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Projektre vonatkozó információk – Áttekintés  

A projekt címe 

A műanyagkérdés mint a 21. század égető problémája  

A projekt témája 

A projekt témája a műanyag, mint a 21. század legégetőbb problémája. A tanulóknak egy 4 
tanórán átívelő projektfeladatban kell részt venniük, melynek végére egy minimum 2 perces 
filmet kell elkészíteniük 5 fős csoportokban, különböző filmműfajokban. A projektet a 10. 
évfolyam elején célszerű megvalósítani a Világgazdaság jellemző folyamatai című tematikus egység 
keretein belül. Így a tanulók elméletileg már birtokában vannak valamennyi, a 
természetföldrajzzal kapcsolatos ismeretnek (9. évfolyam), valamint a 21. század társadalmi 
folyamataival is tisztában vannak (előző tematikus egység). Ezáltal e projekt tökéletesen alkalmas 
lehet az eddig tanultak szintetizálására, illetve előkészítheti a későbbi témaköröket is (pl. Globális 
kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei).  

Évfolyam 

10. évfolyam 

Időigény 

4 tanóra 

Projektre vonatkozó információk – Célok és kontextus  

Tanulási eredmények és pedagógiai célok 

A projekt átfogó célja, a tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése, és a műanyag 
hulladékok által okozott környezeti problémák megismertetése. A projekt során erősítjük 
tanulóink elköteleződését bolygónk védelme iránt, valamint felhívjuk figyelmüket Földünk 
erőforrásainak becsben tartására és az értékeinek megóvására. A tanulók képessé válnak átlátni a 
különbséget az újrahasználat és az újrahasznosítás között. Megértik, hogy a műanyagok 
túlhasználata akár ökológiai katasztrófához is vezethet - ez kapcsolódási pont lehet a biológiával. 
Megismerkednek alternatívákkal, amikkel a műanyagokat ki lehet váltani a mindennapokban. A 
tanórák során elsajátított tudás alapján a tanulók egy videót készítenek, amiben feldolgozzák az 
adott problémát. A videó készítése során fejlődik a tanulók digitális kompetenciája (ez 
kapcsolódási pont lehet az informatikával), a szociális és állampolgári kompetenciája, valamint a 
kommunikációs kompetenciája is. A tanulók képessé válnak arra, hogy korosztályuk, valamint 
egyéni sajátosságaiknak megfelelően, figyelemfelkeltő módon kifejezzék magukat a videók által. 
A tanulóknak fejlődik az empátia készsége, mivel el kell játszaniuk szituációkat, bele kell magukat 
élniük különböző környezeti problémákba, helyzetekbe.  

Problémák és valós kontextus 

A műanyagok mennyiségének csökkentésére szeretnénk felhívni a tanulók figyelmét, valamint 
arra, hogy a műanyag termékek által okozott környezeti károkért mindannyian felelősek vagyunk. 
Az elhagyott műanyag tárgyaink egy része a világ tengereiben, óceánjaiban landol, amivel nem 
csak az élővilágot veszélyeztetjük, hanem a saját egészségünket is. Az úszó szemétszigetek 
növekedése ellen szükséges valamit tennünk. 

Műveltségi terület 

A Földünk – környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat bolygónk kialakulásával, 
jellemzőivel, természet- és társadalom-földrajzi adottságaival, a Földet és a földi életet fenntartó 
nagy rendszerek működésével, a világtájakkal és az ott élő emberek életével, különös tekintettel 
Magyarország és az egész Kárpát-medence viszonyaira. A tanulók megismerhetik a szűkebb és a 
tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és 
módszereit.  



A Földünk – környezetünk műveltségi terület tartalmainak elsajátítása során fejlődik a diákok 
földrajzi szemlélete, környezeti tudatossága, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, 
hogy a Föld és élővilága egységes, állandóan változó rendszert alkot. A természeti és társadalmi 
folyamatok közötti kölcsönhatások tanulmányozása rávilágít az erőforrásokkal való ésszerű 
gazdálkodás szükségszerűségére.  
 
