe fontos, hogy
olyan témákat dolgozzanak ki a
tanulók, amik valóban a társadalom tagjai számára hasznosak, értéket képviselnek, támogatást nyújtanak, morális értékeket képviselnek stb.)
A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A pedagógus értékelje a minél színesebb
projektek elkészítését, a tanulóknak a projektben való kreativitását, aktivitását, a feladatokhoz való motivációját.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.26. A család szerepe
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke célja annak a bemutatása, hogy az
egyén(ek) életében gyermek- és felnőttkorban miért és milyen jelentős szerepet tölt be
a család. A fejezetnek két súlypontja van:
a) a családi élet és kapcsolatrendszer, az
egymást követő generációk szerepe az egyének életében,
b) a családi ünnepek szerepe a személyiség
gazdagításában. Az óra arra is lehetőséget
kínál, hogy a tanulókkal elkészíttessük a saját családfájukat.
A pedagógusnak célszerű a tanórát az alábbi
kérdésekre fókuszálni:
Mit jelent a tanulóknak
a) a család
b) a családi hagyományok/ünnepek szerepe
c) hogyan látja magát a családon belül /saját
szerepe.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
57. oldal képeire.
Vitassák meg a tanulók, hogy az eltérő korszakokban milyen hasonlóságok és milyen
eltérések figyelhetők meg a festményeken?
Azonosítsák a tanulók, hogy hányadik században keletkeztek az alkotások.
Otthoni munka keretében – önkéntes alapon – lehetőség lehet továbbá arra, hogy a
tanulók (szülői/nagyszülői segítség bevonásával) elkészíthessék a saját családfájukat.
Érdemes ebből a szempontból a történelem
tantárgyban szerzett előismeretekre támaszkodni.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (62–63. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.
A közösségek szerepének, erejének felismertetése, erősítése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
Otthoni projektmunka keretében a tanulók a 63. oldal 3. feladatát, egy fogalmazást készítsenek el.
A következő tanórára vitassák
meg a tanulók egymás között,
hogy ki milyen családmodellben képzeli el a jövőjét, és azt
indokolja meg.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél a 3. feladatot
otthon vagy csoportbontás keretében (4-5 fő) célszerű elvégezni. A tanulók nézzenek
utána (internet, könyvtár stb.
segédeszközök segítségével)
hogy melyek voltak a hagyományos családmodell kritériumai.
Sorolják fel azokat!
Vezessék le (pl. különböző társadalomtudományos elméletek
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Értékelés

Követelmények

alapján) hogyan és miért változott meg a tradicionális családmodell az elmúlt évtizedek során!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus értékelje a minél
színesebb projektek elkészítését, a tanulóknak a projektben
való kreativitását, aktivitását, a
feladatokhoz való motivációját.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra
címe
Óraszám

1.27.

Érzelmek iskolája

Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt
módszerek a
tananyag feldolgozásához

A cél az, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét
az érzelmeket (is) tükröző viselkedés fontosságának a felismerésére az eltérő társadalmi (iskola, család, közélet stb.) szituációkban. A hangsúlyt célszerű a gyakorlatokra
helyezni:
a) testbeszéd (kommunikáció),
b) mimika.
A lecke arra is lehetőséget kínál, hogy művészeti alkotások segítségével érzelmi állapotokat elemezhessenek a tanulók.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
58. oldal képeire.
Csoportbontás keretében vitassák meg a tanulók, hogy milyen érzelmeket olvashatnak
le a képekről.
A tanulók által megfogalmazott érzelmeket
(pl. szomorúság, meglepődés, elutasítás
stb.) fogalmakhoz csatoljanak hozzájuk hasonló szavakat. Vitassák meg azokat!
A pedagógus hívja fel a figyelmet a tanulóknak az 59. oldal képeire. (Itt is, hasonló módon az előző feladathoz, a tanulók csoportbontásban minél több, érzelmet tükröző
elemet azonosítsanak.
Ezt követően a tanulók gyűjtsék össze azokat a szópárokat/kifejezéseket/közmondásokat/szólásokat, amelyekben a szavak/kifejezések az érzelmekre és a jellemre utalnak.
(pl:
a) Egyenes a gerinced?
b) Így görbüljél meg!
c) Puha az orrod?
d) Szépreményű ember vagy
e) Kárörvendő.
Vitassák meg a tanulók a produktumokat.
Ezt követően az elkészült anyagokból
készítsenek közösen egy ún. vademecum-típusú szótárt!
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai
(64–65. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat
kapcsolódik.
Mások érzelmeinek, gondolatainak,
személyiségének, nézőpontjainak
azonosítása és tiszteletben tartásának erősítése, fejlesztése. Reflektív
magatartás fejlesztése, a saját érzelmi állapot/változás megítélése.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél a
4 feladatot a tanulóknak érdemes
otthoni gyűjtőmunkának feladni. A
következő órán a tanulók kiselőadás
keretén belül (5–10 perc) mutassák
be az osztály tanulóinak. (A tanuló
minél több nézőpontból közelítse
meg a giccs fogalmának/elterjedésének/alkalmazásának a jelenlétét.
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Értékelés

Követelmények

Az óra arra is lehetőséget kínál, hogy az osztály általában beszéljen, vitatkozzon az érzelmek szerepéről. Érdemes A másik nem
című fejezetre is támaszkodni.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus értékelje a minél színesebb projektek elkészítését, a tanulóknak a projektben való kreativitását, aktivitását, a feladatokhoz
való motivációját.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban
fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

A tanóra címe
Óraszám

1.28. Vegyünk részt a közügyekben!
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A leckének két fókusza van:
a) az irodalmi alkotások segítségével lehetőség nyílik értelmezni/elemezni a választási
procedúrát,
b) akár a tankönyv kérdései, akár internetes
keresés segítségével lehetőség nyílik az aktív/tudatos állampolgári magatartás tartalmi
elemeinek a megvitatására.
A pedagógus projekt módszer keretében a
tanulókkal válassza ki azokat a témákat,
amelyek a legjobban érdekli a tanulókat. Pl:
a) az önkormányzati/országos szavazás kritériumai,
b) melyek a tudatos, aktív állampolgár jellemzői,
c) melyek azok az (irodalmi/zenei/színpadi)
alkotások, amelyeket fontos ismerni az állam
polgárainak?
Ebben a fejezetben különösen fontos lehet a
Történelem fejezetben tanultak felhasználása:
a) a dualizmus kora, illetve
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (66–67. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Az aktív állampolgári szerepre
történő elő- és felkészítés.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell megoldani.
A tanulók a 67. oldalon található hirdetményről olvassák el
az információkat és vitassák
meg azokat.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

b) a rendszerváltás és a demokratikus átalakítás kérdéseivel foglalkozó részek bevonásával.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus értékelje a minél
színesebb projektek elkészítését, a tanulóknak a projektben
való kreativitását, aktivitását, a
feladatokhoz való motivációját.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.29. A nemzet ünnepei
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezetben felhívjuk a tanulók figyelmét a
nemzeti ünnepek (s folytatva az előző fejezetet, általában az ünnepek) szerepére és
fontosságára az egyén és a kisebb-nagyobb
közösségek élete szempontjából.
a) A hagyományos nemzeti ünnepek tartalmi
elemeit (szükség esetén megismertetjük) tudatosítjuk a tanulókban,
b) az osztály és az iskolai közösség erősítéséért az ünnepek előkészítésére, szervezésére,
lebonyolítására aktivizáljuk a tanulókat.
Csoportbontásban (3–5 fő) célszerű ez esetben különböző nemzeti ünnepek forgatókönyveit kidolgoztatni a tanulókkal, legalább
osztályszinten.
Az osztály tanulói közösen választják ki azt a
nemzeti ünnepet, amit projektmódszer keretében megvalósítanak.
A tanulók az általuk kiválasztott ünnepnél
emeljék ki a kor meghatározó személyiségeit.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (68–69. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.
A nemzeti közösséghez való
tartozás erősítése, az erre irányuló érzelmek fejlesztése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell megoldani.
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Értékelés

Követelmények

Ezt követően mutassák be a munkájukat és
csoportonként értékeljék azokat. (A legtöbb
szavazatot elért projektet érdemes előterjeszteni az iskolai ünnepségeken való bemutatásra.)
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékelA pedagógus értékelje a minél színesebb
jük.
projektek elkészítését, a tanulóknak a proFontos, hogy a tanuló érdemi
jektben való kreativitását, aktivitását, a felválaszokat adjon a kérdésekre.
adatokhoz való motivációját.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

Ezzel a fejezettel zárul az első kötet. A tanulók ettől kezdve a második kötetet használják.
A tanév elején a tanulással összefüggő kompetenciák megerősítéséhez az első három fejezetet dolgozták fel. A folytatás a kötet negyedik leckéjével indul.
A tanóra címe
Óraszám

