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Előszó

A digitális korban számtalan módon juthatunk adatokhoz, információhoz, mégsem egyértelmű, hogy 
a tanulók a tanulás szolgálatába tudnák állítani a lehetőségeiket. A releváns, hiteles és megbízható 
információkból történő tudásépítés kihívásaira adott feleletként értelmezhetők azok a készségek 
és kompetenciák, amelyek lehetővé teszik a hatékony, önálló tanulást. A technológia alkalmazása 
sok lehetőséget rejt magában, és sok preferenciát implikál is, ezek közel sem veleszületettek. A 
digitális nemzedék tagjainak szükségük van arra, hogy megtanulják az eszközöket a saját tanulási 
folyamatuk támogatására használni. Ebben az intézményesült oktatás, a pedagógusok felelőssége 
is számottevő. 

A digitális tanulói jellemzők nem jobbak vagy rosszabbak a hagyományosaknál, azonban ahhoz, 
hogy a diákok eredményesen tudják működtetni őket, tanulásmódszertannal is meg kell őket támo-
gatni. Nem az a cél, hogy a hagyományos tanulási preferenciáknak hátat fordítva, egyfajta digitális 
vándorlás során a tanárok megváltozzanak, és tanulóikat is erre ösztönözzék, hanem hogy a tanulók 
sokrétű eszköztárra tegyenek szert az információkezeléssel és -feldolgozással kapcsolatban.

Az elméleti bevezetőben szeretnénk bemutatni „A hatékony önálló tanulás gyakorlata és az inter-
net használata az önálló tanulásban” című tematikus hét tervezése során figyelembe vett pedagógi-
ai alapelveket és elméleti modelleket, keretrendszereket, különös tekintettel a digitális kompetenci-
ára. Összefoglalásunk hiánypótló abban az értelemben, hogy az angol nyelven elérhető, a digitális 
kompetencia fejlesztésére irányuló programokat és sztenderdeket magyar nyelvre ültettük, annak 
érdekében, hogy azon kollégák, akik hozzánk hasonló módon önállóan dolgoznának ki programo-
kat, foglalkozásterveket a tematikus hétre, megismerhessék ezeket, és az ő tervezőmunkájukat is 
inspirálják.



 

A HATÉKONY, ÖNÁLLÓ TANULÁS  
GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA 
A TANULÁSBAN – DIGITÁLIS  
KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZEREK
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Bevezetés

A digitális kompetencia képes hozzájárulni a gazdasági versenyképesség fokozásához vagy meg-
őrzéséhez, így fejlesztése a közoktatásban lényeges szakmapolitikai szándék lehet. A tematikus hét 
kapcsán egy olyan keretrendszer felállításában gondolkodunk, amelynek középpontjában a digitális 
írástudás, valamint a hatékony, önálló tanulás metszetében álló készségek állnak. A neveléstudo-
mányban számos elméleti munka és kutatás született a digitális kompetenciával kapcsolatban.

A tematikus hét célját tekintve, legalábbis a tervezés jelenlegi fázisában, készségekre koncent-
rálunk konkrét eszközök és pusztán technológiai tudás átadása helyett, hogy a tematikus hét mö-
götti koncepció időtálló legyen, és ne legyen kitéve az aktuálisan elérhető digitális szolgáltatások, 
szoftverek és alkalmazások folyamatos változásainak. A gyakorlatban, a foglalkozástervekben és 
a megvalósításban viszont elengedhetetlen szerepet játszanak a konkrét digitális eszközök és al-
kalmazások, amelyekre ajánlásokat is teszünk. A tematikus hét tervezésének origójában azonban 
a készségfejlesztés található, amely nemcsak biztos pont, melyhez vissza lehet térni, amennyiben 
például az eszköztár felülvizsgálatra szorul, hanem maga is formálódhat az éppen aktuális kihívá-
soknak megfelelően – gondolunk itt az ISTE (International Society for Technology in Education, lásd 
még alább) időről időre felülvizsgált sztenderdjeire. Az ISTE igyekszik nemcsak reagálni dinami-
kusan változó technológiai és társadalmi környezetünkre, de hatással is kíván lenni az oktatásban 
kitűzött célokra. 