Az ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni 
igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természethez fűződő közvetlen, megértő 
és szeretetteljes kapcsolaton alapul. Olyan tudást kell építenünk, amely segíti természeti-technikai 
környezetünk megismerését, és olyan tevékenységre késztet, amely hozzájárul a környezettel való 
összhang megtalálásához és tartós fenntartásához. Ennek érdekében a tanulónak meg kell 
ismernie a világot leíró alapvető természettudományos modelleket és elméleteket, azok történeti 
fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk vezető megismerési módszereket.  

Tantárgy 

Földrajz 

Tantervi követelmények és célok 

Nemzeti alaptanterv 
Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanuló konkrét példákon keresztül érti, hogyan 
függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság) a globális problémákkal. Érti, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 
környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. 
Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális cselekvések, 
valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy 
saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal 
kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Ezen célok, feladatok középpontjában a 
műanyaghulladékokkal kapcsolatos problémák állnak. 
 
Kerettanterv(ek) 
Ismeretek/fejlesztési követelmények: A szférákat ért környezetkárosító hatások 
rendszerezése, az összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményeinek 
igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának 
bemutatása. A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, a különböző 
megoldási lehetőség összevetése. 
Kulcsfogalmak: globális klímaváltozás, vízszennyezés, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 
újrahasznosítása, fenntarthatóság 
Célok, várt eredmények: A tanulók lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk 
hatása más szférákra is kiterjedhet. Legyenek képesek alapvető összefüggések és 
törvényszerűségek felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-
gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan. Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági 
folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 
érvényesülését. Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve 
gazdálkodás fontossága mellett. Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti 
problémák mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.  
Ez utóbbiak a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén - mivel még csak az első 
évfolyam végén vagyunk, így természetesen nem cél ezek maximális elérése, ám a projektfaladat 
jelentősen hozzájárulhat ehhez.  

Projektre vonatkozó információk – Résztvevők bevonása 

Módszertani leírás 



A projekt időtartama ugyan négy tanóra, ám ezek nem egymás után következnek, hanem minden 
második órán foglalkozunk a projektfeladattal.  
 
Az első tanórán az osztályban csoportokat alakítunk ki (pl. a 
https://www.jamesbaum.co.uk/team-generator/  segítségével) amikben a tanulók az 
elkövetkezendő tanórákon együtt fognak dolgozni, és közösen fogják körüljárni a rájuk osztott, 
műanyaghulladékokhoz kapcsolódó témakört. A kialakult csoportok ideálisan 4-5 fősek (ez egy 
30 fős osztály esetében reális létszám).  
 
Témák, amelyeket véletlenszerűen kapnak meg a csoportok:  

1. A műanyaghulladékok élővilágra gyakorolt hatása 
2. Tippek, praktikák, ötletek és javaslatok az fogyasztás csökkentése érdekében 
3. A műanyaghulladékok hatása a mindennapi életünkre 
4. Az újrahasznosítás és az újrahasználat közötti különbségek, szelektív hulladékgyűjtés  
5. Műanyaghulladék a gazdasági életben - nagyvállalatok, iparágak, szektorok 
6. A műanyag előállításának környezeti terhelése 

 
Filmműfajok, amelyeket véletlenszerűen kapnak meg a tanulók:  

