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CSOPORTMUNKA 

 Fogalom:  

A csoportmunka során a diákok egy megadott idő alatt oldanak meg csoportokba rendeződve 

feladatokat egy adott témához. Minden csoport előre megkapja tanárától a feladatmegoldáshoz 

szükséges anyagokat, amelyek alapján az információkat feldolgozhatják. A módszer során a diákok 

kijelölt csoportasztaloknál dolgoznak. 

 Így dolgozz csoportban: 

Lépés Feladat 

Csoportalakítás és 
feladatmagyarázat 

 Először a tanár csoportba rendezi a diákokat. A 
csoportalakítás történhet a tanár kijelölésével, vagy 
véletlenszerű csoportalakítási technikával is. (Az ideális 
csoportlétszám 3-5 fő között van) 

 A csoportok csapatnevet választanak maguknak. Ezzel is 
erősíthető a csapatszellem.  

 A tanár elmagyarázza a csoportmunka menetét és a 
feladatot. 

 Amennyiben a tanár szeretne IKT – eszközt alkalmazni a 
csoportmunka során, akkor ebben a fázisban van lehetősége 
ezt jelezni.  

 A tanár meghatározza feladatra fordítható időkeretet.  

Csoportmunka 

 A diákok megkezdik a munkát a csoportokban. 
 A tanulók felosztják egymás között a feladatokat.  
 A csoportmunka során is bármikor fordulhatsz segítségért a 

tanárodhoz! 

Prezentáció 

 A csoportok bemutatják a feladatmegoldás során kapott 
eredményeiket.  

 A tanár kérdései segítik az új ismeretek elmélyítését. 
Tanárod kérdéseket tesz fel és kijavítja az esetleges hibákat, 
miközben közösen vázlatot írtok a feldolgozott témához.  

 
 Miért jó a csoportmunka? 

 Ezzel a módszerrel fejleszteni tudod a szociális kompetenciáidat. 

 Megtanulod a csapatmunka fontosságát és a csapatszellem erősítésének lehetőségeit.  

 Megtanulhatod, hogy mennyire fontos az életben a véleménycsere másokkal és a kulturált 

vita.  

 Ezzel a módszerrel a közös együttműködés során dolgoztok fel egy témát és a felmerülő 

problémákat egymást segítve tudjátok megoldani.  
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Feladat: Dolgozz a megadott lépések szerint csoportmunkában és oldd meg a feladatot!  

Lépés Feladat 

Csoportalakítás és 
feladatmagyarázat 

 Alakítsatok csoportokat! Minden diák húzzon egy kártyát 
egy szimbólummal. Az azonos szimbólumot húzott diákok 
alakítsanak csoportokat.  

 Válasszatok magatoknak egy csoportnevet, és írjátok fel 
egy lapra! 

 A csoportmunka során Caius Julius Caesar életét és tetteit 
kell megvizsgálnotok! 12 kérdést kell megválaszolnotok 
egy rajzfilm segítségével.  

 A feladat megoldására 30 perc áll rendelkezésetekre. 

Csoportmunka 

 Osszátok fel a 12 kérdést egymás között! Mindenki 3 
kérdést kap, amit meg kell válaszolnia. 

 Figyelmesen nézzétek meg a filmet!  
 Készítsetek jegyzetet a filmhez!  
 A filmet követően ismertessétek a csoportban többiekkel a 

saját válaszaitokat és magyarázzátok el a többieknek az így 
kapott információkat! 

Prezentáció 

 Mutassátok be a feladat során szerzett információkat és 
egészítsétek ki azokat! 

 A tanár kérdései segítik az új ismeretek elmélyítését. 
Tanárod kérdéseket tesz fel és kijavítja az esetleges 
hibákat, miközben közösen vázlatot írtok a feldolgozott 
témához.  

 https://www.youtube.com/watch?v=GmpfY77YxGE 

Fragenkatalog:  

1. Wie hieß der gallische Oberbefehlshaber, der von Caesar besiegt worden war? 
2. Wie lange führten die Römer/führte Caesar Kriege gegen die Gallier?  
3. Wann erhielt Caesar die Statthalterschaft über Gallien?  
4. Wie viele Städte und Völker wurden von Caesar unterworfen?  
5. Wann stand Caesar vor einer schwären Entscheidung?  
6. Und wofür entschied sich der Politiker?  
7. Welche Folgen hatte seine Entscheidung?  
8. Warum gab es so viele Brandfälle in Rom zurzeit von Caesar?  
9. Welcher Bereich des Alltages entwickelte sich rasch zurzeit von Caesar? Beweise es!  
10. Was wurde im Jahre 46 vor Chr. im Römischen Reich eingeführt? 
11. Womit waren die Häuser der Reichen ausgestattet?  
12. Wie starb Caesar?  
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Szakértői mozaik 

4 x 4 fős csoport esetén 

 Minden csoportban négy különböző színű kártya kiosztása  

(piros, sárga, zöld, kék) 

 Feladatkártyák kiosztása, megjelölve színek szerint kidolgozandó feladatokat. A 

csoport minden tagja más-más feladatot kap. 

 A feladatot önállóan értelmezik. 

 Az azonos színkártyával rendelkezők összeülnek, szakértői csoportot alakítanak. A 

feladat megoldására tervet készítenek. Megbeszélik a munkamegosztást. A közös 

megoldást a füzetükben rögzítik. 

 Mindenki visszamegy a csoportjába, és ismerteti az általa megoldott feladatot. A 

felmerülő kérdéseket tisztázzák.  

 Az egyéni/csoportos munka ellenőrzése, értékelése. 

Javasolt időkeret: 

 szakértői csoport: 10 perc 

 feladatok megoldásának ismertetése saját csoportban: 4 x 5 perc 