Munkánkban olyan nemzetközi sztenderdeket és ajánlásokat veszünk figyelembe, mint példá-
ul a Digital Citizenship Program (DCP) curriculuma és az ISTE-sztenderdek, de kevésbé komp-
lex vagy szűkebb területre koncentráló rendszer alapján fejlesztett, a nevezett keretrendszerek-
be beilleszthető vagy azokkal összefüggésbe hozható anyagokat is felhasználunk, mint például a 
Google iKeepSafe vagy a WebWeWant, melyekre ebben az összefoglalóban nem térünk ki. A saját 
készségkeretrendszerünk kialakításakor a digitális kompetencia modelljei közül is jó néhányra tá-
maszkodunk (pl. Calvani, Pegrum, Erstad, Hinrichsen és Coombs), és vizsgálat tárgyává tesszük 
őket a DCP-keretrendszer felépítésének tükrében.
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Elméleti	háttér

Calvani dimenziói

Calvani és munkatársai (2008) felfogásában a digitális kompetencia technológiai, kognitív, illetve 
etikai dimenzióra osztható. A szerzők is hangsúlyozzák, hogy a digitális kompetencia nem egyenlő a 
technológiák ismeretével, bár kétségkívül az is részét képezi. Az általuk fejlesztett mérőeszközben 
olyan feladatok jelennek meg, amelyek értelmezhetők és megoldhatók a digitális világon kívül is, 
felfoghatók akár digitális szövegértési feladatként, és kapcsolhatók lennének a későbbiekben még 
ismertetett elméleti rendszerek alapján Pegrum (2011) információs, keresési, szűrési, címkézési 
műveltségéhez, valamint Hinrichsen és Coombs (2013) modelljében a jelentésteremtés és a hasz-
nálat dimenziójába is sorolhatók, de Erstad modelljéhez is illeszthetők például a keresés, osztályo-
zás, értékelés szintjein (2011). 

Technológiai	dimenzió Technológiai hibák felismerése

Felületek azonosítása

A legmegfelelőbb technológiai megoldások kiválasztása

Logikai műveletek végzése

Folyamatok ábrázolása

A való világ és a virtuális világ közötti különbségtétel

Kognitív	dimenzió Szövegek kezelése (összegzés, bemutatás, elemzés)

Adatok rendszerezése

Grafikonok kiválasztása és értelmezése

Releváns információk értékelése

Az információ megbízhatóságának értékelése

Etikai	dimenzió A személyes adatok védelme

Tiszteletadás az interneten

A szociális és technológiai egyenlőtlenségek megértése

1. táblázat: A	digitális	kompetencia	dimenziói	és	alkotóelemei	az	Instant	DCA	mérőeszközben		
(Calvani	és	mtsai,	2008,	190)

Area és Pessoa (2012), illetve Ng (2012) kompetencialistái is nagymértékben megfeleltethetők 
Calvani és munkatársai modelljének. Area és Pessoa (2012) a webkettes eszközök megjelenésével 
létrejövő kulturális változások folytán a digitális kultúra négy fő kompetenciáját írják le: kognitív- 
intellektuális kompetencia, társas-kommunikatív kompetencia, axiologikus kompetencia, érzelmi 
kompetencia. Ng (2012) a kognitív dimenzión belül értelmezi az információs műveltséget, a techni-
kai dimenzió részének tartja az operatív ismereteket, a társas-érzelmi dimenzió pedig tartalmazza a 
társas-érzelmi jártasságot. A kritikai műveltség mindhárom kategóriához hozzátartozik, a körök met-
szete szintén értelmezhető. A közös metszet a digitális írástudás, a kognitív és technikai dimenzió 
metszete a reprodukciós és ágazati műveltség, a kognitív és társas-érzelmi halmazok találkozásá-
nál találhatók az online etikettel és az internetbiztonsággal kapcsolatos ismeretek, a társas-érzelmi 
és a technikai dimenzió határán helyezkednek el a közösségi hálózatokkal kapcsolatos funkcionális 
ismeretek.

 



ELMÉLETI HÁTTÉR

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

8

1. ábra. A	digitális	írástudás	modellje	(Ng,	2012)

Egy másik modellben, melyben ugyancsak meghatározók a rész-egész viszonyok és a metsze-
tek jelentősége, a digitális írástudás összetevőként jelenik meg, méghozzá a digitális állampolgár-
ság alkotóelemeként (Mossberger, Tolbert, McNeal, 2008).