dráma, vígjáték, TV híradó, romantikus film, akciófilm, kalandfilm 
 
A tanulóknak a témákat egy kisfilm formájában kell majd bemutatniuk (levetíteniük) a projekt 
utolsó tanóráján. A filmek különböző műfajokban készülnek el (ezeket a műfajok látjuk 
feltüntetve a témakörcímek után, ezeket is véletlenszerűen sorsoljuk ki a csoportok között, tehát 
kialakulhatnak egészen érdekes párosítások is).   
A feladat ismertetése, a csoportok kijelölése, valamint a témák és filmműfajok kiosztása a tanóra 
első tizenöt percét veszi igénybe. A tanulók ezt követően csoportokba rendeződnek; feladatuk, 
hogy nyolc percben brainstorming-szerűen gyűjtsék össze ismereteiket az adott témáról/témában 
és készítsenek erről egy gondolattérképet. Miután ezzel megvannak, az egyes csoportoknak 
konzultálniuk kell egy másik csoporttal az ötleteikkel kapcsolatban, további nyolc percben. A 
tanulócsoportok így visszajelzést kapnak más csoportoktól ötleteikkel kapcsolatban és ezekkel 
bővíthetik gondolattérképeiket - és fordítva is. Ez a módszer azért nagyon hasznos, mert a diákok 
egymás tudását egészíthetik ki, és közösen, több nézőpontból is megközelíthetnek egy adott 
témát. 
Az óra hátralevő részében (tizennégy perc) a csoportok egy összesített vázlaton dolgoznak (a saját 
és a másik csoporttól megszerzett tudást fésülik össze), amit majd elektronikus formában is fel 
kell tölteniük a következő óráig (ez az első részfeladat), egy tanulást támogató felületre (Google 
Drive, ahol minden csoportnak külön mappát hoz létre a tanár.) A Drive-ra feltöltött vázlatokat 
tanárként kommentálhatjuk, ötleteket adhatunk és visszajelezhetünk a tanulóknak arról, hogy jó 
úton járnak-e. Ezt a következő tanórára meg is tesszük. Mindemellett igyekszünk minden 
csoportnak valamilyen elgondolkodtató kérdést is feltenni az adott témával kapcsolatban, amire 
majd a második órán fogunk visszatérni (de addig is van lehetőségük elmélkedni rajtuk).  

 
Példák segítő kérdésekre:  

Valóban szükség van-e műanyagra?  
Hogyan érhető el az embereknél, hogy tudatosabban bánjanak az erőforrásokkal? 

Mivel tudjuk kiváltani a műanyagot? Ki tudjuk-e egyáltalán? 
Milyen ökológiai következményei lehetnek a műanyag használatnak?  

Sokat gyártunk, sokat használunk, de keveset újrahasználunk. Mi erről a véleményetek? 
 
A második tanóra előtt legkésőbb 2 nappal a csoportoknak el kell készíteniük a projektterveket. 
A tervezésnek ez egy nagyon fontos mozzanata. A projektterv többek között tartalmazza a 

https://www.jamesbaum.co.uk/team-generator/


részfeladatok elkészítésének határidejét és azok felelősét is. A témakör megértéséhez a 
tanulóknak kutatómunkát is kell végezniük, és forrásokat kell keresniük akár az interneten, akár 
a könyvtárban. A projekttervben részletesen ki kell térniük arra, hogy melyik csoporttag minek 
fog utánanézni. Az összegyűjtött forrásokat majd a későbbiekben fel kell tölteniük a Google 
Drive-ba, hogy ezeket a tanár ellenőrizhesse, validálhassa. Lényeges, hogy az idő tervezésében 
ne hagyjuk teljesen magukra a tanulókat, hiszen az ismeretlen feladatok megoldásának idejét 
nehéz felbecsülni.  
 
A második tanóra elején biztosítunk a tanulóknak körülbelül 10-15 percet, hogy közösen 
kiegészítsék és átnézzék a már korábban összegyűjtött forrásokat, valamint, hogy az adott 
filmműfajnak milyen sajátosságai vannak és ezeket hogyan lehet beépíteni a saját témájukba. 
Ehhez szükségük lesz internetes kapcsolatra és okostelefonra, így a tanárnak lehetővé kell tennie 
wifis csatlakozást erre a tanórára. A jegyzetelést végezhetik egy Word dokumentumban, hogy a 
munkájuk nyomon követhető legyen a tanár számára is. A továbbiakban, körülbelül tíz percben, a 
tanulóknak végig kell gondolniuk a tanári kérdéseket csoportszinten, és egységes álláspontra kéne 
jutniuk velük kapcsolatban. Ehhez a már megszületett gondolattérképekhez is visszatérhetnek a 
tanulók; ezáltal új gondolatok születhetnek, további ötletelésre ad lehetőséget. Az óra hátralevő 
részében összevonunk csoportokat, így kialakítva 3 nagyobb csoportot, olyanokat, akik eddig 
még nem dolgoztak együtt. A tanulóknak közösen is meg kell beszélniük a tanári kérdéseket, 
valamint, hogy csoportszinten mire jutottak. Ha ellenkező állásponton vannak, ezt is meg kell 
vitatniuk. A vitában a tanulók tudásukat alátámasztják az olvasott, megbeszélt forrásokkal is.   
 