1.4. Döntések és következmények
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezet a 9. évfolyamban található 1.16 Lehetőségek és kényszerek a döntésekben
című leckére épül. Mivel a szakközépiskolai
programban nincsen önálló etika/filozófia
tantárgy, ezért az e területre vonatkozó
alapvető problémákat itt lehet megtárgyalni,
a nehezebb fogalmakat közösen értelmezni,
elemezni.
Az óra célja, hogy a szövegben foglalt tartalmak segítségével felismertessük a tanulókkal a döntésekkel kapcsolatos etikai problémákat, következményeket. (Lásd: szándék és
következmény-etika.)
A pedagógus hívja fel a tanulók a figyelmét a
12. oldal keretes szövegére. Csoportmunka
keretében a tanulók értelmezzék a történetet. Vitassák meg a történet szereplőinek
morális felelősségét.
Vitassák meg a tanulók, hogy ha a király helyében lettek volna, hogyan döntöttek volna
a gyermekről? A válaszaikat indokolják meg!
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (10–11. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
Szövegértelmezés fejlesztése,
vitakultúra erősítése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan
kell elvégezni.
A tanulóknak érdemes a 10. oldal 1. feladatát otthoni munkának feladni. Készítsenek fogalmazást és a következő órán vitassák meg a tanulók az egyes
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Érdemes a 13. oldal 8. feladatát otthoni
munka keretében elsajátítani a tanulóknak.
A következő órán kiselőadás keretében (10
perc) mutassák be a tanulók az általuk kiválasztott alkotást.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Ezt követően vitassák meg az osztály tanulói,
hogy mely történetek voltak számukra meggyőzőek, tudtak-e azonosulni a szereplő(k)
döntéseivel és annak következményeivel.
A véleményüket indokolják meg!
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
13. oldal keretes szövegrészleteire. A tanulók vitassák meg azok tanulságait! A tanulók
otthoni munka keretében gyűjtsenek Aiszóposz-meséket. Fogalmazzák meg, hogy a
mesék szereplőit milyen jellemvonásokkal
ruházta fel a szerző? Vitassák meg ezeket a
jellemvonásokat!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

tanulói döntések következményeit.
A fejezet összefoglaló kérdéseit
érdemes csoportbontás keretében feldolgozni a tanulókkal,
különös tekintettel az 1. feladat
kérdésére. (A pedagógus koordinálja ezt a munkafolyamatot.
Fontos, hogy a tanulóknak valóban érdemi megnyilvánulásai
legyenek. Ennél a feladatnál
számos „hétköznapi” példa lehet, amelyek valóban érinthetik a tanulókat. Pl. váratlan terhesség, évismétlés, szülők válása stb., amelyek nagymértékben befolyásolhatják a tanulói
döntéseket.)

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.5. A bölcsesség szeretete
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezet az előző óra folytatása. A cél ráirányítani a tanulók figyelmét az ún. „elvontabb” kérdésekre, valamint ezeknek a megvitatására. Az óra anyaga lehetőséget kínál
arra, hogy a tanulók szerepjátékok keretében vitathassák meg az egyes szövegekben
elrejtett témákat.
A szerepjáték arra is lehetőséget kínál, hogy
egy-egy tanuló moderátori szerepben is
megjelenhessen.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
14. oldal keretes szövegére. Ezt követően
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (12–13. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Szövegértelmezés fejlesztése,
vitakultúra erősítése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan
kell elvégezni.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

csoportbontás (4–5 fő) keretében értelmezzék a szöveget. A tanulókhoz kérdések lehetnek pl.:
- Milyen problémákat tárgyal a szerző?
- Mit jelent az önmarcangolás kifejezés? Keressenek a tanulók hasonló jelentésű szavakat, pl. önvád, önemésztés, vagy keressenek mondásokat, közmondásokat, pl.: Ne lógasd az orrod!
A pedagógus hívja fel a figyelmet Immanuel
Kant filozófus gondolataira (a 15. oldalon található). Ezt követően a tanulók vitassák
meg azokat. Gyűjtőmunka keretében a tanulók válasszanak ki különböző korszakokból
filozófusokat (érdemes különböző századokat megadni, hogy minél több személyt ismerhessenek meg a tanulók). Ezt követően
kiselőadás (10 perc) formájában mutassák
be olvasmányélményeiket az osztály tanulóinak.
A pedagógusnak érdemes ezeket a tanulói
munkákat is megőrizni, mert az 1.30 Záróra
című fejezetben visszatérünk a tanulói produktumokra. Célszerű, ha a kiselőadások
után a tanulók eldöntik, hogy melyik filozófusnak a gondolatai tetszettek és ezeket molinó formájában is elkészíthetik, az osztályterem falán rögzíthetik.
Érdemes kiemelni a 15. oldal „hétköznapi”
történetét. Vitassák meg a tanulók, hogy hasonló helyzetben milyen döntést hoztak /
vagy nem hoztak volna. Erre a témakörre a
1.22. Családtervezés – magzatvédelem című
fejezetben visszatérünk.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A 13. oldal 5. feladatánál a tanulók elevenítsék fel a 9. évfolyamon az 1.13. Jellemrajzok
című fejezet tartalmi elemeit.
Olvassák el a 30. oldalon található ókori szöveget! Ez követően hasonlítsák össze Szókratész és Deák Ferenc gondolatait!
Érdemes a tanulóknak további
kérdéseket is feltenni. Pl: Az eltérő korszakhoz kapcsolódó
szövegeknél melyek a hasonló
gondolatok?
- A tanulók keressék ki a
szövegekből az emberi jellemvonásra utaló kifejezéseket. Ezt követően írják
post-itekre és keressenek
szinonimákat. Pl: jóság:
segítőkészség
szószátyár: fecsegő
méltóság: önérzet
A fejezet összefoglaló kérdéseinél a 2. feladatnál a tanulók
szintén jelöljék a táblán postitek alkalmazásával, hogy számukra ki a „bölcs ember”?
Ezt követően a tanulók vitassák
meg a tanulói véleményeket!

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.6. A munkaerőpiac küszöbén
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
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Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra
A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A fejezet az 1. 21 Hol lesz a helyem a felnőtt
társadalomban? című leckére épül.
A fejezet célja, hogy a tanulókat megismertesse azokkal az alapvető –részben adminisztrációval összefüggő – tudnivalókkal,
amelyek a legális munkaerő-piaci szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek.
Az óra másik célja, hogy felhívja a figyelmet
a korai munkanélkülivé válás kedvezőtlen
következményeire, illetve az első munkahely
szerepére a további életpálya szempontjából.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
16. oldal szövegére. A tanulók értelmezzék
az olvasottakat. Ezt követően keressék ki a
szövegből, hogy melyek azok a problémák,
nehézségek, amelyekkel a fiatal munkavállalók szembesülnek. Milyen okok lehetnek
ezeknek a hátterében –, vitassák meg ezeket
az osztály tanulói.
A pedagógus hívja fel a figyelmet, hogy öszszefüggés lehet az iskolai végzettség és a
munkaerő-piaci pozíció között. Térjen ki a 9.
évfolyamban tanult 1.6 Érdemes-e jól tanulni? című fejezetre.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 17. oldal
keretes szövegére. A tanulók vitassák meg a
táblázatban leírtakat és beszéljék meg az ebből eredő problémákat.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (14–15. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
Az adófizetés elkerülése, illetve
az illegális munkavégzéssel járó
etikai és büntetőjogi következmények szerepe/hatása az
egyén életére. Az alapvető –
munkavállalással kapcsolatos –
dokumentumok ismerete.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan
kell elvégezni.
A tanulóknak érdemes a 15. oldal 4. feladatát otthoni munka
keretében feldolgozni.
A következő órán az osztály tanulói vitassák meg a véleményeket. A pedagógus törekedjen arra, hogy a tanulóknak érdemi megnyilvánulásaik legyenek.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél érdemes a tanulóknak csoportmunka keretében feldolgozni a feladatokat például kiselőadások, molinó- tervezés,
szituációs játékok keretében.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.7. Korai iskolaelhagyás
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra
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A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

Az óra célja az, hogy felhívja a figyelmet az
iskolai kudarcok következményeire, így az
évismétlés, a túlkorossá válás és az idő előtti
iskolaelhagyás problémájára.
Fontos a tanulókkal megértetni, hogy a szülők iskolázottsága jelentős mértékben befolyásolja gyermekeik iskolai pályafutását,
ezért számukra sem lehet közömbös – mint
jövendő szülőknek – az, hogy milyen iskolai
végzettséggel rendelkeznek akkor, amikor
családot alapítanak, illetve gyermeket nevelnek.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
fejezet bevezető szövegére. Ezt követően a
tanulók vitassák meg.
Csoportbontás keretében (3-5 fő) a tanulók
olvassák el a 18. oldal szövegét. A csoportok
értelmezzék az olvasottakat.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 9. évfolyamon tanult 1.4 Miért (nem) szeretem az
iskolát? című fejezetre.
A tanulói csoportok vitassák meg az alábbi
kérdéseket:
- Milyen problémák/nehézségek merülhetnek fel azoknál a személyeknél, akik idő előtt
elhagyják az iskolát?
- Melyek azok az okok, tényezők, amelyek
előrevetítik az iskolából való kimaradást?
- A csoportok adjanak tanácsokat, hogy ha
ők lennének a pedagógus szerepében, akkor
milyen prevenciós megoldásokat nyújtanának az idő előtti iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulóknak?
- A tanulók véleménye szerint mennyire befolyásolja a tanulót családi háttere, a szülők
iskolai végzettsége? Válaszaikat indokolják
meg!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (16–17. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik.
A tanulók elkötelezettségének
erősítése az iskola, illetve a tanulás világa iránt.
Az iskolázatlanság és a munkaerő-piaci szerepvállalás kedvezőtlen összefüggéseinek a felismertetése.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan
kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a 3. feladatot a pedagógusnak érdemes otthoni
munka keretében feldolgoztatni a tanulókkal. A következő
tanórán kiselőadások (8-12
perc) keretében a tanulók elővezetik a témát az osztálynak.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1.8. Sportoljatok!
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