2. ábra: A	digitális	állampolgárság	az	értékek	és	kulcskompetenciák,	az	internetbiztonság	és	a	digitális	írástudás	
metszetében	(Mossberger,	Tolbert,	McNeal,	2008)

 

Ezen rész-egész viszonyok a szakirodalomban különbözőképpen jelennek meg, mindenesetre any-
nyi kitűnik, hogy a digitális állampolgárság a digitális írástudást magában foglaló fogalom, ez utóbbi 
csak egy a több összetevő közül. 

A fenti modellek kapcsán fontosnak tartjuk, hogy a technológiai jártasság kialakításával párhuza-
mosan kellő figyelmet kapjon a kognitív és etikai dimenzión belüli készségek fejlesztése is, ennek 
biztosítékaként szeretnénk megalkotni egy komplex készség-, illetve programtérképet a tematikus 
hétre.



ELMÉLETI HÁTTÉR

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

9

Pegrum: a digitális írástudás műveltségek együttese

Pegrum (2011) a digitális írástudást különféle egymás mellett létező, többszörös műveltségekre 
bontja, amelyekhez kapcsolódóan olyan képességeket is megnevez, amelyek elsősorban nem a di-
gitális világhoz kötődnek, mégis szükség van rájuk abban, és annak eszközeivel jól fejleszthetők is. 
Ilyen képesség például tisztán kommunikálni, érvelni, fenntartani az olvasók figyelmét, szabatosan 
fogalmazni vagy másokkal együttműködni. A műveltségek leírásához négy fókuszt használ, úgymint 
a nyelvet, az információt, a kapcsolatokat és a remixet, azaz meglévő anyagok kreatív újraszerkesz-
tését. 

A nyelvhez kapcsolódó műveltségek közül kiemeli a nyomtatott anyagokkal kapcsolatos mű-
veltséget (print literacy), amelynek online környezetben is van létjogosultsága. Ugyan az „internet 
mint könyvtár” szemlélet messze meghaladott, mégis vannak olyan szövegek, akár egy Wikipédia-
szócikk is ilyen lehet, amelyeket hasonló technikákkal dolgozunk fel, mint egy nyomtatott szöveget. 
A szövegalkotással kapcsolatos műveltségbe (texting literacy) beletartozik a szleng, különböző idió-
mák használata, a regiszterválasztással is összefüggésben. A sor számos egyéb műveltséggel foly-
tatódik: a különböző csatornákhoz is rendel egy-egy műveltséget (multiliteracies), vizuális, audio- és 
videoformátumokkal kapcsolatban, ahogy megkülönbözteti a hipertextekkel kapcsolatos műveltsé-
get is (hypertext literacy). A nyelvvel kapcsolatos műveltségek között foglal helyet a kódolási (code 
literacy) és a technológiai műveltség (technological literacy).

Az információhoz kötődő műveltségek közé sorolja a keresési (search literacy), a címkézé-
si (tagging literacy), az információs (information literacy), a szűrési (filtering literacy) és a figyel-
mi (attention literacy) műveltséget. A keresési műveltség a keresőmotorok megfelelő használatát, 
működésük alapelveinek megértését, illetve az összetett keresés, a logikai operátorok ismeretét 
jelenti. Az információs műveltség az információ eredetével, a szerzőség vizsgálatával hozható ösz-
szefüggésbe, illetve azt az értékelési folyamatot takarja, ami a forrás pontosságára, objektivitására, 
befejezettségére, hasznosságára és relevanciájára vonatkozik. Beletartozik a trianguláció elve, az 
információ forrásának más forrásokkal való összevetése. Feltételez egyféle egészséges attitűdöt 
is az igazsággal szemben. A szűrési műveltség eligazodást kíván meg az információs túlterheltség 
ellenére. Ehhez kapcsolódik a kitartó érdeklődés és összpontosítás a figyelmi műveltségben, ami 
lehetővé teszi, hogy ne kalandozzanak el az ember gondolatai, és kellőképp reflektáljon is az infor-
mációkra.