A harmadik tanóra első húsz-huszonöt percében a tanulóknak rendszerezniük kell tudásukat a 
rájuk osztott témában és el kell kezdeniük összeállítani a kisfilm forgatókönyvét. Az óra hátralevő 
részében megint két csoport fog együtt dolgozni, így támogathatják egymás munkáját. A projekt 
sikerességét a folyamatos értékelés, a tanulók és a tanár önreflexiója segítheti. Ezt próbáljuk 
segíteni a harmadik tanórán is. Gyakorta előfordul, hogy egy-egy feladat megoldásán csupán túl 
szeretnének esni, nem gondolják át a tevékenységük valódi célját. Ezért a 3-2-1 módszer 
segítségével egymás munkáját kell értékelniük, illetve fejleszteniük az újonnan kialakított dupla 
csoportokban. Ez a végső produktum elkészítéséhez mankót jelenthet a csoportok számára, 
hiszen újra át tudják gondolni eddigi ötleteiket, kiegészíthetik társaik tanácsaival. A 
projekttevékenységek tervezési szakaszában 3 kérdést, 2 megjegyzést és 1 javaslatot tesznek 
egymásnak a csoportok. A feladat megoldásához a csoportoknak a ReFlex nevezetű alkalmazást 
kell használniuk. Ezzel támogathatják a reflexiók rögzítését, az alkalmazásban 1 perces hang- és 
videóüzenetet készíthetnek és ezeket később vissza tudják hallgatni. 
 
A harmadik projektórát követő második napig a diákoknak fel kell tölteniük a film vázlatos 
forgatókönyvét a Google Drive-ba. Erre tanárként visszajelzést adunk, kommentáljuk az 
ötleteket. Ez alapján a tanulók módosíthatják, alakíthatják a forgatókönyvet, a hatodik napig. A 
negyedik tanóra előtt legkésőbb két nappal a diákoknak fel kell tölteniük kész produktumukat a 
Google Drive-ba. Ezeket fogjuk közösen megtekinteni és értékelni a 4. projektórán.  
 
A negyedik tanórán a tanulók bemutatják videóikat osztálytársaik előtt. Ezt követően közös 
megbeszélésre és fejlesztő értékelésre kerül sor. A tanulók a kidolgozott értékelő táblázat (lásd a 
mellékletekben) alapján eredeti csoportjaikban értékelik a látott videókat és azt a tanóra végéig 
feltöltik a Drive linkre. Emellett az egyes csoportoknak készíteniük kell egy szöveges visszajelzést 
(a sablont lásd a mellékletekben) is egy véletlenszerű csoportnak. Ebben megadott szempontok 
szerint kell a tanulóknak értékelniük egy másik csoport produktumát, bemutatott filmjét. Ugyan 
a tanulóknak csak egy csoportot kell értékelniük szövegesen, de nekünk tanárként valamennyi 
csoportnak szöveges visszajelzést kell adnunk e sablon alapján, legalább fél oldalban.  



Az együttműködést támogató eszközök 

A tanulóknak a valós és a virtuális térben kell egymással tartaniuk a kapcsolatot. Tanárként 
létrehozunk például egy közös Google Drive felületet, ahová minden csoportnak készítünk egy 
mappát.  Ez azért is kiváló alkalmazás, mert a csoportoknak egymás munkáját is ellenőrizniük 
kell, valamint a csoportok produktumai mindig mindenki számára elérhetőek, így egymás 
ötleteiből is meríthetnek. Emellett az, hogy a tanulóknak az iskolán kívüli valós térben is 
találkozniuk kell, nagymértékben hozzájárul a szociális kapcsolatok építéséhez, aminek 
előmozdítása tanárként is fontos feladatunk. 