A fejezet célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a sport szerepére, egyrészt
a) az abban rejlő személyiségformáló hatás,
másrészt pedig
b) az egyén egészséges(ebb) életmódja
szempontjából.
Az óra másik célja, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét a különféle egyesületekben/egyéb típusú közösségekben végzett
sporttevékenység közösségalakító/közösségerősítő szerepére.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 20. oldalon található diagramokra! Térjen ki a 9. évfolyamban már tanult, 1. 22 Egészséges táplálkozás című fejezetre. Elevenítsék fel a tanulók a fejezetben található problémákat!
A tanulóknak az alábbi kérdéseket érdemes
feltenni:
- Milyen összefüggések állhatnak az iskolai
végzettség és a sporttevékenységek között?
- Milyen problémák merülhetnek fel akkor,
ha a személynek mozgásszegény az életmódja?
- Melyek az egészséges életmód és életvitel
legfontosabb ismérvei?
- Gyűjtsenek reklámokat, amelyek az egészséges életmódra és a mozgásra hívják fel a
figyelmet. Keressenek szlogeneket az egészség és sport kapcsán.
Csoportmunka (4–5fő) keretében készítsenek molinót az iskola részére, amely a sport
mint életvitel és egészség szerepére hívja
fel a figyelmet.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (18–19. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
A tanulók elkötelezettségének
erősítése az egészséges életmód/testmozgás iránt.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A tanulók a 18. oldal 2. feladatát végezzék el és ezt követően
beszéljék meg az osztálytársakkal a vers mondanivalóját/üzenetét.
A fejezet összefoglaló kérdései
között érdemes a tanulóknak az
5. feladatot otthoni munka keretében elvégezni. A következő
órán 6–10 perces kiselőadások
keretében a tanulók prezentálják a feldolgozott témát. Ezt követően vitassák meg az álláspontjaikat a kérdéssel kapcsolatban.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1.9. A szavak és a tettek
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A lecke az 1. 27 Érzelmek iskolája című fejezethez kapcsolódik.
Az óra célja, hogy a szövegek tartalmi elemeinek segítségével a tanulók felismerjék és elfogadják azt, hogy nemcsak a tetteknek, hanem a tetteket követő (vagy éppen azt helyettesítő) kifejezéseknek/mondatoknak is
vannak/lehetnek következményei. Fontos,
hogy a tanulók felismerjék a „szavak erejét
és hatását” mind az egyének, mind pedig az
egyes közösségek vonatkozásában.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 22. oldalon található blogbejegyzésre!
Ezt követően a tanulók vitassák meg az olvasottakat. A tanulóknak az alábbi kérdéseket
érdemes felvetni:
- Milyen problémákat említ meg a
blogbejegyzés?
- Sorolják fel azokat!
- Melyek azok az alapvető munkavállalói
kompetenciák, amelyek hiánya vagy részleges hiánya miatt nehézségekbe ütközhetünk
a munkahelyünkön?
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 23. oldal
keretes szövegére. A tanulók vitassák meg a
történetet. A pedagógus koordinálja a véleményeket, hozzászólásokat. Fontos, hogy a
kérdéshez érdemben szóljon hozzá a tanuló.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (20–21. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
A kimondott szavakkal összefüggő egyéni felelősségvállalás
erősítése. Az egyéni és közösségi megnyilatkozások lehetséges következményeinek a felismertetése.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan kell elvégezni.
A tanulók a 21. oldal 4. feladat
elvégzése után vitassák meg a
véleményeiket.
5. feladat: A tanulók olvassák el
a mesét, és ezt követően gyűjtsenek hasonló meséket, történeteket és vitassák meg egymás között azok tanulságait.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.10. Társadalmi szolidaritás
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra
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A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke célja annak a felismertetése, hogy a
szolidaritás a közösségépítés, -fejlesztés nélkülözhetetlen eleme, legyen szó kisebb (osztályméretű) vagy nagyobb (társadalom) közösségekről. A fejezet szövegeiben bemutatott példák jó lehetőséget kínálnak a szerepjátékra.
A játékelmélettel összefüggő kérdések megértését a matematika tantárgy is támogatja.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 24. oldal
keretes szövegére. A tanulók vitassák meg a
történetet. Keressék ki a szövegből az esettel kapcsolatos hozzászólást. Ezt követően a
tanulók vitassák meg ennek az üzenetét. Az
üzenet milyen alapproblémákra hívja fel a figyelmet?
A tanulók olvassák el 24. oldal 3. feladatban
található mondatokat. Vitassák meg azokat.
Egyetértenek-e vele vagy nem? A tanulók a
válaszaikat indokolják meg.
Ezt követően a pedagógusnak érdemes a
tanórát a Mf. 22. oldal 1. feladatával folytatni. Ezeket a kijelentéseket is vitassák meg
a tanulók.
A tanulók keressenek hétköznapi történeteket, amelyekben előfordulhatnak ilyen és
hasonló kijelentések.

Értékelés

A tanulóknak érdemes még az alábbi kérdéseket is megvitatni:
- Milyen morális dilemmák merülhetnek fel
az emberekben, amikor önállóan kell döntést hozniuk egy kialakult szituációban?
-A tanulók olvassák el a 25. oldal 4. feladat
keretes szövegét. Vitassák meg a történetet.
Sorolják fel, melyek azok a problémák/nehézségek, amelyekről a szövegben olvashatunk. A tanulók vitassák meg, hogy hasonló
helyzetben hogyan cselekedtek volna. A tanulói válaszokat indokolják meg. (Fontos,
hogy a tanulóknak érdemi megnyilvánulásaik legyenek.) A pedagógus koordinálja a
beszélgetéseknek a kimenetelét.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (22–23. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik.
Egyéni szerepvállalás erősítése
kritikus – döntést kívánó –
helyzetekben.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 22. oldal 2. feladatára. A
tanulók vitassák meg a történetben szereplők viselkedését
(idős úr, fiatalember, tömeg).
Milyen erkölcsi problémák merülnek fel a történetben? A tanulók indokolják a válaszaikat.
23. oldal 6. feladat: A tanulók
vitassák meg a képek üzenetét.
Készítsenek a mobiltelefonjaikkal minél kifejezőbb képeket,
amelyek a szolidaritásra hívja
fel az emberek figyelmét. Ezt
követően vitassák meg, hogy
melyik kép/képek lettek a legkifejezőbbek. Választásukat indokolják meg.
A fejezet összefoglaló kérdéseinél a 4. feladatot érdemes a tanulóknak otthoni munka keretében feldolgozni. A tanulók
készítsenek kiselőadásokat (15
perc) pl. kisfilm, interjúk, ppt
stb. formájában. A tanulók a
következő tanórán mutassák
meg egymásnak az alkotásaikat. Vitassák meg és értékeljék
egymás munkáját.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.11. Társadalmi szolidaritás a generációk között
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Ez a fejezet az előző lecke szerves folytatása. A cél annak a felismertetése, hogy milyen társadalmi/gazdasági következményekkel jár(hat) egy-egy társadalom számára a
generációk közötti egyensúly felborulása. A
másik célja a leckének az, hogy felhívja a figyelmet az egyéni életkezdés (munkaerő-piaci szerepvállalás, önálló – a családtól független – életvitel megkezdése stb.) lehetséges nehézségeire és problémáira.
Érdemes visszatérni 1.26. A család szerepe
című fejezetre – ebben az új helyzetben
olyan kérdések felvetésével, mint a gyermekek felelősségvállalása a szülőkkel kapcsolatban (nyugdíjazás, betegség, rokkantság).
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 26. oldal
diagramjaira. A tanulók elemezzék és értelmezzék a diagramokban szereplő adatokat.
Vitassák meg, hogy a diagramokon milyen
változások tapasztalhatók. A tanulók vitassák meg, hogy ezek az adatok milyen nehézségekre és problémákra hívják fel a figyelmet.
A (szintén a 26. oldalon található)
blogbejegyzéseket is értelmezzék a tanulók.
Vitassák meg ezeknek az üzenetét. Egyetértenek-e a kijelentésekkel vagy nem? Válaszaikat indokolják meg.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 27. oldal
képeire. A tanulók vitassák meg, hogy számukra mit üzenhetnek ezek a képek. Válaszaikat indokolják meg.
Érdemes a tanórát a Mf. 25. oldal 5. feladatával folytatni. A tanulók a képeknek találjanak ki minél frappánsabb címeket. A feladat
elvégzése után értékeljék egymás munkáit.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (24–25. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
Szövegértelmezés és képelemzés fejlesztése és erősítése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 24. oldal 2. feladatára.
Közösen vitassák meg a szövegben megfogalmazott társadalmi problémákat és nehézségeket.
A pedagógusnak érdemes a
fejezet összefoglaló kérdései
közül a 3. feladatot otthoni
munkának kiadni a tanulóknak.
A tanulók kiselőadás formájában dolgozzák fel a kérdést. Ezt
követően a következő tanórán
mutassák be a produktumokat.
(A téma feldolgozásánál pl. lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók interjúkat, képeket,
elemzéseket stb. készítsenek,
amelyek színesebbé tehetik a
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Értékelés

Követelmények

Ezt követően a fejezethez tartozó szöveget
olvassák el a szöveggyűjteményben. A tanulók értelmezzék a szöveg tartalmát. Vitassák
meg, hogy a szerző milyen problémákra
hívja fel a figyelmet.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

kiselőadások tartalmát, üzenetét.)

