
STÁB 2018 átlát a híreken 

Fókuszkérdés: 

Mit tehet a média az álhírek ellen? Vajon minden álhír rossz dolog? 

  

1. foglalkozásterv – 2018. április 9. -13. 

Stáb 2018 alakuló foglalkozás 

 

 tevékenység idő eszközök cél 

0. felvezető játék:híd a szakadék felett – 
kiscsoportos együttműködést építő játék 

10’ teremelrendezés kiscsoportos 
együttműködés, 
ráhangolás 

1. Stábigazolványok kiosztása 5’ stábigazolványo
k 

csoportodentitás 

2.  Nap programjának ismertetése 8’ ppt tervezés (lsd 
ppt) 

3. Szakértői prezentációk 
 

30’ kivetítő, 
computer 

tudásépítés, 
tudásmegosztás 

4. szakértői prezentációk tanári 
értékelése 

15’ értékelőlap fejlesztő és 
szummatív 
értékelés 

5. szünet 15 ’   

6.  Televele egyesület (Tímár Bori) 
- álhírek, factchecking 

100’ kivetítő, 
computer 

tudásépítés 

7. 
 

Blogszerkesztés – Technológiai csapat 
előzetes feladata alapján 

20’ PC-k, 
táblagépek, 
telefonok 

horizontális 
tudásmegosztás, 
tudásépítés 

8. Blogposzt – első feladat 10’ PC-k, 
táblagépek, 
telefonok 

csapatépítés, 
kreativitás, 
értékelés 

9. nonverbális értékelés – kopogás 
(mennyit tanultam?) 

3’ - értékelés, 
visszajelzés 

 

  



STÁB 2018 átlát a híreken 

Fókuszkérdés: 

Mit tehet a média az álhírek ellen? Vajon minden álhír rossz dolog? 

  

2. foglalkozásterv – 2018. április 9. -13. 

Stáb 2018 alakuló foglalkozás 

 

 tevékenység idő eszközök cél 

0. felvezető játék:elférsz-e egy minuszos 
híren – kiscsoportos együttműködést 
építő játék 

10’ teremelrendezés kiscsoportos 
együttműködés, 
ráhangolás 

1. A nagy tojáskihívás 5’ pc, kivetítő, 4 db 
tojás 

csoportodentitás, 
kreativitás, 
együttműködés 

2.  Nap programjának ismertetése 8’ ppt tervezés (lsd 
ppt) 

3. Előző nap tanári értékelése 
 

10’ kivetítő, 
computer 
ppt 

tudásépítés, 
tudásmegosztás 
értékelés 

4. Technológiai terv ismertetése 15’ kivetítő, 
computer 
ppt 

tudásépítés 

5. Szerkesztőségi ülések: vállalások, 
értékelési 
módok/szempontok/szempontok és 
napi terv elkészítése mentortanárral 

30 ’ mellékletek(érték
elés mappa): 
vállalt 
produktumok 
értékelési 
szempontok, 
szerkesztőségi 
vállalások, 
szerkesztőségi 
munka 
elszámolólap, 

tervezés, 
tudásépítés 

6.  Terepmunka a napi terv alapján 100’ telefonok, pc, 
kamera 

alkotás, 
kreativitás, 
együttműködés, 
önállóság 

7. 
 

Blogszerkesztés – a kész 
részproduktumok létrehozása 

30’ PC-k, 
táblagépek, 
telefonok 

horizontális 
tudásmegosztás, 
tudásépítés 

8. Reflexiók: szerkesztőségenként- 10’  értékelés-



legjobb és legrosszabb élmény önértékelés 

9. Blogposztok értékelése: 
tanárok+főszerkesztőség 

20 értékelési 
szempontok,ért
ékelő lapok 

értékelés, 
visszajelzés 

 

STÁB 2018 átlát a híreken 

Fókuszkérdés: 

Mit tehet a média az álhírek ellen? Vajon minden álhír rossz dolog? 

  

3. foglalkozásterv – 2018. április 9. -13. 

