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CÍME:   Magyar László napok 

TÍPUSA:   Témahét 

KÉSZÍTETTE: Fazekas Attiláné 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 

Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben. 

Pályázó neve 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás, Dunaföldvár Város 

Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat 

Pályázó címe 7020 Dunaföldvár, Kossuth u. 2. 

Feladat-ellátási hely neve: 

D-B-M Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Gimnázium és 

Szakiskola 

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény  

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 4. 
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TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: 

A tanítási órák keretében csupán néhány mondat erejéig van mód, idő arra, hogy 

a földrajzi felfedezésekről, felfedezőkről, utazókról szóljunk Ez a téma a 

szorgalmi feladatok körébe szokott kerülni, így néhány diák a kíváncsiságát, 

érdeklődését szabadidejében önszorgalomból elégítheti ki. Ennek a hiánynak a 

pótlására jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen témájú projekt is.  

Témánknak egy olyan személyt választottunk, akire nemcsak mint földrajzi 

felfedezőre, hanem mint korát megelőző történelmi személyre és világutazó 

magyarra is büszkék lehetünk. Ugyanakkor ő iskolánk névadója, akit illik 

megismerni minden ide járó tanulónak. Ez a személy Magyar László. 

 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: 

A témából alapvetően adódik, hogy legszorosabb kapcsolata a projektnek a 

földrajzzal van. Alkalmazni, használni kell a már megtanult földrajzi alapokat 

(térképolvasás).  

A másik tantárgy a történelem, amely foglalkozik ezzel a témakörrel (nagy 

földrajzi felfedezések), de olyan részletességgel, mint ahogyan a projekt erre 

lehetőséget kínál, itt sincs.  

Mód és lehetőség elmélyülni a témában.  

Magyar nyelv: fontos a szövegértés, lényegkiemelés.  

Nagyon sokrétű, érdekes és komplex ismereteket lehet gyűjteni a kiadott 

szakirodalmakban, az internet segítségével, valamint Afrika témájú filmek 

megtekintésekor. 

Képesek legyenek érthetően beszámolni a többieknek az új információkról.  

Tudják az új ismereteket illeszteni a régiekhez.  

Tanuljanak egymástól tanulni.  

Gyakorolják az információk közötti rendszerezést, szortírozást. 

A projekt munka során nagyon sok lehetőség nyílik a már ismert technikák 

gyakorlására, pontosítására, újak megtanulására.  

1. anyaggyűjtés: minden munkának a legelső lépése, a tanulókban 

tudatosítani kell ezt a dolgot – ez önálló munka.  

2. Forráskezelés: minden felhasznált irodalmat fel kell tüntetni a munka 

végén.  

3. Szelektálás: lényegkiemelés – csak a témához kapcsolódó forrásokat kell 

alaposan elemezni.  

4. Feldolgozás: a kiválasztott téma mélységének megfelelően.  

5. Elemzés: a kiválasztott szempontok alapján történik.  
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6. Összehasonlítás: azonosságok, különbségek kihangsúlyozása.  

7. adatrögzítés: a feldolgozott anyagot a megfelelő formában (táblázat, 

térkép, diagram, szöveg) kell rögzíteni.  

8. Megfigyelés: képek, térképek.  

9. Együttműködés: a csoport tagjai között. 

TEVÉKENYSÉG FELADATA: 

1. A témával kapcsolatos irodalom gyűjtése, tanulmányozása (internet, 

könyvek, folyóirat).  

2. A vállalt feladatnak megfelelő irodalom elolvasása, jegyzetelése, 

tömörítése  

3. A szükséges eszközök felmérése (mivel szeretnének dolgozni: 

fényképezőgép, videó, diktafon stb.).  

4. A munka egymásközti felosztása, egyes munkafázisok időbeli, 

sorrendbeli megállapítása (a TOTO kérdéseinek összeállítása, 

megszerkesztése, kifüggesztése, értékelése).  

5. Egy határidő napló elkészítése, melyben feltüntették, hogy ki, mikorra és 

mit készít el.  

6. Egymás munkájának figyelemmel kísérése – egymás segítése.  

7. Vaktérképen való munka. 

8. Az iskola többi tanulója számára előkészíteni a Magyar László- nap 

versenyfeladatait. 

9. A Magyar László versenyt tanári segítség mellett lebonyolítani 

 

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 11. osztály, majd 

bevonni az iskola összes tanulóját 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA:  2 hét – 20 óra 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ:  

A következő fejlesztési területekre lehet fektetni a projekt ideje alatt a 

hangsúlyt: 

Kommunikáció-központúság, tevékenységcentrikusság, differenciáltság, 

partnerség, kutatószemlélet, konfliktustűrő, -kezelő, -megoldó képesség, 

valamint a vezető- és szervezőképesség kap kitüntetett szerepet. 
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TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: 

 kooperatív tanulás,  

 kutatás,  

 felfedezés,  

 projektmódszer 

 Gyűjtőmunka: 

o Szakkönyvekből,  

o Internetről,  

o Megfelelő intézményekből (szóban, írásban). 