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1.12. Testkultúra: mit üzenünk önmagunkról?
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét –36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

A következő 3–6 óra témája összefügg, mert
a középpontban azok az „üzenetek” állnak,
amelyeket a tanulók közvetítenek önmagukról a közösség számára.
Másképpen fogalmazva, ezeket az órákat értelmezhetjük egyfajta önismereti gyakorlatként is.
A cél az, hogy tudatosítsuk ezeknek az „üzeneteknek” a szerepét és célját a tanulók számára, hogy a test segítségével közvetített
üzenetek a személyiség egészének az
egyéni/csoportos/társadalmi megítélését is
alapvetően befolyásolják.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 28. oldal
keretes szövegére. A tanulók vitassák meg
az olvasottakat. A pedagógusnak érdemes az
alábbi kérdéseket is megvitatni a tanulókkal.
- Mennyire értenek egyet a szöveg „üzenetével”?
- Melyek lehetnek azok a plasztikai beavatkozások, amelyek az emberi szervezetben
hosszú távon maradandó károsodásokat
okozhatnak?
- A tanulók vitassák meg a következő mondást: „Nem a külcsín a fontos, hanem a belbecs.” Vitassák meg ennek a jelentését. Ezt
követően a tanulók olvassák el a Mf. 26. oldal 3. feladatához kapcsolódó szöveget. A
tanulók értelmezzék annak taralmát.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 29. oldal
képeire. Vitassák meg a tanulók, hogy a képek szereplői számukra milyen üzeneteket
hordoznak. Válaszaikat indokolják meg.
Érdemes a tanulókban azt is tudatosítani,
hogy az itt szerzett ismereteknek komoly
hasznát vehetik pl. az állásinterjúkon, vagy
akkor, amikor a munkahelyükön fontossá
válik a „beilleszkedés”, a szakmai partnerekkel történő kapcsolatok kialakítása.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (26–27. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Törekvés annak a tudatosítására, hogy a test üzenetei a
nyilvános térben alapvetően
befolyásolják megítélésünket,
és döntő hatással lehetnek
kapcsolatkeresési-építési törekvéseinkre is.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A pedagógus hívja fel a tanulók
figyelmét a 26. oldal 1. feladatban található szövegre. Ezt követően a tanulók értelmezzék
az olvasottakat.
A fejezet összefoglaló kérdéseit érdemes csoportbontás
(4–5fő) keretében a tanulóknak feldolgozni. (A pedagógus
koordinálja a csoportok munkáját. A tanulók
ne csak a tapasztalataik, előítéleteik alapján dolgozzák fel a
kérdéseket, hanem nézzenek
utána pl. egészségügyi vonatkozásban is) mennyire befolyásolhatók a különböző reklámokon keresztül a társadalom
tagjai (gyomorgyűrű-operáció,
implantátum beépítése, maradandó tetoválások stb.).

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található fel-
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a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

adatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.13. Öltözködéskultúra: mit üzenünk önmagunkról?
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

Az óra célja annak az erősítése, hogy az öltözködésnek is van „kultúrája”, még abban
az esetben is, ha „szubkulturális” jelleget ölt.
A másik cél a divatozás, divatközvetítés szerepének a tisztázása az egyén életében. (Világmárkák, rendelkezésre álló anyagi erőforrások, márkahamisítványok stb.)
Érdemes az órán felvetni a divat (mint közösségformáló tényező) szerepét az összetartozás – különállás – kirekesztés összefüggéseiben is.
A pedagógusnak a tanórát érdemes a két figura párbeszédével bevezetni a tanulóknak.
A tanulók vitassák meg Coco Chanel gondolatait. Ezt követően a tanulók válaszoljanak a
Mf. 28. oldal 1. feladatához tartozó kérdésekre. Vitassák meg egymás gondolatait a
három idézettel kapcsolatban.
A tanulók olvassák el a 31. oldal keretes szövegeit. Vitassák meg, hogy egyetértenek-e a
divatszakemberrel vagy kevésbé osztják azt
a véleményt. A tanulók a válaszaikat indokolják meg.
Érdemes elemzést készíttetni saját öltözködésükről:
a) ruhaneműk, cipők – márkák,
b) testékszerek stb.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (28–29. o.)
A tankönyvi fejezethez 7 feladat kapcsolódik.
Vitakultúra erősítése, a divatozással kapcsolatos kulturális
kérdések tisztázása.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül az 1. feladatot
a tanulók otthoni munka keretében dolgozzák fel. (Az osztály
tagjai egymás között előre
egyeztessék, hogy ki melyik
századot emeli ki a kiselőadásban.) A következő órán mutassák be az elkészült alkotásokat
és közösen értékeljék azokat.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.14. Viselkedéskultúra: mit üzenünk önmagunkról?
Rugalmas tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 10. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés szempontjából kulcsfontosságúak, azok
a viselkedéssel összefüggő egyéni megnyilvánulások, amelyek megítélésünk alapját képezik.
Az óra célja a viselkedéssel kapcsolatos társadalmi normák és a normát megszegő magatartásformák elemzése.
A másik cél az iskolai/munkahelyi/egyéb közösségek számára előírt normarendszerek
megvitatása, azok célja és szerepe. (Ebben
az esetben pl. az iskolai házirend lehet az
elemzés tárgya vagy egy lakóközösség számára készített rendtartás.)
A tanulók elevenítsék fel a 9. évfolyamon tanult 1. 14 Mit illik, mi nem illik? című fejezetet. Ezt követően a pedagógusnak érdemes a
tanórát a 32. oldalon található post-iteken
lévő felsorolással bevezetni.
Vitassák meg a tanulók, hogy a felsorolások
közül melyik illik rájuk leginkább és melyik
kevésbé. Válaszaikat indokolják meg.
A pedagógus hívja fel a figyelmet a 33. oldal
8. feladatára. A tanulók olvassák el a szöveget és vitassák meg a szereplők viselkedését
az adott helyzetben. Milyen tanulságai vannak a történetnek? A történetben előfordule az előítéletes gondolkodás? Ha igen, akkor
mi lehet ennek az oka? A tanulók vitassák
meg és a válaszaikat indokolják meg. (Fontos, hogy a tanulóknak érdemi megnyilvánulásaik legyenek a szituációval kapcsolatban.)
Ezt követően a tanulók csoportbontás (4–5
fő) keretében dolgozzák ki a Mf. 31. oldal 4.
feladatát. Az elkészült produktumokat vitassák meg és értékeljék egymás munkáit.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (30–31. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Az írott és íratlan szabályok közötti különbség felismertetése
és tudatosítása a tanulókban, a
normaszegés következményeinek tudatosítása (büntetés, kirekesztés stb.).

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdéseit
a pedagógusnak érdemes megbeszélnie a tanulókkal. (Előfordulhat, hogy az osztályban lesznek olyan tanulók, akik nem
feltétlenül akarják betartani az
elemi viselkedés szabályait.
Célszerű – ha ilyen és hasonló
helyzetek előfordulnak az osztályban –, ha a pedagógus koordinálja a tanulói beszélgetéseket. Aktivizálja a „renitens”
tanulót annak megértésére és
elfogadásra, hogy miért kell elsajátítania az alapvető viselkedési szabályokat. A pedagógus
térjen ki arra is, hogy azok be
nem tartása milyen következményekkel járhat a későbbiekben, a tanuló felnőtt életében.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A fejezet kifejezetten alkalmas lehet szerepjátékok alkalmazására:
pl. hogyan viselkedünk különféle típusú nyilvános helyeken?
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

Ezeket a helyzeteket is vitassák
meg a tanulók.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
1.15. Visszatekintés (Számvetés és értékelés) I.–II.
Rugalmas tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 9. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Az óra célja, hogy a tanulók megvonhassák
az OKÉ-program első két évének a mérlegét.
Fontos, hogy elkészüljön a feladatok alapján
az ún. osztálytérkép, és azonosíthatóvá váljanak a felkínált tanulói szerepek (minták) is
az osztály tagjai között.
A másik feladat az, hogy a tanulók készítsék
el a felkínált SWOT analízist (itt GYELV-elemzés) egyéni és
osztályszinten egyaránt.