Tanulói produktum 

A tanulói produktum egy rövid, minimum két, maximum négy perces, adott műfajú kisfilm 
készítése adott témában. A videót a tanulók csoportonként készítik el, előre megadott résztémák 
és filmműfajok alapján. Ezt a tanulók a négy tanórán és az azok közötti időszakokban készítik el 
önállóan, de tanári ellenőrzéssel. A videóval kapcsolatos cél, hogy a tanulók frappáns és 
elgondolkodtató módon felhívják egymás, illetve tágabb környezetük figyelmét a 
műanyaghulladékokkal kapcsolatos problémákra.  

Projektre vonatkozó információk – Értékelés 

Értékelési eszközök – fejlesztő értékelés 

Értékelő táblázat, mely a tanulók rendelkezésére áll a feladat kijelölésétől kezdve, hogy 
segítségükre legyen a filmek elkészítése során. A projektproduktum levetítése után a táblázat 
mentén is értékelik a tanulók és a tanár a megtekintett filmek.  
 
A 3-2-1 módszert alkalmazzuk a fejlesztő értékelés során. A projektben való tanulás során fontos 
a folyamatos értékelés a tanulók és tanárok részéről. A módszer lényege, hogy a tanulópárok 
egymás tevékenységeinek megismerése során értékeljék egymás feladatait. A módszer során 3 
kérdést, 2 megjegyzést és 1 javaslatot tesznek a párjuknak. A módszerrel fejlődik a tanulók 
kérdezési kultúrája, egy szerkezetet ad a beszélgetésnek.  
 
A projekt végén található szöveges visszajelzés során a tanulók gyakorolhatják, hogy hogyan kell 
visszajelezni egymás számára úgy, hogy elsősorban a pozitívumokat emelik ki, emellett pedig 
megpróbálnak a fejlesztő értékelés során javaslatokat, ötleteket adni az elkészült film minőségi 
javítása érdekében. 

Projektre vonatkozó információk – Technológiai integráció 

Technológiai integráció célja és módszerei 

Laptop, okostelefon 
A mindennapi életünkben elengedhetetlen a számítógép és az okostelefon magabiztos 
használata. A tanulók már egy olyan korban nőnek fel, ahol ugyan sok mindent tudnak ezekről 
a készülékekről, ám e projekttel szeretnénk tovább mélyíteni és bővíteni digitális tudásukat, 
kompetenciájukat.  
 
Véletlen csoportgenerátor 
https://www.jamesbaum.co.uk/team-generator/ 
 
Mindmap 
A tudásuk rendszerezését segítő alkalmazás. A gondolattérképek elkészítése csoportmunka 
formájában zajlik.  
https://www.mindmeister.com/mind-map-pricing?f=listing_pricing 
 
Google Drive 
https://www.google.com/drive/ 
 

https://www.jamesbaum.co.uk/team-generator/
https://www.mindmeister.com/mind-map-pricing?f=listing_pricing
https://www.google.com/drive/


Javaslatok a végső produktum elkészítéséhez (kisfilm megszerkesztéséhez): 
 
Windows Movie Maker 
https://www.movavi.com/hu/videoeditor/ 
 
Youtube Creators 
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing  

Projektre vonatkozó információk – Felhasznált források 

Felhasznált források 

• Ardai István – Kőszegi Margit – Makádi Mariann – Sáriné Gál Erzsébet – Ütőné Visi 
Judit 2018: Földrajz 10. tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 257 p. 

• Makádi Mariann 2015: Kompetenciafejlesztő földrajztanítás. Összefoglaló 
szakmódszertani tanulmány. ELTE TTK FFI. Budapest, 76 p. 

