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 „Informatikai /digitális/ bennszülöttek”; 
 „Facebookon szocializálódott, plázákban 

identifikálódott, marketing tekintetű audio-
video idióták” - /Margitos kollégámtól való az idézet/ 

 

http://hu.123rf.com/photo_20672316_oktat%C3%A1s-%C3%A9s-internet-concept---a-di%C3%A1kok-%C3%A1tn%C3%A9z%C3%A9s%C3%A9vel-telefonok-%C3%A9s-tablet-pc-iskol%C3%A1ban.html
http://www.gyerekhang.hu/page/2/
http://www.mysec.hu/magazin/lapszemle?start=48


 
 

http://forum.pszfonline.hu/member1960.html?sid=9f5806b6f17e6087309463a351e28933
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://alsos.fazekas.hu/w/images/5/56/Cikk_18_image010.jpg&imgrefurl=http://alsos.fazekas.hu/wiki/Matematika/Tanterv/Gondolkod%C3%A1si_m%C5%B1veletek/A_kombinatorika_az_als%C3%B3s_tananyagban/A_feladatmegold%C3%A1st_seg%C3%ADt%C5%91_m%C3%B3dsezrek&usg=__OR6qtsV06bcv7yhmUB_Xjf2-EVg=&h=444&w=492&sz=11&hl=hu&start=116&um=1&itbs=1&tbnid=BCHQGqBGFCZhWM:&tbnh=117&tbnw=130&prev=/images?q=kombinatorika&start=100&um=1&hl=hu&sa=N&rlz=1W1SKPB_hu&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://alsos.fazekas.hu/w/images/5/56/Cikk_18_image010.jpg&imgrefurl=http://alsos.fazekas.hu/wiki/Matematika/Tanterv/Gondolkod%C3%A1si_m%C5%B1veletek/A_kombinatorika_az_als%C3%B3s_tananyagban/A_feladatmegold%C3%A1st_seg%C3%ADt%C5%91_m%C3%B3dsezrek&usg=__OR6qtsV06bcv7yhmUB_Xjf2-EVg=&h=444&w=492&sz=11&hl=hu&start=116&um=1&itbs=1&tbnid=BCHQGqBGFCZhWM:&tbnh=117&tbnw=130&prev=/images?q=kombinatorika&start=100&um=1&hl=hu&sa=N&rlz=1W1SKPB_hu&ndsp=20&tbs=isch:1
http://vlv.hu/news/9591/egy-kis-statisztika


NAT 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 4. 

melléklete 
Módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet  

5. mellékletének megfelelően 



Gondolkodási és megismerési módszerek 
A kombinatorikai problémához illő módszer önálló 

megválasztása. 
 Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti 

különbség megértése. 
 Feltétel és következmény biztos felismerése a 

következtetésben. 
 Szövegértés: a szövegben található információk 

önálló kiválasztása, értékelése, rendezése 
problémamegoldás céljából. 

 A szöveghez illő matematikai modell 
elkészítése. 

 A gráfok eszköz jellegű használata probléma 
megoldásában. 

Mit és hogyan? 



Geometria 
Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, 

vektorkoordináták ismerete. 
 Két vektor skaláris szorzata alkalmazása. 
 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható 

problémák önálló kezelésében, szinusztétel, 
koszinusztétel alkalmazása. 

 Valós problémákhoz geometriai modell alkotása. 
 A geometriai és az algebrai ismeretek közötti kapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a 
koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, 
geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 Térbeli viszonyok, testek felismerése,  
 geometriai modell készítése. 
 Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat 

kiszámítása. 
 

Mit és hogyan? 



 Gondolkodási módszerek 
 Halmazok 
 Logika 
 Kombinatorika 
 Gráfok 
 Valószínűségszámítás 
 Statisztika 



Új anyag? 
- Új anyag! 

Felkészültünk? 

  

– Felkészültünk! 