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A pedagógusnak érdemes a tanórát a két figura párbeszédeivel bevezetni
Vitassák meg a tanulók azt, hogy hogyan fogadták ezt az új tantárgyat.
A tantárgyban melyek voltak azok a témák,
amelyekről szívesen beszélgettek, vitáztak.
Sorolják fel azokat.
A tanulók vitassák meg azokat a témákat is –
ha voltak ilyenek – amelyekről kevésbé vagy
egyáltalán nem szerettek beszélni. Mi lehetett ennek az oka? A tanulók a válaszaikat
indokolják meg.
A 9. évfolyamban számos tanulói produktum
megvalósult. Ezeket az alkotásokat a tanulók
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (32–35. o.)
A tankönyvi fejezethez 13 feladat kapcsolódik.
Kommunikációs kompetenciák,
szociális kompetenciák, „kapunyitogató”, tanulást támogató
kompetenciák.
A közösségépítéshez szükséges
kompetenciák fejlesztése: kommunikáció, szociális, tanulással
kapcsolatos stb., minden órán
előtérbe kerülnek.
A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan és csoportosan
kell elvégezni.
A pedagógusnak érdemes a 33.
oldal 6. feladatát otthoni
munka keretében feladni a tanulóknak. A következő tanórán
kiselőadás keretében (10 perc)
lehet elővezetni az osztály tanulói számára. Ezt követően a
tanulók vitassák meg a prezentációk tartalmi elemeit.
A feladat összefoglaló kérdései
közül érdemes a pedagógusnak
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Értékelés

Követelmények

elevenítsék fel. A pedagógus irányítsa rá a figyelmét a tanulóknak, hogy az elmúlt egy
évben mennyire és hogyan változott meg a
gondolkodásuk, szókincsük az egyes témákkal kapcsolatban.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
35. oldal keretes szövegeire. Vitassák meg a
tanulók az olvasottakat.
9. évfolyamon 1. 11. Egyének és közösségek
című fejezetben a tanulók már elkészítették
az osztályra vonatkozó szociometriát. Célszerű lehet, ha a pedagógus megkéri az osztály tanulóit, hogy ismét készítsék el az osztály kapcsolati hálójának a térképét. Ezt követően hasonlítsák össze a két osztályszerkezetet.
Vitassák meg a tanulók az eredményeket.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
37. oldal GYELV-táblázatára. Ezt követően a
táblázatban meghatározott szempontok
alapján készítsék el az osztály GYELV-elemzését. Ezt követően a tanulók elemezzék és
vitassák meg az osztály szociometriai térképét.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

a 33. oldal 1. feladatát és a 35.
oldal 3. feladatát csoportbontás (4–5 fő) keretében megvalósítani.
Az osztály tanulói értékeljék
egymás munkáját, hozzászólását, véleményét.

A munkafüzet feladatainak a kitöltése és megvitatása azért
fontos, mert az összegző fejezetek elemzésére a 11. évfolyam végén is érdemes sort keríteni. Ekkor tudják a tanulók
áttekinteni a tényleges eredményt, azt, hogy az osztály tagjai valóban közösséggé formálódtak-e a három tanév időtartama alatt.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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11. évfolyam
A tanulók ebben az évben is a második kötetet használják. Célszerű elővenni az előző év
végén kitöltött lapokat (Visszatekintés…), és a bevezető órát arra szánni, hogy a tanulóknak
legyen módja feleleveníteni azt, hogy két és fél hónappal korábban hogyan vélekedtek a
közösséggé válás folyamatáról.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy ebben a tanévben – a kerettanterv szerint – már csak
az idegen nyelv és az OKÉ-program szerepel mint közismereti tantárgy. Erre a tényre – bár
magától értetődő – fel kell hívni a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktatók figyelmét is.
A tanóra címe
Óraszám

1.17. Munkáltatói és munkavállalói elvárások
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra szorosan kapcsolódik a 1.13. Jellemrajzok című fejezethez.
Az órának kettős célja van:
a) a tanulók konkrét gyakorlatok segítségével (szerepjáték) készülhessenek a jövendő állásinterjúra,
b) b) másrészt felkészülés közben számot vethessenek azokkal az ismert
(és kevésbé ismert) tulajdonságaikkal, amelyeknek feltárása nemcsak
az önismeretüket, hanem a valós
pályaválasztási szándékot is reálisan támogathatja.
A személyiségtípusokkal kapcsolatos feladat
– különösen a tanulók egymásra irányuló értékelése – erősítheti a Johariablak megalkotását.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
38. oldal keretes szövegére. A tanulók olvassák el a szöveget és értelmezzék azokat. A
pedagógusnak érdemes az alábbi kérdéseket
is megvitatni a tanulókkal:
- Melyek a legfontosabb tanácsok, amiket a
szakember kiemel?
- Melyek az önéletrajz legfontosabb elemei?
Ezt követően a tanulók olvassák el a fejezethez tartozó szöveget a szöveggyűjteményben. (342. oldal) A tanulók vitassák meg és
értelmezzék a tanácsokat. Vitassák meg,
hogy melyik állítással értenek egyet, melyik
állítással kevésbé. A válaszokat indokolják
meg. (A pedagógusnak koordinációs szerepe
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (36–37. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Tanulói önismeret erősítése az
órán tanult módszerek segítségével.
Kommunikációs készségek/képességek erősítése.
Testbeszéd tudatosításának
erősítése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a 2. és a 3. feladatokat
érdemes a tanulóknak csoportbontás
(4–5 fő) keretében megvalósítani.
A tanulói csoportok állítsák
össze azokat az alapvető szabályokat, ismérveket, amelyek
szükségesek egy jó állásinterjú
megvalósításához.
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van. Fontos, hogy a tanulónak érdemi megnyilvánulásai legyenek.)
A pedagógusnak érdemes a tanórát a Mf.
38. oldal 5. feladatával folytatni. A tanulók
vitassák meg a feladatban felsorolt állításokat.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Ezt követően (szerep- szituációs játék) keretében adják elő
az állásinterjú-szituációt az osztály tanulóinak. A tanulók vitassák meg és értelmezzék a szituációs játék tartalmi elemeit.
(A pedagógus térjen ki a testbeszéd fontosságára.)
A tanulók vitassák meg, hogy
miért lehet kulcsfontosságú
üzenete pl. az öltözéknek, hajviseletnek, testtartásnak, kézfogásnak, hanghordozásnak
stb.).
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
A tanulók íráskészségét és a
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál munkafüzetben található fela tanuló érdemi hozzászólását és a probléadatok kitöltésének az igényesmák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
ségét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1.18 Önismeret – Felkészülés a munkahelyi beilleszkedésre
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Ez a program szorosan kapcsolódik az előző
óra anyagához. A tanulók számára fontos a
különféle
a) vezetői stílusok, valamint
b) azoknak a munkavállalói kompetenciáknak a megismerése, amelyeket
napjaink munkáltatói támasztanak a
munkavállalókkal szemben.
A tanulók közül sokan jelentős előismerettel
rendelkezhetnek e témát illetően, ezért célszerű ezekre is támaszkodni, illetve tapasztalataikat összevetni mindazzal, ami a tankönyvben található.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
40. oldal keretes szövegére. A tanulók olvassák el és értelmezzék a szöveget. Sorolják fel
a szövegben található hasznos tanácsokat.
Ezt követően a pedagógus irányítsa a tanulók
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (38–39. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Tanulói önismeret erősítése az
órán tanult módszerek segítségével.
Kommunikációs készségek/képességek erősítése.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
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figyelmét a 41. oldal keretes szövegére. A tanulók vitassák meg, hogy melyek az alapvető
elvárások a munkavállalóval szemben?

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A tanulók fejtsék ki, hogy a felsorolt elvárások mellett milyen egyéb fontos és hasznos
elvárásai lehetnek a munkaadónak? A tanulók a válaszaikat indokolják meg.
Ezt követően a pedagógusnak érdemes kisebb tanulói csoportokat létrehozni. A tanulók készítsenek egy ún. beilleszkedést támogató kompetenciatérképet.
A pedagógusnak koordinációs szerepe van.
A tanulók vitassák meg és elemezzék a csoportok munkáját.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A pedagógus hívja fel a tanulók
figyelmét a 39. oldal 5. feladatára. A tanulók vitassák meg
egymás véleményét arról, hogy
a feketegazdaságban létrehozott munkahelyek kedveznek-e
a munkahelyi közösségek kialakulásának? A válaszokat indokolják meg.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1.19. Az önkéntesség és a közösségi munka szerepe
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A téma célja, hogy megismertesse a tanulókkal az önkéntesség és a közösségi munka
szerepét a társadalom életében. A feldolgozásnál erősen célszerű támaszkodni mindazokra a fejezetekre, amelyekben a szolidaritás kérdése előtérben állt. (9. évfolyam 1.15
Ami összeköt(het) és ami elválaszt(hat) egymástól, 10. évfolyam 1.9 A szavak és a tettek
1. 10 Társadalmi szolidaritás 1.11 Társadalmi szolidaritás a generációk között című
fejezetek.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
42. oldal keretes szövegére. A tanulók vitassák meg az önkéntesség szerepét a társadalom életében. Ezt követően a tanulók olvassák el a 42. oldalon a blogbejegyzéseket. A
tanulók vitassák meg, hogy melyik gondolat
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (40–41. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
Az önként végzett tevékenység
jellemformáló szerepének tudatosítása.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a pedagógusnak érdemes
a 3 feladatot kiscsoportokban
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állt hozzájuk közelebb és a válaszaikat indokolják meg.
Ezt követően a pedagógus hívja fel a figyelmet a 43. oldalon található önkéntesek tulajdonságairól szóló szövegrészre. A tanulók vitassák meg, hogy ezekkel, a tulajdonságokkal
mennyire tudnak, vagy kevésbé tudnak azonosulni. A tanulók a válaszaikat indokolják
meg.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Speciális feladat lehet, hogy a tanulók –ha
erre mód nyílik – interjúkat készíthetnek
azokkal a tanulókkal, akik az érettségi előfeltételeként közösségi munkában vettek részt.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