 Az információk feldolgozása  

o egyéni és csoportos beszámolókkal,  

o egyéni és csoportos megbeszélésekkel. 

 Figyelemfelkeltő plakátok, tablók készítése.  

 Szervezés, mozgósítás, meggyőzés. 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 

Tantermek, számítástechnikai terem, a helyi mozi. 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI:  

Könyvek, papír, karton, tollak, filctoll, olló, vaktérkép, internet, Távol Afrikától 

c. film, sporteszközök 
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1.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: november 6. 8h-12h-ig ( 4 óra ) 

CÉLJA  

A tanulók figyelmének felkeltése, motiválása mind Magyar 

László munkásságának megismerése, mind a Magyar László-

nap megszervezése érdekében. 

FELADATA Megtervezni, hogy milyen módon és munkamegosztásban 

fogják a tanulók elkészíteni a Magyar László-napi versenyt és 

kinek mi lesz a feladata a felkészülés során. 

 

VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar László életéhez kapcsolódó irodalom megosztása 

aszerint, hogy ki milyen területet fog feldolgozni.  

A szükséges eszközök felmérése.  

A munka egymásközti felosztása, az egyes munkafázisok 

megállapítása, sorrendbe állítása és egymásrautaltságának 

megállapítása.  

Az egymástól függetlenül és időben párhuzamosan végezhető 

feladatok kijelölése.  

Az időkeret elkészítése: milyen feladatok és mikorra lesznek 

kész. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Együttműködés, csapatmunka, komplex, átfogó, kreatív 

gondolkodás, kommunikációs képesség fejlesztése 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

csoportok kialakítása, egyéni ötletek 

ESZKÖZÖK filctoll, csomagoló lapok, szakirodalom stb.  

 

VÁRT EREDMÉNYEK Világos tájékoztatás, figyelemfelkeltés, gyakorlati problémák 

megoldása, szervezés képességének fejlesztése 
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2.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: november 10. 8h-12h-ig ( 4 óra ) 

CÉLJA A Magyar László verseny feladatainak megtervezése, 

előkészítése. 

 

 

FELADATA A tanulók által gyűjtött anyagokat, ötleteket megbeszélni, 

szortírozni. 

 

 

VÁZLATA Tanári irányítás mellett a tanulók csoportokban megbeszélik 

a saját területük feladatait és lehetőségeit. Az általuk gyűjtött 

anyagokból összeállítják a feladatokat, amit a versenyen 

fognak a többiekkel megcsináltatni. 
Anyaggyűjtés – minden munkának a legelső fázisa, a tanulókban 

tudatosítani kell ezt a lépést,  

Forráskezelés – minden felhasznált irodalmat fel kell tüntetni;  

Szelektálás – csak a témához kapcsolódó forrásokat kell 

tanulmányozni;  

Feldolgozás – a téma mélységének megfelelően;  

Elemzés – a kiválasztott szempontok alapján;  

Összehasonlítás – azonosságok, különbségek kihangsúlyozása;  

Adatrögzítés – a feldolgozott anyagot a megfelelő formában 

(táblázat, térkép, diagram, szöveg) kell rögzíteni; 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 Együttműködés, csapatmunka, komplex, átfogó, kreatív 

gondolkodás, kommunikációs képesség fejlesztése. 

Írás- és rajzolási készség fejlesztése. 
 

 

 

 

 

MÓDSZEREK/SZERVEZÉSI 

MÓD 

csoportok kialakítása, egyéni ötletek, szóforgó, csoportforgó, 

pókháló ábra 

 

 

ESZKÖZÖK filctoll, csomagoló lapok, vaktérkép, papír 

 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Komplett feladatok létrehozása, a tervezett iskolai verseny 

aprólékos felépítése, előkészítése. 
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3.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: november 11. 8h-12h-ig ( 4 óra ) 

CÉLJA A tanulók a Magyar László versenyre végleges formába öntsék 

az általuk kitalált és megalkotott feladatokat. 

 

 

FELADATA Plakátok megrajzolása, a különálló feladatok leírása, majd 

sokszorosítása, hogy egyszerre több csoport is tudjon majd vele 

dolgozni. 

A technikai eszközök, feltételek előkészítése. 

 

VÁZLATA Magyar László-napi plakát megrajzolása. 

A versenyre való felkészüléshez az osztályoknak való 

kiosztandó anyag előkészítése. 

A verseny feladatainak végleges formába való öntése és 

sokszorosítása. 

