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HOGYAN 

INSPIRÁLTAK A 

MODULTÉMÁK?



Miért inspiráltak a modulok?



Bevezető

Pályázat előtti munkámról:

ÉKP

Egyéni bánásmód

Kommunikáció, illem              

Kreativitás

Partnerség



Bevezető

Tanulásirányítási folyamat fontos elemei:

Motiválás

Differenciálás

Feladatadás,integráció

Élethosszig tartó tanulás

Új utak 



Pályázati  munka

Koncepció megismerése

Modultémák

• problémamegoldó gondolkodás

• kompetenciafejlesztés

• absztrakt

• motivációs erő



Modulrendszer

altémák

makroszinten mezoszinten mikroszinten

modultémák



Modulrendszer

Altémák jellemzői:

• mellérendelői viszony egymással

• nem feltétlenül épülnek egymásra

• téma megközelítése több irányból

• érdekes, figyelemfelhívó címek



Modulrendszer

A modultéma feldolgozásának lehetőségei:

1 modul-3 altéma

1 modul-1 altéma



Modulrendszer

Modulok beépítése az iskolai munkába:

• önálló egységek

• rugalmasan összekapcsolhatók

• tananyagok, fejlesztési területek 

integrációja



Felkészítő időszak

Tanári felkészítő tréning:

• egész napos iskola koncepciója

• program sikerkritériumai

• mintamodulok

Próbamodul írása



1. szakasz 2. szakasz

Láthatatlan Nyomok

Idő Háló-hálózat

Mikrovilág Körforgás

Hagyományok

Kilátó

Modultémáim



Modulírás

feladatok

gyűjtés alapján saját
innovatív 

együttműködés

kérdés

gondolattérkép

meglévő tudás kutatás



Modulírás-tartalmi szempontok

Életkornak megfelelő feladatok:

1-2. 
osztály

3-4. 
osztály

5-6. 
osztály

7-8. 
osztály



Modulírás-tartalmi szempontok

Motiváló feladatok



Modulírás-tartalmi szempontok

Változatos munkaformák alkalmazása
egyéni páros

csoport teljes csoport



Modulírás-tartalmi szempontok

Komplexitás érvényesülése

dráma zenei vizuális



Modulírás-tartalmi szempontok

Kíváncsiság, érdeklődés fenntartása

Kreativitás fejlesztése

Változatos  kommunikáció



Modulkipróbálás

Előkészítés a pedagógus részéről:

• Megfelelő modul kiválasztása

• Tartalmi megismerés

• Szükség szerint előzetes feladatok kiosztása

• Eszközök előkészítése

• Terem berendezésének megszervezése

• Kivonat készítése (feladatok, idő, csoport nagysága, 

eszközök)



Modulkipróbálás

Lebonyolítás:

• a feladatokhoz szükséges és elégséges 

információ nyújtása

• az idő megfelelő beosztása

• a csoportok nagyságának, összetételének 

konfliktus mentes alakítása

• nem várt problémák, helyzetek kezelése

• pedagógus szerepe



Modulkipróbálás



Modulkipróbálás

Értékelés:

• szóban (pedagógus, gyerekek részéről, 

önértékelés)

Fejlesztés:

• szociális kompetenciák

• indirekt tanulás

• humor, jókedv



Eredmények, vélemények
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Teljes mértékben

Inkább igen

Inkább nem

Egyáltalán nem



Vélemények

Gyerekek:

• sokféle feladat

• együtt 

tevékenykedés

Pedagógusok:

• újszerű órák

• pozitív hatások

Eredmények, vélemények
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