megvalósítani. A tanulók minél
pontosabban fogalmazzák
meg, hogy az önkéntes tevékenység milyen erkölcsi üzeneteket közvetítenek a társadalom számára.
Az osztály tanulói szervezzenek
„önkéntes” alapon önkéntes
tevékenységeket, amelyek ráirányítják az emberek figyelmét
a különböző társadalmi problémákra.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1.20 Vendégváró tájak
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A következő két feladat célja, hogy kiegészítse a tanulóknak azokat az ismereteit,
amelyek az ország nevezetességeire, egyes
tájak, tájegységek jellegzetességeire vonatkoznak
Az óra egyik célja, hogy a tanulókat megismertesse az ország területén és azon kívül
élő, a magyarsághoz köthető népcsoportokkal, illetve kultúrájuk jellegzetes vonásaival.
A másik cél azoknak a táji jellegzetességeknek a bemutatása, amelyek – sok esetben –
hungarikumnak minősülnek.
A fejezet erőteljesen épít a történelem tantárgyakban tanultakra.
A pedagógusnak érdemes a tanórát a bevezető szövegrésszel indítani.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (42–43. o.)
A tankönyvi fejezethez 5 feladat kapcsolódik.
Térképismeret, néprajzi alapismeretek.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
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A pedagógus az alábbi felvezető kérdéseket
adhat a tanulóknak:
- Milyen nevezetességeket ismernek az országban?
Sorolják fel, hogy az országban hol találhatóak az ételkészítés szempontjából egyedülállónak számított térségek? (Pl.: gulyás, dödölle, palócleves, krumpli túróval, göcseji
prósza, pörkölt, Stefánia szelet, hagymás
csülök, lecsó, halászlé-féleségek stb.)
Ezt követően kiscsoportok keretében a tanulók válasszanak ki a számukra tetsző ételt, és
nézzenek utána pl. az étel eredetének, történetének, melyik tájegységben terjedt el stb.
A tanulói csoportok nézzenek utána a tájjellegű ételeknek. Nézzenek utána annak is,
hogy milyen alapanyagokból készültek ezek
az ételek. Vajon mi lehet az oka, hogy éppen
ezeket az alapanyagokat használják?

A fejezet összefoglaló kérdései
közül a pedagógusnak érdemes
a 6. feladatot otthoni munkának a tanulóknak feladni. A tanulók kiselőadás keretében (10
perc) fejtsék ki, hogy miért fontos, hogy a nevezetességek felkerüljenek az UNESCO világörökség-listájára?
A tanulók véleményezzék és értékeljék egymás munkáját. Az
osztály tanulói vitassák meg,
hogy közösen pl. melyik tájegységhez tartozó ételt készítenék
el. Amennyiben mód és lehetőség kínálkozik ennek megvalósítására (iskolai programok keretében), valósítsák azt meg
(pl: Iskolai Napok keretén belül).

A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
45. oldal képeire. A tanulók nézzenek utána,
milyen hagyományokat ápolnak a képeken
látható személyek. Ezt követően vitassák
meg azokat.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Speciális feladat lehet:
A tanulók gyűjtsenek családjukban étel-recepteket. Ha vannak kézzel írott receptgyűjtemények, fényképezzék le azokat, és mutassák be osztálytársaiknak.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1.21. Amit látni kell
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

97

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezet szorosan kapcsolódik az előző leckéhez.
A cél a történelmi és természeti látványosságok bemutatása, azok szerepe az idegenforgalomban, a turizmusban és végső soron
a hazai gazdaságban.
Mind a két fejezet jó lehetőséget kínál a tanulóknak az ún. helytörténeti ismeretek (látnivalók, jellegzetességek) közvetítésére, illetve a helyi nevezetességek számbavételére.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
46. oldal képeire. A tanulók – ha kell, tanári
támogatás mellett – azonosítsák a képeken
látható építményeket. Ezt követően kiscsoportos formában a tanulók dolgozzák fel az
általuk kiválasztott műemlék történetét.
Gyűjtőmunka keretében a tanulói kiscsoportok válasszanak ki egy általuk kedvelt magyarországi várost vagy települést. A kiválasztott helységről a tanulók dolgozzák fel a
legfontosabb információkat Ezt követően
kiselőadás formájában mutassák be a produktumokat.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
47. oldal képeire. A tanulók vitassák meg a
látottakat.
Otthoni munka keretében kiselőadás keretében a tanulók dolgozzák fel, hogy melyek
Magyarország kiemelt turisztikai látványosságai?

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (44–45. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
Térképismeret.
Önálló ismeretszerzés és gyűjtőmunka erősítése internet és
könyvtár segítségével.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a pedagógusnak érdemes
a 3. feladatot tanulói kiscsoport formájában megvalósítani.

Speciális feladat:
Történelmi ismereteikre támaszkodva készítsenek egy-egy látványossághoz kapcsolódó információs és propagandafüzetet!

Értékelés

Ennél a fejezetnél is célszerű a helytörténeti
gyűjteményekre, tájházakra, skanzenekre
(és az ott dolgozó szakemberekre) támaszkodni.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1.22. Családtervezés – magzatvédelem
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

.A lecke a 1. 26 A család szerepe című fejezetre épül. Az óra középpontjában a családtervezés és a magzatvédelem kérdése áll. Az
egyes kérdések tárgyalásánál a férfiak és a
nők felelősségére érdemes kitérni.
A másik cél a nem kívánt terhesség megelőzésével kapcsolatos módszerek megismertetése a tanulókkal, elsősorban nem a technikai, hanem elvi szempontból.
Kritikus kérdése az órának az örökbefogadás
problémája, amelyről érdemes a tanulókkal
„elvi vitát” folytatni.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
48. oldal képeire. A tanulók vitassák meg,
hogy a plakátok milyen céllal és mire hívják
fel a figyelmet
Ezt követően a pedagógusnak érdemes a
tanórát a 49. oldal térképolvasásával folytatni. Vitassák meg a tanulók, hogy mi lehet
az oka annak, hogy Európában milyen gyakorlatok alakultak ki az abortusszal kapcsolatban.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (46–47. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat
kapcsolódik.
A közösség szerepének, erejének felismertetése, erősítése
A terhességmegszakítás etikai
következményeinek tudatosítása.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a pedagógusnak érdemes
otthoni munkának a 47. oldal 2.
feladatát kiadni a tanulóknak.
A következő órán a tanulók
megvitatják a kérdést.

Fontos lenne annak a megvitatása is, hogy
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban mi a tanulók saját álláspontja?
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
49. oldalon található képre. A tanulók vitassák meg a plakát üzenetét.
Csoportbontás keretében a tanulók vitassák
meg a 49. oldal 6. feladatát.
Értékelés

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1. 23. A művelődés színterei
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

A óra célja a közművelődési rendszer megismertetése a tanulókkal.
Az elméleti jellegű ismeretek mellett célszerű gyakorlati tudnivalókat is közvetíteni:
pl. a virtuális séták lehetőségei a múzeumokban, könyvtári, videotékabeli stb.
beiratkozólap kitöltése, a kölcsönzés szabályainak megismertetése.
A órát célszerű számítógépes szakteremben
megrendezni, ahol a honlapok segítségével
alaposabb tájékozottságot szerezhetnek a
tanulók.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
50. oldal keretes szövegére. A tanulók vitassák meg Klebelsberg Kuno gondolatait.
Ezt követően a pedagógusnak érdemes az
órát a Mf. 49. oldal 4. feladatával folytatni
az órát.
A feladat elvégzése után vitassák meg a tanulók az álláspontjaikat. A tanulók a válaszaikat indokolják meg.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
51. oldal képeire.
Az osztály tanulói szervezzék meg a településen található közgyűjtemény vagy közművelődési intézmény meglátogatását.
A tanulók nézzenek utána, hogy milyen területek tartoznak az adott intézmény(ek)
gyűjtő- és feladatellátási körébe.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (48–49. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
A tanulási célokat (is) szolgáló
intézményi kör megismertetése
és használatukkal kapcsolatos
ismeretek tudatosítása a tanulók számára.

A munkafüzet feladatait a tanulóknak önállóan kell elvégezni.
A feladat összefoglaló kérdési
közül a pedagógusnak a 4. feladatot érdemes otthoni munka
keretében kiadni a tanulóknak.
A tanulóknak a feladatot célszerű kiselőadás (10–12 perc)
formájában
megmegvalósítani.
A következő órán a tanulók vitassák meg egymás produktumait.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1. 24. Természetvédelem – a közvetlen környezet védelme
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezet két korábbi lecke: 1.24 Természetés környezetvédelem és az 1.25 „Én a vízilovakkal vagyok” anyagára épül.
A globalitás – lokalitás komplexumában ezúttal a helyi szintű cselekvés lehetőségeire
helyezzük a hangsúlyt.
A téma középpontjában a természeti értékek megőrzésének a gondolata áll.
Az óra másik célja a gyakorlati tennivalók
azonosítása és adott esetben kivitelezése lehet.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
52. oldal bibliai szövegére. Vitassák meg a
tanulók, hogy miért az „Édenkert” kifejezést
használták az ember előtti természet képeire? A tanulók a válaszaikat indokolják meg.
Ezt követően a pedagógus irányítsa a tanuló
figyelmét a (szintén az 52. oldalon található)
képekre. A tanulók elemezzék a látottakat.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
53. oldal 4. feladatára. Vitassák meg a tanulók, hogy mi a legszembetűnőbb a képen. A
válaszaikat indokolják meg.
Ezt követően olvassák el Bessenyei György
költő sorait. Vitassák meg a tanulók, hogy
mit értett a költő „mesterség” kifejezésen (a
franciakertet ábrázoló kép sokat segíthet a
tanulóknak a válaszadásban).
Érdemes a 2. kötet 1. történelemfejezetéhez
visszalapozni.
Speciális feladat: vitakérdések:
a) az autópályák „szerepe” a természetátalakításban
b) turizmus és természet „kapcsolata” többféle nézőpontból (erdőgazdászok, idegenforgalmi szakemberek stb.)
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (50–51. o.)
A tankönyvi fejezethez 6 feladat kapcsolódik.
A közvetlen környezet megóvásának, védelmének tudatosítása a tanulókban (pl. a szemetelés beszüntetése, aktív szemételtakarítás stb.).