A kapcsolatokkal összefüggő műveltségek közül való a személyes (personal literacy), a hálózati 
(network literacy), a részvételi (participatory literacy), a kulturális (cultural literacy), valamint az in-
terkulturális (intercultural literacy). A személyes műveltség Burniske fogalma (2008, idézi Pegrum, 
2011), s arra vonatkozik, hogy az online jelenlét során az egyén kialakítja saját digitális identitását, 
blogokon vagy közösségi oldalakon keresztül, a megnyilvánulásai által. A hálózati műveltség túl-
megy a saját magunkról kialakítandó vagy kialakított képen, és már az információáramlással van 
összefüggésben. A hálózatokat jól használó személyek informáltak, és maguk is információkat osz-
tanak meg a közösséggel. A részvételi műveltség abban nyilvánul meg, hogy az egyén fel tudja 
becsülni azt, hogy miként járulhat hozzá a kollektív intelligenciához, olyan eszközök segítségével, 
mint amilyenek a wikik, blogok, virtuális világok vagy közösségi oldalak. A kulturális műveltség segíti 
hozzá a felhasználókat ahhoz, hogy a műalkotásokat változatos kontextusban is értelmezni tud-
ják. Az interkulturális műveltségnek az idegen kultúrákkal való kapcsolatteremtésben és a hatékony 
kommunikációban lehet szerepe.

A remix korábban már létező szöveges, képi vagy hangzó anyagok, illetve videók újrafelhaszná-
lását jelenti, amellyel azok új értelmet nyernek. Metaműveltségként is felfogható, jó interpretációs 
készséget kíván meg. Összefüggésbe hozható nemcsak a tartalom-előállítással, de az alkotással is.
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Erstad keretrendszere

Erstad (2010, idézi Erstad, 2011, 107. o.) egy olyan ország oktatási környezetéből kiindulva vázolja 
a digitális kompetencia egyes szintjeit (mintegy a Bloom-taxonómia újragondolásaként), ahol az 
internethez való hozzáférés gyakorlatilag teljes mértékben megoldott. A norvég nemzeti tantervben 
a digitális kompetencia kiemelt fontosságú: az 5 alapkészség egyikeként van jelen, az írás, az olva-
sás, a számolás és a szóbeliség mellett (Erstad, 2014).

 
Alapkészségek Képes arra, hogy megnyisson szoftvereket, kikeressen és 

mentsen információkat a számítógépről, valamint más egyszerű 
számítógép-használati és szoftverkezelési készségek.

Letöltés Képes arra, hogy különböző típusú információkat töltsön le az 
internetről.

Keresés Tudatos tartalomkereső, aki tisztában van vele, hogyan jusson 
hozzá az információkhoz.

Navigálás Képes arra, hogy tájékozódjon a digitális hálózatokban, és tanu-
lási stratégiákat alkalmazzon az internet használata során.

Osztályozás Képes arra, hogy rendszerezze az információkat egy bizonyos 
osztályozási rendszer/séma mentén.

Egybefoglalás Képes arra, hogy összehasonlítsa és megkülönböztesse a 
különböző típusú információkat a multimodális szövegekhez 
kapcsolódóan.

Értékelés Képes arra, hogy ellenőrizze és értékelje az internetes keresés 
eredményeképpen talált információkat. Képes arra, hogy meg-
ítélje a talált információ minőségét, relevanciáját, tárgyilagos-
ságát és hasznosságát. Képes arra, hogy kritikusan értékelje a 
forrásokat.

Kommunikáció Képes információkat közölni, és különböző közvetítő jelentése-
ken keresztül magát kifejezni.

Együttműködés Képes arra, hogy részt vegyen netalapú tanulási interakciókban, 
és felfedezéseket tegyen a digitális technológiák terén, továbbá 
hálózatok tagjaként együttműködjön másokkal.

Alkotás Képes arra, hogy álló- és mozgóképes, szöveges és hangzó 
elemeket tartalmazó alkotásokat hozzon létre, weblapokat 
készítsen, stb. Képes arra, hogy valami újat fejlesszen speciális 
eszközök és szoftverek segítségével. Képes arra, hogy különbö-
ző, már meglévő szövegeket új minőséggé dolgozzon össze.

