
INNOVATÍV SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

Jó gyakorlatok   

 
Intézmény neve: Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 

E-mail cím: eszegimi@gmail.com   

Kitöltő neve: Demeter Györgyi, Kovácsné Kiss Csilla 

1. A "jó gyakorlat" címe/neve: Innovatív szakmai tevékenység tanítási órákon 

2.  „jó gyakorlat” képviselője: Demeter Györgyi, Kovácsné Kiss Csilla 

 

A "jó gyakorlat" tulajdonosai 

 Demeter Györgyi 

 Kovácsné Kiss Csilla 

 

3. Megvalósítás helyszíne: 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7. 

Az intézmény(ek) neve:  

 Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7. 

 Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 

4800 Vásárosnamény, Kossuth út 9.B 

 Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 

4600 Kisvárda, Iskola tér 2. 

 Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4722 Nyírmeggyes, Petőfi u. 6. 

 Képes Géza Általános Iskola 

4700 Mátészalka, Szokolay Őrs u. 2. 

4. A "jó gyakorlat" alkalmazási területe: Irodalom 

Korosztály: 9. évfolyam 

5. A program/programelem tartalmának összefoglalása: 

Az összeállított tankockák változatossága a kompetenciaterületek közül 

elsősorban a tanulás támogatására, a tanuló csoportok, a közösségek fejlesztésére 

helyezi a hangsúlyt. Az öt tematikai egység összefoglalására, rendszerezésére épülő 

anyag kiemelten alkalmas a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére is.  A 

feladatok felépítése, eszközrendszere elsősorban a tanulóközpontú módszertani 

pedagógiai eljárást veszi figyelembe. Az egyes tankockák linkjei nyilvánosak, így 

azok alkalmasak az otthoni gyakorlásra, felkészülésre is. A gyakorlatok egyik része a 
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lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók oktatására épül, elősegítve ezzel számukra a 

sikeres integráció megvalósulásának lehetőségét. A gyakorlatok másik típusa a 

tehetséges tanulók fejlesztésére épít. Az itt bemutatott feladatok a Mátészalkai Esze 

Tamás Gimnázium tanulói számára készültek. Egy másik gimnáziumban, 

iskolatípusban ennek a szakmai anyagnak az eredményes alkalmazása lehet, hogy túl 

nehezek, vagy éppen túl könnyűek. A pedagógusnak azonban lehetősége van arra, 

hogy a sablon alapján ő is összeállítson ilyen feladatokat, figyelembe véve saját 

intézményének adottságait (abban az esetben, ha a pedagógus nem rendelkezik ezzel a 

digitális kompetenciával, az interneten lévő kockák közül is választhat).  

Az általunk kidolgozott gyakorló feladatoknál külön megjegyzésben szerepel a 

tankocka javasolt felhasználása. A jó gyakorlatok alkalmazása a munkaközösségen 

belül, valamint más intézményekben is segítheti a szakmai együttműködést, a 

kommunikációt a pedagógusok között. A feladatok mennyisége és nehézségi foka 

lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanítási órán az osztály képességeit, haladási 

tempóját figyelembe véve válogathat a szakmai anyagból. Fontos, hogy a feladatok 

értelmezését, megoldását a tanulók maguk végezzék el, lehetőleg csak a szükséges 

mértékű tanári segítség mellett. A megoldás elvégzésére minden esetben lehetőleg az 

önként jelentkező diákok közül kellene választani. Amennyiben ilyen nincs, akkor a 

tanár valamilyen jutalommal igyekezzen motiválni. A megoldás előtt – ha a tanulói 

összetétel indokolja – esetleg azt is meg lehet engedni, hogy 1-2 perces felkészülési 

időt hagyjunk a diákoknak. Ezalatt megnézhetik a tankönyvet, füzetüket vagy a 

szöveggyűjteményüket. Lehetőség van arra is, hogy ugyanazt a feladatot egy másik 

tanulóval is megoldassa a pedagógus. A lényeg a gyakorlás, a sikerélmény, az 

önbizalom növelése. Először érdemes a jobb képességű tanulók közül választani, az ő 

szereplésük bátoríthatja a többieket is. Mindezek az ajánlások a többi feladatra is 

érvényesek.  

 

 

6. A "jó gyakorlat" egyedi humán-erőforrás igénye az átvevő intézmény 

szempontjából 

Pedagógiai asszisztens, rendszergazda együttműködése és/vagy megemelt óraszám 

tanulócsoport vagy pedagógus számára megkönnyítheti a munkát, de nem feltétlenül 

szükséges. 
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7. A "jó gyakorlat" egyedi eszközigénye  

Info-kommunikációs eszközök, digitális tábla, laptop. 

 

 

Irodalomelmélet 9. osztály 

https://learningapps.org/6140725 

https://learningapps.org/6140994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6140725
https://learningapps.org/6140994
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Mítoszok 

https://learningapps.org/6138868 

https://learningapps.org/6140929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6138868
https://learningapps.org/6140929
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Biblia 

https://learningapps.org/6135898 

https://learningapps.org/6136988 

https://learningapps.org/6137243 

https://learningapps.org/6138303 

https://learningapps.org/6138360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6135898
https://learningapps.org/6136988
https://learningapps.org/6137243
https://learningapps.org/6138303
https://learningapps.org/6138360
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Ókori görög irodalom 

https://learningapps.org/6138744 

https://learningapps.org/6138784 

https://learningapps.org/6138936 

https://learningapps.org/6139121 

https://learningapps.org/6139166 

https://learningapps.org/6140875 

https://learningapps.org/6141083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6138744
https://learningapps.org/6138784
https://learningapps.org/6138936
https://learningapps.org/6139121
https://learningapps.org/6139166
https://learningapps.org/6140875
https://learningapps.org/6141083


INNOVATÍV SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

 

Középkor 

https://learningapps.org/6099034 

https://learningapps.org/6100294 

https://learningapps.org/6138436 

https://learningapps.org/6138501 

https://learningapps.org/6139215 

https://learningapps.org/6139234 

https://learningapps.org/6138539 

https://learningapps.org/6138597 

https://learningapps.org/6140220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6099034
https://learningapps.org/6100294
https://learningapps.org/6138436
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https://learningapps.org/6139234
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https://learningapps.org/6140220
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Reneszánsz 

https://learningapps.org/6139299 

https://learningapps.org/6139321 

https://learningapps.org/6139336 

https://learningapps.org/6139370 

https://learningapps.org/6139399 

https://learningapps.org/6140043 

https://learningapps.org/6140119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6139299
https://learningapps.org/6139321
https://learningapps.org/6139336
https://learningapps.org/6139370
https://learningapps.org/6139399
https://learningapps.org/6140043
https://learningapps.org/6140119
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Barokk 

https://learningapps.org/6140271 

https://learningapps.org/6140343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6140271
https://learningapps.org/6140343
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Klasszicizmus 

https://learningapps.org/6140488 

https://learningapps.org/6140530 

https://learningapps.org/6140602 

 

 

 

 

A jó gyakorlatokkal lehetőséget teremtünk arra, hogy a kollégák mind a gyakoroltatás, 

mind az új tananyag elsajátításánál alkalmazzák. Sokszínűek, változatosak a tankockák. A 

tehetségesebb diákok számára a bonyolultabb feladatok felhasználását javasoljuk. A 

gyengébb képességű diákoknak is ajánlunk gyakorlást, így a tanulói lemorzsolódás ellen is 

tehetünk.  

 

https://learningapps.org/6140488
https://learningapps.org/6140530
https://learningapps.org/6140602