A pedagógus hívja fel a tanulók
figyelmét az 51. oldal 6. feladatára. A tanulók a feladaton kívül azt is vitassák meg, hogy
miért fontos és hasznos a társadalom tagjainak, ha aktív utcaközösségeket működtetnek
(vö. a tanulók az önkéntes tevékenységekkel).
Vitassák meg a tanulók, hogy
milyen hasonlóságokat fedeznek fel az „utcaközösség” és az
önkéntes személyek között.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a 4. feladatot érdemes a
tanulóknak otthoni munka keretében megvalósítani.
A következő órán a tanulók vitassák meg egymás munkáját.
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Értékelés

Követelmények

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1. 25. Szubkultúrák világa
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke az 1. 15 Ami összeköt(het) és ami elválaszt(hat) egymástól című fejezetre épül.
A lecke célja a másság elfogadásának erősítése. Az eltérő szubkultúrákhoz (is) tartozó
tanulók közötti vita jó lehetőséget kínál a
másik fél nézeteinek, sajátosságainak a
megismertetésére, s adott esetben a jellegzetességek, nézőpontok elfogadására.
Egy másik cél annak a tisztázása lehet, hogy
milyen üzeneteket hordozhat a többségi társadalom számára az egy-egy szubkultúrához
tartozás, elköteleződés.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (52-53. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
Másokkal történő pozitív és
eredményes interakcióra törekvés fejlesztése. Törekvés az
emberek közötti hasonlóságok
és különbségek felismerésére
és értékükön kezelésére (tolerancia).
Önreflektív magatartás erősítése az előítéletes gondolkodás
kapcsán.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az A fejezet összefoglaló kérdései
54. oldal 1. feladatához tartozó kiemelt szö- közül az 1. feladatot érdemes a
veget. Vitassák meg a tanulók, hogy mi lehet tanulóknak otthoni munka keaz üzenete ennek a személyes vallomásnak. retében megvalósítani. A tanuEgyetértenek, vagy kevésbé tudnak azonolók válasszanak ki egy hozzájuk
sulni a kijelentéssel? A tanulók válaszaikat
közel álló szubkultúrát és a köindokolják meg.
vetkező órán mutassák be kiselőadás (5–10 perc) formájáA pedagógusnak érdemes a tanórát az 55.
ban. Ezt követően a tanulók éroldalon található képekkel folytatni.
tékeljék egymás munkáját.
Csoportbontás (3–4 fő) keretében a tanulók
gyűjtsenek össze minél több jellegzetes ismérvet a képeken látható különböző szubkultúrához tartozó személyekről. Ezt követően prezentáció formájában mutassák meg
a tanulók egymásnak munkájukat. Vitassák
meg, hogy melyik szubkultúra „világával”
tudnak vagy melyikkel nem tudnak azonosulni. A tanulók a válaszaikat indokolják
meg. (Fontos, hogy a tanulónak érdemi
megnyilvánulásai legyenek. A pedagógusnak
moderátori szerepköre van. Erősítse a tolerancia fontosságát.)
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
55. oldal 7. feladatára. Vitassák meg a tanulók a graffitik társadalmi megítélését. A tanulók a válaszaikat indokolják meg.
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A fejezet fontos kérdéseket vet fel a toleranciával kapcsolatban. Az eltérő kultúrákhoz tartozás kérdését érdemes megvitatni, s
ebben jelentős segítséget nyújthat az előzetes történelmi ismeret. Néhány izgalmas
téma:

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

a) Európa és az indián kultúrák
b) Kína (egy ország, több vallás, számos népcsoport)
c) Észak és Dél: a rabszolgatartás kérdése az
Egyesült Államokban
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1. 26. Bűn és bűnhődés – A bűnelkövetés világa
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Az óra célja, hogy ráirányítsa a tanulók figyelmét arra, hogy a társadalmi normák
megszegése büntetést von maga után.
A másik cél a büntetett személy (lehetséges)
helyzeteinek a bemutatása (pl. előítéletesség a büntetett előéletűekkel szemben stb.).
Vitalehetőséget kínál a bűnmegelőzés kérdése, a tanulók részvételének a lehetőségei
ezen a területen.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
56. oldal keretes szövegére. Vitassák meg a
tanulók az olvasottakat. A tanulók keressék
ki a szövegből a bűncselekményeket. Vitassák meg, nézzenek utána, hogy ezek a tettek
hány év szabadságvesztéssel járhatnak.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
56. oldalon található térképre és diagramra.
A tanulók elemezzék és értékeljék az adatokat. A tanulók a térképen keressék meg a
legkritikusabb megyéket, ahol a legtöbb
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (54–55. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.
A társadalom normarendszerének megszegése büntetést von
maga után. E szemlélet erősítése a tanulókban.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a 3. feladatot érdemes a
tanulóknak otthoni munka keretében megoldani.
(A tanulók a Tk. 57. oldalán található táblázat alapján nézzenek utána, hogy hány év a büntethetőség alsó korhatára pl.
Amerikában, Afrikában, Ázsiában stb.).

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

bűncselekmény előfordult 2012-ben. (Ha
van rá mód, keressenek aktuális adatot, és
elemezzék a trendet!)
Vitassák meg a tanulók, hogy vajon ennek
mi lehet az oka és milyen tényezők állhatnak
a háttérben.
Ezt követően a pedagógusnak érdemes a
tanórát a Mf. 54. oldal 1. feladatával folytatni. A tanulók válaszoljanak a kérdésekre
és hasonlítsák össze egymás véleményét.

Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A következő tanórán mutassák
be a munkájukat az osztály tanulóinak. Vitassák meg a tanulók az eredményeket, adatokat.

Speciális feladat:
a) elemezzék a tanulók az iskola környezetét:
a) biztonságosnak tartják-e,
b) nem tartják biztonságosnak.
Adjanak indoklást!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1. 27. A fenntartható életmód – felelősség a környezetünkért
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

A lecke célja az egyéni felelősségvállalás kérdése a Föld jövője szempontjából.
A globális problémák bemutatása és megértése mellett kulcskérdés annak a megvitatása, hogy az egyénnek milyen konkrét lehetőségei vannak a jövő biztosítása érdekében.

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
58. oldal plakátjaira. Vitassák meg a tanulók
a plakátok üzeneteit. Válaszaikat indokolják
meg.
A pedagógus irányítsa a tanulók figyelmét az
58. oldalon található ábrára. A tanulók értelmezzék és elemezzék a fenntarthatósági pillérek kritériumait.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (54–55. o.)
A tankönyvi fejezethez 3 feladat kapcsolódik.
A jövő iránti felelősségvállalás
gondolatának a megértetése és
elfogadtatása a tanulókkal.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül a 3. és 4. feladatokat érdemes a tanulóknak otthoni
munka keretében megvalósítani.
A tanuló készítsen a fenntartható életmódról kiselőadást
(10 perc).
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A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét az
59. oldal 5. feladatára. A tanulók értelmezzék és elemezzék a kijelentéseket.
A pedagógusnak érdemes a tanórát a Mf.
57. oldal 3. feladatával folytatni. A tanulók
válaszoljanak a feltett kérdésekre, és ezt követően vitassák meg az álláspontjaikat.

Értékelés

Követelmények

Vissza lehet térni az öko-lábnyom elemzésre. Kérdés, hogy tudtak-e, akartak-e az
akkor kedvezőtlennek ítélt elemeken változtatni?
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A következő órán mutassák be
a tanulók a produktumaikat. Vitassák meg és értékeljék egymás munkáját.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.
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A tanóra címe
Óraszám

1. 28. Amire büszkék lehetünk… és amire nem
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A lecke jó lehetőséget kínál a nemzeti múlt
eseményeinek az átgondolására, és az eseményekkel, történésekkel kapcsolatos vélemények megfogalmazására.
A fejezet anyagán túl a történelem és irodalom tantárgyak anyagaira is támaszkodhatunk.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
60. oldal 2. feladatára. Csoportbontás (4–5
fő) keretében a tanulók állapítsák meg, hogy
mit ábrázolnak a képek. Ezt követően nézzenek utána, hogy miért volt és van nagy jelentősége ezeknek a tárgyaknak hazánk történetében. A tanulók nézzenek utána, hogy
a) mi a története a Szent Jobb ereklyének,
b) a kokárda miért kapcsolódik az
1848-as márciusi eseményekhez,
c) mit jelképeznek a nemzeti zászló színei?

Munkafüzet kapcsolódó feladatai (58–59. o.)
A tankönyvi fejezethez 8 feladat kapcsolódik.

A fejezet összefoglaló kérdései
közül az 1. és a 2. feladatokat
érdemes a tanulóknak otthoni
munka keretében megvalósítani.
A tanulók kiselőadás (10 perc)
keretében mutassák be az osztály tanulóinak a produktumaikat. Vitassák meg az előadások
tartalmát.