2. táblázat: A	digitális	írástudás	különböző	aspektusai	és	kategóriái	(Erstad,	2010)

Erstad (2010) hierarchikus modelljében a technológiai jártasság az alapkészségekhez tartozik, 
az összes többi ráépülő képesség magasabb rendű, és elsősorban kognitív és szociális képessé-
gekhez kapcsolódik. Erstad kompetencialeírása tevékenységekhez kapcsolja a képességszinteket. 
Ez a modell azt sugallja, hogy a terület leginkább autentikus vizsgálati módszerei a működés	köz-
beni	megfigyelés, illetve a kész	tanulói	produktumok	értékelése. Ez a megközelítés a tevékeny-
ségközpontú	pedagógia előtérbe helyezését is jelenti ebben a vonatkozásban a tartalomközpontú 
pedagógiával szemben, ami a mi elképzeléseinkkel is egybecseng a tematikus hét jellegét tekintve.

Hinrichsen és Coombs: a kritikai digitális írástudás forrásai

Hinrichsen és Coombs (2013) a kritikai digitális írástudás öt forrását különböztették meg azzal a 
céllal, hogy a tantervi implementációhoz egy keretet dolgozzanak ki Nagy-Britanniában. Ezek az 
alábbiak: (1) dekódolás (Decoding), (2) jelentésteremtés (Meaning Making), (3) használat (Using), 
(4) elemzés (Analysing), (5) identitásteremtés online környezetekben (Persona).
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A dekódolás azt jelenti, hogy a tanulóknak jártasságot kell szerezniük a digitális média struktúrá-
iban és konvencióiban, érzékennyé kell válniuk a különböző módokra, ahogyan a digitális alkotások 
keletkeznek, illetve ezeket magabiztosan kell használniuk. Magában foglalja a navigációt, azaz a 
navigációs mechanizmusok megértését, a „digitális táj” mozgásának fogalmát, az avatárok működé-
sét, a virtuális valóságban történő mozgást, az egérműveletek vagy a söprés (swiping) műveletének 
ismeretét (érintőképernyőn egy navigációs gesztus). Idetartoznak a konvenciók, beleértve a bizton-
ságos és védett IKT-használatot, a tartalom-előállítást és az online közösségekben való részvételt. 
A műveletek körébe sorolható az általános működési elvek (pl. mentés, fájlok rendezése, feltöltés-
letöltés) megértése, valamint az új eszközökhöz és alkalmazásokhoz való magabiztos hozzáállás. A 
stiláris jegyek a digitális szövegek dizájn- és prezentációs elemeire utalnak, fontos, hogy az egyén 
képes legyen figyelembe venni és elkülöníteni, hogy ezek milyen hatással vannak a szöveg üzene-
tére. A digitális szövegek különböző megjelenési formái (pl. videófilm, játék, sms, Twitter-hírfolyam) 
különböző jellegzetességekkel és konvenciókkal bírnak, más-más modalitásokat képviselnek. Ezek 
megértése segít dekódolni őket, nagyjából ugyanúgy, ahogyan a nyelvhasználatban fontos a külön-
böző idiómák és regiszterek ismerete.

A jelentésteremtés reflektív folyamat, melyben a szöveg tartalma, stílusa és szándéka folytat 
párbeszédet az olvasó korábbi tapasztalataival, tudásával és válaszaival. A jelentésteremtés magá-
ban foglalja a megértést és az értelmezést, illetve az olvasást, amely a digitális tartalom folyékony és 
magabiztos feldolgozása, jelenti továbbá a tervszerű és hatékony mozgást a szoftverek és platfor-
mok világában, különböző narratívák megértését és létrehozását. A viszonyítás során kapcsolatok 
létrehozásáról van szó az új és a már meglévő tudás között mentális modellek elsajátítása és adap-
tálása közben. A kifejezés egy szándék, törekvés, érzelem vagy elképzelés digitális formába öntése 
kommunikációs eljárások segítségével. Ez tartalmazza a tartalomfejlesztést, alkotást vagy a társas 
kapcsolatok létesítését és a potenciális olvasóközönség megértését is.