A verseny állomáshelyeinek és felügyelőinek megbeszélése. A 

10-esek, mint versenyszervezők feladatainak megbeszélése. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Együttműködés, csapatmunka, komplex, átfogó, kreatív 

gondolkodás, kommunikációs képesség fejlesztése. 

Írás- és rajzolási készség fejlesztése. 
 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

csoportok kialakítása, egyéni ötletek felhasználása tanári 

irányítás mellett 

 

ESZKÖZÖK filctoll, csomagoló lapok, vaktérkép, papír, fénymásoló, karton, 

ragasztó 

 

VÁRT EREDMÉNYEK A tervezett iskolai verseny aprólékos felépítése, előkészítése. 

Az iskola tanulóinak figyelemfelkeltése. 
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4. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: november 12. 8h-12h-ig ( 4 óra ) 

CÉLJA Az iskola tanulói megismerkedjenek Afrikával, az ott élő 

állatvilággal, emberi sorsokkal. 

 

FELADATA A tanulók átfogó képet kapjanak Afrikáról egy klasszikus film 

megnézésén keresztül. 

 

VÁZLATA Távol Afrikától c. film megtekintése 

 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Gondolkodási és befogadó képesség fejlesztése. Látókör 

szélesítése. 

 

 

 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

A film egyéni megtekintése, majd tanáraikkal való 

beszélgetésen keresztül történő feldolgozása. 

 

 

ESZKÖZÖK Távol Afrikától c. film 

Mozi 

 

 

VÁRT EREDMÉNYEK A tanulók látókörének szélesítése és az itt látottak későbbi 

felhasználása a Magyar László versenyen. 
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5. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: 2009. november. 13. 8h-12h-ig 

CÉLJA Az egész iskola mozgósítása, intézményünk névadójával való 

közelebbi megismerkedés a verseny feladatain keresztül. 

Közösségfejlesztés és együttműködésre való nevelés. 

 

FELADATA A tanulók a feladatokon keresztül kerüljenek közelebb Magyar 

László életéhez és Afrika kultúrájához, valamint Magyarország 

néhány földrajzi nevezetességével. 

 

VÁZLATA Állomások: 

 

1. Menetlevél készítése a pontozáshoz 

2. Magyar László élete – TOTO 

3. Kirakó: Afrikát kell kirakódarabokból összerakniuk és 

felismerniük 

4. Magyar László afrikai állomásainak berajzolása egy 

újabb vaktérképre.(Be kellet rajzolniuk a kapott 

szövegben lévő összes földrajzi helyet. Ezt követően 

időrendi sorrendben jelölniük kellett Magyar László 

utazásait.) 

5. Topográfia – Afrika nagyobb tájainak felismerése 

6. Képfelismerés – Afrika állat és növényvilága 

7. Rejtvény – Afrikával kapcsolatos meghatározások 

fogalommá alakítása 

8. Magyarország ismerete: 

- Keresd a párját! (Város – folyó) 

- Képrejtvények, amely magyar városneveket 

adnak ki 

9. Sportvetélkedők 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Együttműködés, csapatmunka, komplex, átfogó, kreatív 

gondolkodás, kommunikációs képesség fejlesztése. 

Írás- és rajzolási készség fejlesztése. 

Mozgáskoordinációs képességek. 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Csoportok alkotása, csapatmunka. 

 

 

ESZKÖZÖK filctoll, csomagoló lapok, vaktérkép, papír, toll, labda, csoki, 

kötél, padok 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Közösségi és csoportmunka fejlesztése egyik oldalon, míg a 

Világos tájékoztatás, figyelemfelkeltés, gyakorlati problémák 

megoldása, szervezés képességének fejlesztése a másik oldalon. 

 



10 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Magyar László Nap megszervezése a tanulók bevonásával nagyon hálás 

feladat. A 11-esek számára a legnagyobb ösztönző tényező az volt, hogy részt 

vehettek a verseny feladatainak megalkotásában. Mellette persze ők maguk is 

rengeteg új ismeretet szereztek. Így a tantárgyi, elméleti tudás mellett, amit 

egyedül gyűjtöttek össze és dolgoztak fel, jelentős szervezési feladattal 

ismerkedtek meg. Ezzel a módszerrel hatékonyan lehetett fejleszteni a 

közösségi, együttműködési munkájukat. Mivel ebben a projektben tanári 

irányítás mellett diákok állítottak és szerveztek versenyfeladatokat a tanulóknak, 

és az arra való felkészüléshez szükséges anyagokat is ők írták meg és szedték 

össze, a többiek is lelkesebben vettek részt a Magyar László Napon, mint 

egyébként tanári irányítás mellett. 

Az elkövetkező években is hatékonyan lehetne alkalmazni ezt a módszert, 

ugyanakkor a feladatokat lehet bővíteni, változtatni. Vagy esetleg egyéb 

témáknál is hasznos lehetne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


