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Mindenki kap egy saját 
országot 

Az elkészített minta 
alapján egy hét alatt kell 

elkészítenie az adott 
országról szóló szócikket 

A szócikkhez saját 
alpontokat hoznak létre 

A második héten 
egymás szócikkeit, 

javítják, tökéletesítik 

Az értékelés 50%-a, a 
saját szócikk tartalma, 
50%-a, hogy másokét 

hogyan javították 

Európa encikolpédia 

http://europakopapirollo.wikifoundry.com/ 



TUDÁSÉPÍTÉS 
A tevékenység során rutin tevékenységeket kell végezniük vagy olyan 
információkat kell reprodukálniuk, amit hallottak vagy olvastak. A tevékenység 
alatt NEM építenek tudást értelmezéssel, elemzéssel, szintetizálással vagy 

értékeléssel.  A tevékenység során a diákok ugyan valamilyen mértékben építenek maguk új 
tudást,  

DE nem ez a tevékenység fő követelménye. A tevékenység nagyját el tudják 
végezni rutin tevékenységekkel vagy olyan információk reprodukciójával, amit 
hallottak vagy olvastak. 

A tevékenység fő követelménye a tudásépítés, de ezt a tudást nem kellett egy 
új környezetben alkalmazniuk. 

A tevékenység fő követelménye a tudásépítés. A tudást új környezetben 
alkalmazzák is, de a tudás csak egy tantárgyon belüli. 

 A tevékenység fő követelménye a tudásépítés, a tudást új 
környezetben alkalmazzák is. A tevékenység tantárgyak közötti; a tanulási célok 
egynél több tantárgy anyagára, ismereteire vagy módszereire irányulnak. 



EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A tevékenységben NEM szerepel csoportos vagy páros munka, a diákok 
egyénileg dolgoznak.   

A tevékenységben szerepel közös munka,  

DE nem viselnek közös felelősséget a munkájukért. 

A tevékenység során kollaborálniuk kell 

ÉS közös felelősséget viselnek a munka végeredményéért vagy a végtermékért.  

DE nincs szükség arra, hogy közösen hozzanak meg érdemi döntéseket. 
A diákok közös felelősséget viselnek a tevékenység végeredményéért (végső 
termékéért)  

ÉS a tevékenység során érdemi közös döntéseket kell hozniuk a munkájuk 
tartalmát, folyamatát vagy végeredményét illetően, 
DE a munkájukban nincsenek egymásra utalva. 
A tevékenységben közösen dolgoznak ÉS közös felelősséget viselnek a 
munkáért ÉS lényegi döntéseket hoznak ÉS a munka során kölcsönösen 
egymásra vannak utalva. 



IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TANULÁSBAN 

 
A diákok NEM használhatnak IKT eszközt.   

A diákok használhatnak IKT eszközt 
DE nem tudásépítésre, hanem a meglévő ismeretek gyakorlására. 

A tevékenység során tudásépítésre használnak IKT eszközt, 
DE ugyanezt megtehetnék az IKT eszköz nélkül is. 

A tevékenység során használnak IKT eszközt ÉS tudásépítésre ÉS az IKT eszköz 
nélkül nem tudnák ugyanazt megtenni 
DE nem hoznak létre új IKT eszközt. 

A tevékenység során használnak IKT eszközt ÉS tudásépítésre ÉS az IKT eszköz 
nélkül nem tudnák ugyanazt megtenni 
ÉS nem új IKT eszközt hoznak létre valódi felhasználóknak. 



VALÓS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ÉS INNOVÁCIÓ 

 
A diákok nem szembesülnek a foglalkozás során problémával, vagy nem ez 
van a foglalkozás fókuszában. 

A foglalkozás fő tevékenysége a problémamegoldás, 
DE a probléma nem létező, nem valós. 

A foglalkozás fő tevékenysége egy valós probléma megoldása, 
DE a megoldásukat nem implementálják, nem végeznek innovációt. 

A foglalkozás fő tevékenysége egy valós probléma megoldása, 
ÉS a megoldásukat alkalmazzák is, innovációt végeznek. 



ÖNSZABÁLYOZÁS 

 
A foglalkozás NEM hosszabb távú 
VAGY a diákok nem ismerik a tanulási célokat, a siker kritériumait. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
DE nincs lehetőségük a munkájuk tervezésére. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk tervezésére, 
DE nincs lehetőségük a munkájuk javítására a visszajelzések alapján. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk tervezésére, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk javítására a visszajelzések alapján. 



FELÉPÍTETT KOMMUNIKÁCIÓ 

 
A diákoknak nem kell hosszabb vagy multimédiás kommunikációt végezniük. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
DE nem kell érveket és bizonyítékokat felsorakoztatniuk egy tézis köré 
ÉS nem egy adott közönségnek szól a kommunikáció. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
ÉS érveket és bizonyítékokat kell felsorakoztatniuk egy tézis köré, 
VAGY egy adott közönségnek szól a kommunikáció, 
DE nem mindkettő. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
ÉS érveket és bizonyítékokat kell felsorakoztatniuk egy tézis köré, 
ÉS egy adott közönségnek szól a kommunikáció. 