A használat dimenzió azt a képességet jelöli, hogy a digitális eszközöket az egyének azok funk-
ciójának megfelelően és hatékonyan állítsák a gyakorlati feladatok szolgálatába. Képesnek kell len-
niük gyakorlati problémák megoldására dinamikus módon és rugalmasan, változatos módszerekkel 
és megközelítésekkel, akár egyénileg, akár egy közösség részeként. Beleértendő a megtalálás, 
azaz a megfelelő információk, források és eszközök összegyűjtése; az információk felismerése és 
az információkban, forrásokban és eszközökben rejlő lehetőségek közösségi kiaknázása. Az al-
kalmazás az eszközök és technikák hatékony használata adott célok elérése érdekében, az etikai, 
törvényi és felhasználói feltételek betartásával. A problémamegoldás a digitális eszközök, források 
és hálózatok kiaknázása a problémák felfedezésében és meghatározásában, elemzésében és a 
megoldások megközelítésében. Az alkotás elképzelt megközelítések, technikák és tartalmak létre-
hozása a digitális írástudás képességeinek alkalmazásával.

Az elemzés az egyén azon képességét jelöli, hogy információkon alapuló döntéseket hozzon 
a digitális világban. Tudnia kell kritikai, esztétikai és etikai nézőpontokat is érvényesíteni a digitális 
anyagok előállításánál és fogyasztásánál. A dekonstruálás a digitális produktumok és kommunikáció 
jelentéséhez, használatához és üzeneteihez hozzájáruló kommunikációs összetevők felismerése. 
A kiválasztás a digitális eszközök, környezetek és alkotások megítélése és azokkal kapcsolatban 
következtetések levonása, digitális rendszerek, hálózatok vagy alkotások értékelésének, kiválasztá-
sának vagy elutasításának a képessége. A digitális tartalmak és interakciók eredetét, szándékát és 
hatását illető elemző szempontok következetes figyelembevétele fontos a lekérdezés tekintetében. 

Az identitásteremtés dimenzió a személyiség online környezetben való tudatos kezelését és 
alakítását foglalja magában. A valahová tartozás fejlesztése, magabiztos résztvevői szerep kiala-
kítása szintén itt található. Jellemzője az identitásépítés, az egyén saját szerepével kapcsolatos 
érzékenység fejlesztése, amiket különböző digitális környezetekben él meg, az identitás sokszínű 
természetének megértése. A megítélésünk kezelése egyrészt tudatosság a magunk és a különböző 



ELMÉLETI HÁTTÉR

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

12

közösségek megítélését illetően, másrészt annak felismerése, hogy a jó hírnév fontos kommuniká-
ciós eszköz lehet, hatékonyan fejleszthető és kezelhető személyes és szakmai célok elérése érde-
kében. A részvétel a virtuális együttműködésben együttműködési képesség virtuális környezetben, 
különféle módokon, személyek, csoportok és közösségek virtuális tevékenységeinek felismerése, 
céljaik, szándékaik értelmezése. Meghatározó továbbá a virtuális közösségekben való részvétel 
etikai és kulturális kihívásainak ismerete.

A kritikai digitális írástudás forrásai olyan tevékenységeket és témákat vonultatnak fel és csopor-
tosítanak, amelyek a tematikus hét kapcsán is nagyító alá kerülhetnek. 

Digitális tanulói jellemzők

Prensky (2001), a laikus közbeszédben is népszerű digitális bennszülött – digitális bevándorló foga-
lompár megalkotója szerint a technológiai fejlődés elmaradhatatlan velejárói a tanulással kapcsola-
tosan megváltozott preferenciák, amelyek a hatékony, önálló tanulás szempontjából nem hagyhatók 
figyelmen kívül. Ezek a digitális tanulói jellemzők (Jukes, I. és Dosaj, A., 2006):

 – gyors információszerzés számos multimédia-forrásból,
 – párhuzamos információfeldolgozás, multitasking,
 – kép-, hang- és videóinformációk előnyben részesítése,
 – véletlenszerűen, hiperlinkek útján elérhető multimediális információk kedvelése,
 – szimultán kölcsönhatások, hálózati kapcsolatok létesítése,
 – just-in-time tanulás,
 – releváns, azonnal hasznosítható és szórakoztató tartalmak preferenciája,
 – azonnali megerősítés és azonnali jutalom iránti igény.

Penny Thompson (2012) az „új digitális tanuló” profiljának felrajzolása céljából készített kérdőívet. 
Ennek középpontjában az alábbi témák állnak:

 – A felgyorsuló információfeldolgozás: egyfajta természetes velejárója a hozzáférhető és nap 
mint nap ránk zúduló információk dúsulásának. Kérdés, hogy ez mennyire lehet adaptív stra-
tégia, és milyen mértékben vonja maga után a hagyományos csatornákon – nyomtatott szö-
vegek, szépirodalmi művek, elmélyülést igénylő írások esetében – alkalmazott információfel-
dolgozási stratégiák változásait.

