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2-3.

Időpont
2018.
10.18.

Bázisintézményi program

Feladat
Mérés-értékelési
rendszer
bemutatása a
gyakorlatban

Felelős
Nagy Lehel
Török Tímea
Nagy László

Helyszín,
létszám
205. terem
10 – 10 fő

Munkaforma
2 bemutató óra kilencedik
évfolyamon és azt
követően
konzultáció
8.40 (205. terem)
matematika óra
9.35 (205. terem) magyar
óra
10.30- 11.15 konzultáció
(205. terem)

A bemutató magyar órán a résztvevők betekintést nyerhettek a tanulók anyanyelvi
kompetenciájának fejlesztésébe. A tanórán 34 tanuló vett részt. A fejlesztő feladatok a
tananyagba beágyazottan jelentek meg. A mai óra témája a görög színjátszás kezdetei voltak.
Az órát tartó Török Tímea tanárnő az óra felépítésében a RJR módszert használta (ráhangolódás
– jelentésteremtés – reflexió). Az érdeklődés felkeltése céljából a tanulókat saját színházi
élményeiről kérdezte, majd egy 8 feladatból álló feladatlapot osztott ki a diákoknak. A
különböző típusú feladatok egy 6 perces videóhoz kapcsolódtak. Az ellenőrzés fázisában
emlékezet, és figyelem fejlesztő feladatok zárták az órát. A szókincs, az olvasott és hallott
szöveg értésének fejlesztése végig jelen volt az órán, a szódiktálás során az íráskészség is
fejlesztésre került. A tanulók aktívan részt vettek a feladatok megoldásában. A pedagógus
mindenkit megmozgatott, jól motivált, fejlesztette a kreativitást, változatos módszereket
választott. Mozgalmas órának lehettünk tanúi.
„Az egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” módszertani modell gyakorlati
alkalmazását lehetett megtekinteni matematika órán, amelyet Nagy Lehel szaktanár tartott a
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csoportjában.
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csoportbontásban tanulja az osztály mind a négy éven keresztül. Ebbe a csoportba 8 tanuló jár,
a bemutató órán 7 tanuló volt jelen. Az alacsonyabb létszám eredményesebbé teszi a fejlesztést
és lehetővé teszi, hogy a szaktanár személyenként figyelemmel kísérje az előrehaladást, ez jól
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látható volt a megtekintett órán is. A fejlesztés az óra elején történt. Az óra első 5 perce alatt 50
számolási feladatot oldottak meg a tanulók (10 összeadás, 10 kivonás, 10 pótlás, 10 szorzás és
10 osztás). Ebbe az időbe az ellenőrzés is belefért. A gyors feladat-végrehajtás a tanulók
gyakorlottságának tudható be. A legalacsonyabb eredmény 30 pont volt, a legjobb pedig 42. A
tanár minden eredményt értékelt az előző eredményhez képest, bátorított, dicsért. A fejlesztés
után gyakorló órát tartottak a hatványazonosságok témaköréből, ahol a tanulók direkt módon
tudták a fejlesztő feladatok során fejlesztésre kerülő elemi számolási képességüket
kamatoztatni. Ellenőrizték a házi feladatot, majd további gyakorló feladatok következtek. A
tanár törekedett arra, hogy a tanulók a matematikai terminológiát használva el tudják
magyarázni gondolkodási menetüket. Láthattunk tanórai differenciálást, az ügyesebb tanulók
gyorsabban haladhattak, a lassabban dolgozók egyéni segítséget kaptak. A pedagógus minden
diák munkáját figyelemmel kísérte, türelmesen magyarázott, biztatással, dicsérettel motivált.