A diákok elolvasnak egy 
bekezdést a könyvből, 
amely a témáról szól 

Az órán a könyv alapján 
kellett egy feladatlapon 

található kérdésekre 
megadni a választ. 

 Ezt a diákok  következő 
óra elején beadták a 

tanárnak. 

Talajerózió, avagy a víz pusztító hatása 
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A diákok megkapott 
anyagokból egy 

katapultot építettek 
csoportokban. 

Ehhez számításokat 
végeztek. 

A számításokat, illetve 
a katapult 

modellezését 
számítógépen készítik 

 A megépített 
katapulttal 3 

próbalövést adhattak 
le. 

Az értékelés az alapján 
történt, hogy milyen 

messzire repült a golyó 
a katapultból. 

Katapult tervezés 
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Rövid interjút készítenek a diákok 
több szaktanárral, megkérdezik 

őket, hogy szerintük kik 
kerülhetnek a listára. 

Internetes kereséssel tovább 
bővítik a listát. 

A csoportban közösen eldöntik, 
hogy a különböző területeken 

működő hírességek milyen 
szempont alapján hasonlíthatóak 

össze, majd egy közös blogon 
közzéteszi minden csoport az 

eredményt. 

Elolvassák egymás blogposztjait, 
majd a különböző csoportok 

egymással is megvitatják a kérdést, 
érvelnek az ’ő embereik’ mellett. 

A többi csoport érveit 
meghallgatva átalakíthatja minden 

csoport a listát, majd elkészíti 
Autocollage-ban  a végleges képet, 

amit közzétesz a blogban.  

Az eredmény: érdekes gyűjtemény 
érdekes magyarokról (akár más 

nyelveken). 

Híres magyarok 
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munkáért ÉS lényegi döntéseket hoznak ÉS a munka során kölcsönösen 
egymásra vannak utalva. 



IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TANULÁSBAN 

 
A diákok NEM használhatnak IKT eszközt.   

A diákok használhatnak IKT eszközt 
DE nem tudásépítésre, hanem a meglévő ismeretek gyakorlására. 

A tevékenység során tudásépítésre használnak IKT eszközt, 
DE ugyanezt megtehetnék az IKT eszköz nélkül is. 

A tevékenység során használnak IKT eszközt ÉS tudásépítésre ÉS az IKT eszköz 
nélkül nem tudnák ugyanazt megtenni 
DE nem hoznak létre új IKT eszközt. 

A tevékenység során használnak IKT eszközt ÉS tudásépítésre ÉS az IKT eszköz 
nélkül nem tudnák ugyanazt megtenni 
ÉS nem új IKT eszközt hoznak létre valódi felhasználóknak. 



VALÓS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ÉS INNOVÁCIÓ 

 
A diákok nem szembesülnek a foglalkozás során problémával, vagy nem ez 
van a foglalkozás fókuszában. 

A foglalkozás fő tevékenysége a problémamegoldás, 
DE a probléma nem létező, nem valós. 

A foglalkozás fő tevékenysége egy valós probléma megoldása, 
DE a megoldásukat nem implementálják, nem végeznek innovációt. 

A foglalkozás fő tevékenysége egy valós probléma megoldása, 
ÉS a megoldásukat alkalmazzák is, innovációt végeznek. 



ÖNSZABÁLYOZÁS 

 
A foglalkozás NEM hosszabb távú 
VAGY a diákok nem ismerik a tanulási célokat, a siker kritériumait. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
DE nincs lehetőségük a munkájuk tervezésére. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk tervezésére, 
DE nincs lehetőségük a munkájuk javítására a visszajelzések alapján. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk tervezésére, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk javítására a visszajelzések alapján. 



FELÉPÍTETT KOMMUNIKÁCIÓ 

 
A diákoknak nem kell hosszabb vagy multimédiás kommunikációt végezniük. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
DE nem kell érveket és bizonyítékokat felsorakoztatniuk egy tézis köré 
ÉS nem egy adott közönségnek szól a kommunikáció. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
ÉS érveket és bizonyítékokat kell felsorakoztatniuk egy tézis köré, 
VAGY egy adott közönségnek szól a kommunikáció, 
DE nem mindkettő. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
ÉS érveket és bizonyítékokat kell felsorakoztatniuk egy tézis köré, 
ÉS egy adott közönségnek szól a kommunikáció. 