• Makádi Mariann 2015: Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban. 
Szakmódszertani tankönyv. ELTE TTK, Budapest, 183 p. 

• Kerettanterv a gimnáziumok számára. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 
2012 (http://kerettanterv.ofi.hu)  

• Nemzeti alaptanterv 2012. Magyar Közlöny, 2012. június 4. Budapest 

Mellékletek – Portfólielemek 

Mellékletek felsorolása 

• Projektterv sablon 
• Értékelő táblázat  
• Szöveges visszajelzés (sablon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.movavi.com/hu/videoeditor/
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing


 

Csoportnév: ____________________    Csoporttagok: __________________________________ 

 

PROJEKTTERV – A MŰANYAGKÉRDÉS MINT A 21. SZÁZAD ÉGETŐ PROBLÉMÁJA 

FELADAT FORRÁS(OK) HATÁRIDŐ 
ELVÁRT 

EREDMÉNY 
ÉRTÉKELÉSI 

MÓD 
FELELŐS(ÖK) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



A műanyagkérdés mint a 21. század égető problémája – értékelő táblázat 
 

Szempont 4 3 2 1 

 
 

A kisfilm tartalmi 
fókusza 

A filmben teljes mértékben a 
feldolgozandó téma áll a 
középpontban. 
 
A film logikusan felépített és a 
cselekmény fő vonala végig 
követhető.   

A filmben alapvetően a 
feldolgozandó téma áll a 
középpontban. 
 
A film többnyire logikusan van 
felépítve és többnyire végig 
követhető a cselekmény fő 
vonala.  

A filmben csak részben áll a 
feldolgozandó téma a középpontban. 
 
 
A filmnek kevéssé logikus a felépítése, 
és nem mindig lehet követni a 
cselekmény fő vonalát, sokszor 
csapong.  

A filmben nem a 
feldolgozandó téma áll a 
középpontban. 
 
A filmnek nem logikus a 
felépítése és nem követhető a 
cselekmény fő vonala.   

 
 
 
 

A kisfilm 
tartalma 

A film teljes mértékben 
tartalmazza a témához 
kapcsolódó legfontosabb 
tartalmi elemeket.  
 
A film megtekintésével teljes 
mértékben megértjük a 
feldolgozott 
témát/problémát. 
 
 
A filmben egyéb magasztos 
gondolatok is megjelennek. 

A film alapvetően tartalmazza a 
témához kapcsolódó 
legfontosabb tartalmi 
elemeket.  
 
A film megtekintésével 
többnyire megértjük a 
feldolgozott témát/problémát. 
 
 
A filmben helyenként 
megjelennek magasztos 
gondolatok, de azok nem 
átütőek.  

A film részben/hiányosan tartalmazza 
a témához kapcsolódó legfontosabb 
tartalmi elemeket.  
 

A film megtekintésével nagyjából 
megértjük a feldolgozott 
témát/problémát, de nem teljesen 
egyértelmű. 
 
A filmben nem különösebben jelennek 
meg magasztos gondolatok.  

A film egyáltalán 
nem tartalmazza a témához 
kapcsolódó legfontosabb 
tartalmi elemeket. 
 
A film megtekintésével nem 
értjük meg a feldolgozott 
témát/problémát. 
 
 
A filmben nem jelennek meg 
egyéb magasztos gondolatok.  

 
 
 
 
 
 

A film nagyon kreatív.  
 
A film illeszkedik a választott 
műfaj sajátosságaihoz, attól 
nem tér el. 
 

A film kreatív.  
 
A film alapvetően illeszkedik a 
választott műfaj 
sajátosságaihoz, csak apróbb 
részleteiben tér el.  
 

A film tartalmaz kreatív elemeket.  
 
A műfaji sajátosságok elemei 
felfedezhetők a filmben, de 
összességében eltér attól. 
 

A film nem kreatív. 
 
A film nem illeszkedik a 
választott műfaj 
sajátosságaihoz. 
 