A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
61. oldal 5. feladatára. A tanulók azonosítsák, hogy a képeken kit és mit látnak.
Csoportmunka (4–5 fő) keretében a tanulók
gyűjtsenek oltalom alatt álló hungarikum
különlegességeket
(tárgyak, ételek, italok, építmények, Pl:
Béres-csepp,
kolozsvári szalonna
magyar mangalica
gyulai kolbász
makói hagyma
Unicum, törkölypálinka, Tokaji aszú
Esztergomi Bazilika stb.)
A gyűjtőmunka után mutassák be egymásnak a tanulók a gyűjtést.

Értékelés

Vitassák meg a tanulók mind a történelemi
(holokauszt), mind pedig a napjainkban tapasztalható kedvezőtlen jelenségeket!
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található fel-
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Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

adatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1. 29. Amiért érdemes szomszédolni…
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

A fejezet az 1. 15 Ami összeköt(het) és ami
elválaszt(hat) egymástól című leckéhez kapcsolható.
Az óra célja, hogy a tanulók betekintést
nyerjenek a hazánkkal szomszédos országok
történetébe és kultúrájába, ezzel is elősegítve a másokról kialakult előítéleteket is
tartalmazó kép megváltoztatásának a lehetőségét.
A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét a
62. oldal post-ites szövegire. Vitassák meg a
tanulók a szövegben található kijelentéseket. Válaszaikat indokolják meg.
Ezt követően a pedagógusnak érdemes a Mf.
60. oldal 1. és a 2. feladatára felhívnia a tanulók figyelmét.
A tanulók vitassák meg a Mf. 61. oldal 3. feladatát.
Csoportbontás (5–10 fő) keretében a tanulók válasszanak ki Magyarországgal közvetlenül határos országot, amely jellegzetességei
miatt vált ismertté szerte a világon. Pl.:
Ausztria – Bécsi-erdő
Románia – Gyilkos-tó
Szerbia – Tarcal-hegység
Szlovákia – dévényi vár
Horvátország – Plitvicei-tavak
Szlovénia – Triglavi Nemzeti Park
Speciális feladat:
Milyen látnivalókat kínálnánk a külföldi látogatók számára?
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (60–61. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
A Magyarországgal határos országok történelmének és kultúrájának a megértése, megismerésének elősegítése.
A fejezet összefoglaló kérdései
közül az 1. feladatot érdemes a
tanulóknak otthoni munka keretében feldolgozni.
A tanulók kiselőadás (10 perc)
keretében mutassák be az osztály tanulóinak a produktumaikat. Vitassák meg a tanulók az
előadások tartalmát.
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Értékelés

Követelmények

A tanóra címe
Óraszám

A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

1. 30. Záróra
Rugalmas tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 1 óra
Hagyományos tanmenet: 11. évfolyam: 36 hét – 36 óra: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag
feldolgozásához

Értékelés

A tanóra célja az OKÉ-program
a) eddigi tartalmi elemeinek az összegzése,
b) az osztály(közösség) egészére gyakorolt hatásának a felmérése,
c) a tanulók közötti kapcsolatok minőségében bekövetkezett változások
elemzése.
A pedagógusnak érdemes – a már eddig javasolt tanulói munkákat, produktumokat ismét elővenni és a tanulókkal közösen megvitatni. Ezt követően a pedagógus hívja fel a figyelmet a Mf. 62. és a 63. oldalán található
feladatokra. A tanulók válaszoljanak a kérdésekre és a válaszukat, álláspontjaikat indokolják meg.
A pedagógusnak érdemes a tanulók által érdemben elkészített munkákat pl. (molinó,
kiselőadások, plakátok, stb.) ún. intézményi
napon megismertetni a pedagógusokkal, tanulókkal, az intézményben dolgozó munkatársakkal.
Ezeket a tanulói munkákat a pedagógusnak
érdemes megtartani és a következő osztálynak, generációnak alkalom esetén bemutatni.
A tanulókat egyéni és csoportos munkájuk
alapján értékelhetjük. Az egyes feladatoknál
a tanuló érdemi hozzászólását és a problémák minél alaposabb kifejtését várjuk el.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai (62–63. o.)
A tankönyvi fejezethez 4 feladat kapcsolódik.
Ön- és közösségi reflexió az
OKÉ-programban lezajlott történésekre.
A pedagógus a munkafüzetben
található feladatokat közösen
értékelje és elemezze ki a tanulókkal.

A tanulók íráskészségét és a
munkafüzetben található feladatok kitöltésének az igényességét és motivációját értékeljük.
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Követelmények

Fontos, hogy a tanuló érdemi
válaszokat adjon a kérdésekre.
A pedagógus törekedjen arra, hogy az osztály tagjai minél aktívabban és hatékonyan vegyenek részt az órán. A tanuló törekedjen arra, hogy minél pontosabban fogalmazza meg válaszait a munkafüzetben található feladatoknál.

IRODALOM
Az alábbi bibliográfia nem törekszik, de nem is törekedhet teljességre. A cél az, hogy megkönynyítse az OKÉ-programot tanítók felkészülését az egyes tanórákra, valamint elősegítse a további tájékozódást. Arra törekedtünk a válogatásnál, hogy olyan anyagokat helyezzünk el ebben a részben, amelyek letölthetők az internetről. A nem papíralapú kiadványok esetében ez
nem jelent problémát.
Bár ez a kiadvány a szakközépiskolai közismereti tankönyv használóinak közvetlen támogatását szolgálja, azok is haszonnal forgathatják, akik a különböző típusú HÍD-programokban tanítanak.
1. Kerettantervek, fejlesztések:
A HÍD I. és a HÍD II. program nevelési-oktatási terve: www.ofi.hu
A szakiskolákkal kapcsolatos fejlesztések eredményei: www.szaki.ofi.hu
2. Honlapok
http://www.tanulasmodszertan.hu/
http://www.okoskaland.com/tanulasmodszertan2/
http://www.tmt-tanulas.com/
http://delfintanulas.gportal.hu/
http://www.relaxapont.hu/tanulni.htm
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/59/tanulas
http://palyaorientacio.lap.hu/
http://globalizacio.lap.hu/
http://www.osztalyfonok.hu/
http://www.nemzetijelkepek.hu/unnepek.shtml
http://nemzetiunnep.lap.hu/
3. Tanulmányok, szócikkek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tanul%C3%A1si_m%C3%B3dszerek
- Balogh László: A tanulók egyéni tanulási módszerei fejlesztésének pszichológiai háttere*
(Error! Hyperlink reference not valid.)
- Kovátsné Németh Mária: A hatékony tanulást elősegítő módszerek
(http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/Kovatsne1.pdf)
- Az iskolai nevelés alapjai (Magyar István, Sándor József, Dr. Gaál Gabriella, Mogyorósi Zsolt)
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/nevtarsal/index.html
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4. Az egyes tématerületek feldolgozásához
Pénzzel és pénz felhasználásával kapcsolatos kérdések
- Zsebpénz: fontos, milyen mintát adnak a felnőttekhttp://www.heol.hu/heves/kozelet/zsebpenz-fontos-milyen-mintat-adnak-a-felnottek-513433
- Nagy Ildikó: A családi kassza összetétele és a pénzkezelési szokások (Megjelent: Kolosi T.,
Tóth I. Gy. és Vukovich Gy. (szerk., 2000): Társadalmi riport 2000. Budapest, TÁRKI) 460-492.
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a593.pdf
A tanulók kapcsolati hálója:
- Fehér Ildikó, Kádár Erika, Tóth Ibolya és Vertkovci Ágnes: A kapcsolati háló építése – de hogyan? http://fszk.hu/images/stories/de-hogyan_kapcsolati-halo-epitese.pdf
- Havas Péter: A hálózatok szerepe a fenntarthatóság pedagógiájában
www.ofi.hu/download.php?docID=3213
- Szécsényi István: A közösség szerepe az egyén szocializációjában
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=182
A felnőtté válással kapcsolatos kérdések
- Murinkó Lívia: Mitől lesz valaki felnőtt? (a családi szerepátmenetek és az önállóvá válás szerepe a felnőttség megítélésében)
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Demografia/2010_1/Demografia_2010_1_
Murinko.pdf
- A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban (szerk.:) Szilágyi Klára
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CEoQFj
AE&url=http%3A%2F%2Ftatk.elte.hu%2Fdokumentumtar%2Fdoc_download%2F2229-apalyaorinetacio-szerepe-a-tarsadalmi-integracioban
A globalizációval összefüggő problémák
- Globalizáció füzetek 1. Globalizáció és környezet (írta és szerk.): Fidrich Róbert
http://mek.oszk.hu/01400/01449/01449.htm
http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=27
- Modernizáció, globalizáció és Magyarország Kerekasztal beszélgetés_http://www.esely.org/kiadvanyok/2003_2/KAZAN.pdf
- Globalizáció és oktatás – Kerekasztal-beszélgetés (Kiss László)
http://www.ofi.hu/tudastar/globalizacio-oktatas
Az ünnepek szerepe az egyén és a család életében
Találd
meg
az
ünnepi
a
hangulatot
a
családban
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/2732/karacsonyi-hangulat-csalad
- Horváth Magdolna: Hagyomány és ünnep a családban
http://www.koloknet.hu/csalad/eletmod/szabadido/unnep/hagyomany-es-unnep-acsaladban/
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