Stáb 2018 alakuló foglalkozás 

 

 tevékenység idő eszközök cél 

0. felvezető játék:4-szó sok hír 
 

10’ könyv, A4-es 
papírok, filctolla 

kiscsoportos 
együttműködés, 
ráhangolás 
kreativitás 

1. A költészetnapi küldetés 5’ pc, kivetítő,  kreativitás, 
együttműködés, 
időbeosztás 

2.  Nap programjának ismertetése 8’ ppt tervezés (lsd 
ppt) 

5. Szerkesztőségi ülések: előző nap 
értékelése napi terv elkészítése 
mentortanárral 

30 ’ mellékletek(érték
elés mappa): 
szerkesztőségi 
munka 
elszámolólap, 

tervezés, 
tudásépítés 

6.  Terepmunka a napi terv alapján 120’ telefonok, pc, 
kamera 

alkotás, 
kreativitás, 
együttműködés, 
önállóság 

7. 
 

Blogszerkesztés – a kész 
részproduktumok létrehozása 

30’ PC-k, 
táblagépek, 
telefonok 

horizontális 
tudásmegosztás, 
tudásépítés 

8. Reflexiók: szerkesztőségenként-a nap 
tanulsága 1 mondatban 

10’  értékelés-
önértékelés 

9. Blogposztok értékelése: 
tanárok+főszerkesztőség 

20 értékelési 
szempontok,ért
ékelő lapok 

értékelés, 
visszajelzés 

 



STÁB 2018 átlát a híreken 

Fókuszkérdés: 

Mit tehet a média az álhírek ellen? Vajon minden álhír rossz dolog? 

  

4. foglalkozásterv – 2018. április 9. -13. 

Stáb 2018 alakuló foglalkozás 

 

 tevékenység idő eszközök cél 

0. felvezető játék:evolúció  
 

10’ teremelrendezés ráhangolás 
 

2.  Nap programjának ismertetése 8’ ppt tervezés (lsd 
ppt) 

3. Közös produktumértékelés: mire 
vigyázzunk, miben vagyunk jók? 

10’ ppt értékelés 

5. Szerkesztőségi ülések: előző nap 
értékelése napi terv elkészítése 
mentortanárral 

30 ’ mellékletek(értékel
és mappa): 
szerkesztőségi 
munka 
elszámolólap, 

tervezés, 
tudásépítés 

6.  Terepmunka a napi terv alapján 90’ telefonok, pc, 
kamera 

alkotás, 
kreativitás, 
együttműködés
, önállóság 

7.  alhirvadasz.hu: mit tudunk már- Tréning 
külső trénerrel 

60’ 7. terem, kivetítő, 
PC, íróeszközök 

értékelés, 
tudásépítés 

8. 
 

Blogszerkesztés – a kész 
részproduktumok létrehozása 

30’ PC-k, táblagépek, 
telefonok 

horizontális 
tudásmegosztá
s, tudásépítés 

8. Reflexiók: A témahéten 
én…kilépőcédula 

5’ Post it értékelés-
önértékelés 

9. Blogposztok értékelése: 
tanárok+főszerkesztőség 

20 értékelési 
szempontok,érté
kelő lapok 

értékelés, 
visszajelzés 

 

 

  



STÁB 2018 átlát a híreken 

Fókuszkérdés: 

Mit tehet a média az álhírek ellen? Vajon minden álhír rossz dolog? 

  

5. foglalkozásterv – 2018. április 9. -13. 

Stáb 2018 alakuló foglalkozás 

ÉRTÉKELÉS ÉS BEMUTATÓK NAPJA 

 

 tevékenység idő eszközök cél 

0. felvezető játék:testrészed egy színre 
 

8’ - ráhangolás 
 

2.  Nap programjának ismertetése 8’ ppt tervezés 

1. Végső blogértékelés (szerekesztőségek 
egymást) 

30’ blogértékelőlapok  értékelés 

5. Csoportmunka önértékelés 30 ’ munkaelszámolól
ap 
Értékelő 
excelltáblázat 
(pc, kivetítő, 
drive) 
Jegyek 
szétosztása 
(mell.) 

Értékelés 

6.  Közösmunka+tanárértékelés 20’ telefonok, pc, 
drive (google 
űrlap Stáb 2018) 

értékelés 

7. 
 

Témahét tanulói értékelése 10’ telefonok, pc, 
drive (google 
űrlap Témahét 
2018) 

értékelés 

8. PROJEKTBEMUTATÓ 50’ bemutató ppt értékelés-
önértékelés 
prezentálás 

9. Búcsú 20’  levezetés 
visszajelzés 

 

 