 
 
 

Kreativitás 

A film címe ötletes, egyedi és 
figyelemfelkeltő, illeszkedik a 
témához. 
 
A film alapvetően a tanulók 
által alkotott képen, zenén, 
videón stb. alapszik.  
 
A vizuális elemek használata 
egyedi és kreatív, a 
rendelkezésre álló eszközök 
használata egyedi és kreatív. 
 
A filmben erős a tanulók 
színészi jelenléte. 

A film címe ötletes, alapvetően 
illeszkedik a témához. 
 

A filmben több, a tanulók által 
alkotott kép, zene, videó stb. 
 
 
A film alapvetően vizuális 
elemek használatán alapul. 
 
 

A filmben fellelhető a tanulók 
színészi jelenléte. 

A film címe alapvetően jó. 
 
 

A filmben van tanulók által alkotott 
kép, zene, videó stb. 
 
 
A filmben epizodikus a vizuális elemek 
használata. 
 
 

A filmben meglehetősen gyenge a 
tanulók színészi jelenléte. 

A film címe sablonos, nem 
illeszkedik a témához és nem 
figyelemfelkeltő.  
 
A filmben nincs a tanulók 
által alkotott kép, zene, videó 
stb. 
 
A filmben nincsenek vizuális 
elemek. 
 
 

A filmben nincs színészi 
jelenlét. 

 
 
 

Utómunka, vágás  

A film vágása alapos, az 
átmenetek tiszták.  
 
Az egyes snittek sorrendje 
logikus. 
 
A hang és a zene tisztán 
hallható, jó minőségű. 
 
A feliratok jól olvashatóak és 
nem tartalmaznak nyelvtani 
hibákat. 

A film vágása alapvetően 
alapos.  
 
Az egyes snittek sorrendje 
viszonylag logikus.  
 
A hang és a zene általában jól 
hallható. 
 
Nem tartalmaz nyelvtani 
hibákat, de apróbb 
nyelvhelyességi hibák vannak 
benne.  

A film vágásában hiányosságok 
tapasztalhatók.  
 
A snittek sorrendje kevéssé logikus. 
 
 
Nem teljesen megfelelő a hang és a 
zene minősége. 
 
Nem tartalmaz nyelvtani hibákat. 
Nyelvhelyességi szempontból gyenge. 

A film vágása összecsapott.  
 

Nem logikus az egyes snittek 
sorrendje. 
 
Nem megfelelő a hang és a 
zene minősége.  
 
A feliratok nyelvtani és 
nyelvhelyességi hibákat 
tartalmaznak. 

 
Földrajzi 
fogalmak 

megjelenése a 
videóban 

A filmben valamennyi, a 
témához szorosan kapcsolódó 
fogalom megjelenik.  
 

A filmben megjelennek a 
témához szorosan kapcsolódó 
fogalmak.  
 

A filmben csak elvétve található a 
témához szorosan kapcsolódó 
fogalom. 
 

A filmben nincs a témához 
szorosan kapcsolódó 
fogalom.  
A filmben megjelenő, 
témához kapcsolódó földrajzi 



A filmben megjelenő, 
témához kapcsolódó földrajzi 
fogalmak helyesen vannak 
használva.  

A filmben megjelenő, témához 
kapcsolódó földrajzi fogalmak 
többnyire helyesen vannak 
használva. 

A filmben megjelenő témához 
kapcsolódó földrajzi fogalmak csak 
részben vannak helyesen használva, 
helyenként megjelennek eltérések.  

fogalmak helytelenül vannak 
használva.   

 

 

 

 

 



Szöveges visszajelzés a ___________________________ című film készítőinek (példa sablon) 

 

 

A filmben a legjobban az tetszett…. 

 

 

 

A film legemlékezetesebb momentuma számomra… 

 

 

 

Szerintem célszerű lett volna másként csinálni a(z) ... 

 

 

 

A készítők kapcsán kiemelném, hogy…  

 

 

 

Fontos lett volna még a filmben megemlíteni a(z) … 

 

 

 

 

 

 

 