 Gondolkodási módszerek, halmazok, 
logika, kombinatorika, gráfok 25 %  

 Aritmetika, algebra, számelmélet 20 %  
 Függvények, az analízis elemei 20 %  
 Geometria, koordinátageometria, 

trigonometria 20 %  
 Valószínűségszámítás, statisztika 15 % 

 



 Gondolkodási módszerek, halmazok, 
  logika, kombinatorika, gráfok 20 %  
 
 Aritmetika, algebra, számelmélet 25 %  
 Függvények, az analízis elemei 15 %  
 Geometria, koordinátageometria,  
 trigonometria 25 %  
 
 
 Valószínűségszámítás, statisztika 15 % 



HTTP://WWW.OH.GOV.HU/ERETTSEGI_VIZSGAK 
HTTP://NET.JOGTAR.HU 
 
 

 Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 
kombinatorika, gráfok, valószínűségszámítás, 
statisztika/35%/ 

 9. évfolyam 11 óra 
 10. évfolyam 14 óra 
 11.évfolyam 11 óra 
 12. évfolyam 11 óra 

 
 

http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak
http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak
http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak
http://net.jogtar.hu/
http://net.jogtar.hu/
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://w3.sopron.hu/netelkedo/5/v29/zaszlo.JPG&imgrefurl=http://evidesing.mindenkilapja.hu/html/19022369/render/udvozllek&usg=__-o3tfUI3Gg9_y-Rv4imnXjU0uis=&h=645&w=943&sz=15&hl=hu&start=3&sig2=gIar1SSKoJvXIv7jbnmHeA&um=1&itbs=1&tbnid=5u3LFSJlN8s5VM:&tbnh=101&tbnw=148&prev=/images?q=magyar+z%C3%A1szl%C3%B3&um=1&hl=hu&rlz=1W1SKPB_hu&tbs=isch:1&ei=0ylcTLiPB47KjAfE54XxAw


 
 

• rutinból tartott 

• verbális 
ismeretközlés 

A pedagógus 
munkája 

átértékelődik. 

• óravázlat 

• forgatókönyv Tervezés 



Mit akarok elérni?  
• készségek, 

•  kompetenciák kialakítása 

• kompetenciák fejlesztése 

Hogyan akarom elérni? 
• Módszerek átgondolása 

• tanulásszervezési eljárások tervezése 

• hol van a helye az e-tananyagelemeknek 

Mivel akarom elérni? Látvány, e-tananyagtervezés 

• teljes óra táblahasználattal 

• teljes óra kerete egy prezentáció 

• hagyományos mód 

• minél több érzékszervre hatni 

• Figyelem felkeltése-figyelem fenntartása 



 készségek, 

  kompetenciák kialakítása 

 kompetenciák fejlesztése 
 



 Módszerek átgondolása 

 Tanulásszervezési eljárások tervezése 

 Hol van a helye az e-tananyagelemeknek 

 



Analitikus 

Szintetizáló 

Összehasonlító 

Összefoglaló 

Csoportosító 

A szerzett ismeret csoportosítása vagy 

széttagolása szerint 

Az ismeret átadásának 

jellege alapján a 

nemtudástól a tudásig. 

Induktív Deduktív Traduktív 

Elemző 

Részben kutató 

Problémafelvető informatív 

Reproduktív 

Szemléltető 

illusztratív 

Tanulók önállóságának szintje alapján 

Szóbeli 

Szemléltető 

Gyakorlati 

Az ismeretforrás jellege 

alapján 

Az oktatási módszerek  



 teljes óra táblahasználattal 

 teljes óra kerete egy prezentáció 

 hagyományos mód 

 Minél több érzékszervre hatni 

 Figyelem felkeltése-figyelem fenntartása 
 



 anyaggyűjtés, 
  a barkácsolás,  
 kunyerálás  
 saját interaktív tananyag  
 miből mennyi 
 néha a kevesebb – több 



 az eszközök kiemelten biztosíthatják a 
tanuló aktív ismeretszerzését,  

 az eddigi rutinjainkat el kell felejtenünk, 
 új szempontok alapján újra kell értékelnünk 

saját ismereteinket is, 
 jó tervezés és előkészítés, 
 „csak” koordinálás, visszacsatolás  



http://www.jtc.hu/hirek/12726/Tantermi-csomag.html


Egy lehetőség: Okostábla 



 Változtatni a tanítási módszereken; 
 A kompetencialapú oktatás ne csak szlogen legyen; 

 Interaktív tábla; 
 Digitális tábla; 
 Okostábla; 
 Csoportmunka. 



 a digitális fehértábla a 
kompetencia alapú 
oktatás jolly jokere.  