A csoport egyes tagjai 
leírásokat készítenek 

egyes megadott 
ausztráliai és európai 

élőlényekről 

A leírásokat egy blogban 
publikálják 

Elolvassák egymás 
bejegyzéseit, 

megjegyzéseket fűznek 
hozzájuk 

Szavaznak, hogy melyik 
élőlényeket lehet 
párokba állítani 

Csoportokban 
infografikát készítenek 
Ausztrália és Európa 

élővilágáról 

Értékelik egymás 
infografikáit, 

megszavazzák, melyik a 
legjobb 

Konvergens evolúció 

http://tasmaniahungary.blog.hu/ 



TUDÁSÉPÍTÉS 
A tevékenység során rutin tevékenységeket kell végezniük vagy olyan 
információkat kell reprodukálniuk, amit hallottak vagy olvastak. A tevékenység 
alatt NEM építenek tudást értelmezéssel, elemzéssel, szintetizálással vagy 

értékeléssel.  A tevékenység során a diákok ugyan valamilyen mértékben építenek maguk új 
tudást,  

DE nem ez a tevékenység fő követelménye. A tevékenység nagyját el tudják 
végezni rutin tevékenységekkel vagy olyan információk reprodukciójával, amit 
hallottak vagy olvastak. 

A tevékenység fő követelménye a tudásépítés, de ezt a tudást nem kellett egy 
új környezetben alkalmazniuk. 

A tevékenység fő követelménye a tudásépítés. A tudást új környezetben 
alkalmazzák is, de a tudás csak egy tantárgyon belüli. 

 A tevékenység fő követelménye a tudásépítés, a tudást új 
környezetben alkalmazzák is. A tevékenység tantárgyak közötti; a tanulási célok 
egynél több tantárgy anyagára, ismereteire vagy módszereire irányulnak. 



EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A tevékenységben NEM szerepel csoportos vagy páros munka, a diákok 
egyénileg dolgoznak.   

A tevékenységben szerepel közös munka,  

DE nem viselnek közös felelősséget a munkájukért. 

A tevékenység során kollaborálniuk kell 

ÉS közös felelősséget viselnek a munka végeredményéért vagy a végtermékért.  

DE nincs szükség arra, hogy közösen hozzanak meg érdemi döntéseket. 
A diákok közös felelősséget viselnek a tevékenység végeredményéért (végső 
termékéért)  

ÉS a tevékenység során érdemi közös döntéseket kell hozniuk a munkájuk 
tartalmát, folyamatát vagy végeredményét illetően, 
DE a munkájukban nincsenek egymásra utalva. 
A tevékenységben közösen dolgoznak ÉS közös felelősséget viselnek a 
munkáért ÉS lényegi döntéseket hoznak ÉS a munka során kölcsönösen 
egymásra vannak utalva. 



IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TANULÁSBAN 

 
A diákok NEM használhatnak IKT eszközt.   

A diákok használhatnak IKT eszközt 
DE nem tudásépítésre, hanem a meglévő ismeretek gyakorlására. 

A tevékenység során tudásépítésre használnak IKT eszközt, 
DE ugyanezt megtehetnék az IKT eszköz nélkül is. 

A tevékenység során használnak IKT eszközt ÉS tudásépítésre ÉS az IKT eszköz 
nélkül nem tudnák ugyanazt megtenni 
DE nem hoznak létre új IKT eszközt. 

A tevékenység során használnak IKT eszközt ÉS tudásépítésre ÉS az IKT eszköz 
nélkül nem tudnák ugyanazt megtenni 
ÉS nem új IKT eszközt hoznak létre valódi felhasználóknak. 



VALÓS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ÉS INNOVÁCIÓ 

 
A diákok nem szembesülnek a foglalkozás során problémával, vagy nem ez 
van a foglalkozás fókuszában. 

A foglalkozás fő tevékenysége a problémamegoldás, 
DE a probléma nem létező, nem valós. 

A foglalkozás fő tevékenysége egy valós probléma megoldása, 
DE a megoldásukat nem implementálják, nem végeznek innovációt. 

A foglalkozás fő tevékenysége egy valós probléma megoldása, 
ÉS a megoldásukat alkalmazzák is, innovációt végeznek. 



ÖNSZABÁLYOZÁS 

 
A foglalkozás NEM hosszabb távú 
VAGY a diákok nem ismerik a tanulási célokat, a siker kritériumait. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
DE nincs lehetőségük a munkájuk tervezésére. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk tervezésére, 
DE nincs lehetőségük a munkájuk javítására a visszajelzések alapján. 

A foglalkozás hosszabb távú ÉS a diákok ismerik előzetesen a tanulási célokat 
és a siker kritériumait, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk tervezésére, 
ÉS van lehetőségük a munkájuk javítására a visszajelzések alapján. 



FELÉPÍTETT KOMMUNIKÁCIÓ 

 
A diákoknak nem kell hosszabb vagy multimédiás kommunikációt végezniük. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
DE nem kell érveket és bizonyítékokat felsorakoztatniuk egy tézis köré 
ÉS nem egy adott közönségnek szól a kommunikáció. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
ÉS érveket és bizonyítékokat kell felsorakoztatniuk egy tézis köré, 
VAGY egy adott közönségnek szól a kommunikáció, 
DE nem mindkettő. 

A diákoknak hosszabb vagy multimédiás kommunikációt kell végezniük, 
ÉS érveket és bizonyítékokat kell felsorakoztatniuk egy tézis köré, 
ÉS egy adott közönségnek szól a kommunikáció. 