 Az elektronikus táblával 
egy olyan eszköz kerül a 
tanterembe, amivel az 
oktató kiválóan 
segítheti a tanulókat a 
kritikus 
gondolkodásmód 
elsajátításában. 
 
 
 

 a felhasználható 
eszközkészlet 
formákban, ábrákban, 
színekben, szinte 
korlátlan; 

 a hallgatóság figyelme 
folyamatosan 
fenntartható; 

 a közös élmény színessé 
és élvezetessé teszi az 
előadást; 
 



 a dolgozatok kérdései 
azonnal kinyomtathatók 
vagy elküldhetők; 

 a tábla nagy mérete, a 
tetszőlegesen 
kinagyítható ábrák, 
képek, vagy írás 
használata, a 
multimédiás hangosítás 
lehetősége jó esélyt 
teremt a hátrányos 
helyzetű tanulóknak is; 
 

 a táblát akár a padból is 
lehet vezérelni a kézi 
táblákkal, vagy a tábla 
mellett álló, a 
finommozgásokra 
képtelen tanuló (pl. 
egérrel kattintás) a 
nagyméretű 
táblagombokat akár az 
ujjával könnyedén 
vezérelheti. 
 



 a tanár reagálhat a 
változó helyzetre: 
beleírhat, kiemelhet a 
diákon és azonnal 
elmentheti; 

 audio-rendszerrel 
kiegészítve a legjobb 
mozi-minőségben 
vetíthetünk filmeket, 
videókat, akár 16:10-es 
képaránnyal; 
 

 az információk sokkal 
nagyobb mértékben 
megragadnak kevesebb 
idő alatt; 

 az eszköz használata 
könnyű, 2- 3 nap alatt 
megtanulható; 
 



 az interaktív táblára 
ugyanúgy írhatunk, 
mint egy flipchart-ra, 
de végtelen hely áll 
rendelkezésünkre; 

 sosem fogy el a papír 
és nem kell lapozni!  
 

 Flipchart / lapozótábla, 
lapozható tábla, 
füzettábla, prezentációs 
tábla, táblanotesz, 
demonstrációs tábla/ 
 



 eredményesebb 
kommunikáció 
automatikus 
dokumentáció; 

 figyelemfelkeltőbbé, 
szemléletesebbé tehetőek 
az előadások, így jóval 
könnyebben 
megérthetőek az előadás 
alatt elhangzott vagy 
bemutatott anyagok; 
 
 

 hagyományos fehér 
táblaként használva 
filctollal írható és 
letörölhető; 

 hatékonyan növelhető a 
jelen lévő diákok 
érdeklődése; 
 



 képeket, szöveget 
vagy prezentációkat 
vetíthetünk, akár egy 
vetítővászonra; 

 kréta- és krétapor-
mentes; 

 minden felrajzolt elem 
rögzíthető, valamint 
visszajátszható; 
 

 minden témát 
rögzíteni lehet; 

 növekvő hatékonyság, 
időmegtakarítás, 
könnyebb tanulás; 

 növelhető a diákok 
motivációja; 

 



 Tanítás-módszertani kultúra fejlesztése 
 Az IKT /kihasználatlan/ lehetőségei 
 Tapasztalatcsere és továbbképzés 
 Alkotó együttműködés 
 Feladatmegoldó és összeállító tréningek 
 Modellalkotás képességének fejlesztése 
 Önképzés 
 



Köszönet a figyelemért! 

Budapest, 2015. augusztus 27. 