 – Multitasking: a digitális nemzedéken megfigyelt, illetve nekik tulajdonított tulajdonság az egy-
idejűleg többféle tevékenység együttes kezelése. A kutatók és szakértők vitatkoznak azon, 
hogy mennyire valóban párhuzamos tevékenységekről, és mennyire gyors egymásutánban 
történő apróbb cselekvésszekvenciákról van szó, de abban egyetértenek, hogy a stratégia 
akkor hatékony, ha a tevékenységeket végző ember virtuóz módon tudja ezeket összeegyez-
tetni.

 – Hálózatosodás: a digitális nemzedék tagjai a hálózatosodás következtében könnyen kapcso-
latba tudnak lépni egymással, s ennek nyilvánvaló előnyei lehetnek a tanulás terén is. Nyil-
vánvalóan hatékonyabbnak élik meg magukat egyedül azok a tanulók, akik a barátaikkal min-
dig eltérnek a tárgytól és a feladattól, és tanulásként az egyéni tanulást értékelik nagyobbra.  
A 21. században azonban felbecsülhetetlen az együttműködés készsége.

 – A technológia megkönnyítheti, de bonyolíthatja is a tanulók számára a tanulást, és ebben 
része lehet a tanulók általános digitális kompetenciájának és a technológiával kapcsolatos 
attitűdjeiknek is.



ELMÉLETI HÁTTÉR

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

13

A digitális írástudás természete 

Ahogy a fenti meghatározások és megközelítések is talán világossá tették, a digitális írástudásról 
elmondható, hogy nem tantárgyfüggő, és nem kötődik szorosan speciális technológiához sem. Fon-
tos, hogy a tanulással összefügg, de iskolán kívül is hasznosítható. A digitális kompetencia Calvani, 
Cartelli, Fini és Ranieri (2008) munkája szerint:

 – többdimenziós: különböző kognitív, relációs és szociális készségek és képességek integráci-
óját jelenti; 

 – összetett: nem teljesen kvantifikálható kizárólag tesztekkel, néhány aspektusát nehéz mérni, 
legalábbis rövid távon, mert több időt igényel a fejlesztése, és nagyon eltérő környezetben 
kerülhet felszínre; 

 – összekapcsolt: nem független más kulcskompetenciáktól, amelyekkel átfedésben lehet (olva-
sás, problémamegoldás, számolás, logikai, deduktív és metakognitív készségek); 

 – érzékeny a szociokulturális kontextusra: nem volna helyénvaló azt gondolni, hogy a digitális 
írástudás egyetlen modellje adekvát volna mindenkor és minden kontextusban; változó a foga-
lom jelentése attól függően, hogy milyen oktatási intézményről van szó (alapképzés, szakmai 
képzés, élethosszig tartó tanulás, szakképzés).

A személyes tanulási környezet

A személyes tanulási környezet (Personal Learning Environment) olyan új fogalom az e-learning 
területén, amellyel kapcsolatban számos felfogás, egymásnak is ellentmondó elképzelés és meg-
győződés kering és feszül egymásnak. A személyes tanulási környezettel kapcsolatban a közösségi 
oldalak társas közegében való természetes jelenléttől kezdve a webkettes eszközök tudatos hasz-
nálatán keresztül a zárt, internetkapcsolat segítségével szinkronizáló szoftverekig és keretrendsze-
rekig sokféle elképzelésről lehet olvasni.

A személyes tanulási környezet fogalomtörténete 2004-ig nyúlik vissza, amikor is a JISC (Joint 
Information Systems Committee) egy konferenciáján ezen a címen tartottak ülést (a honlapon a 
2004-es események sajnos már nem látszanak). A személyes tanulási környezet definícióját gyak-
ran egyéb rokon értelmű, idetartozó fogalommal való azonosítással kezdik. Ray Archee, a Univer-
sity of Western Sydney oktatója (2012) szerint: „A »személyes tanulási környezet« vagy »tér« vagy 
»hálózat« (PLE) viszonylag új elgondolás, általában egy digitális teret jelent, amelyben a felhasználó 
képes tananyagokat elérni, összegyűjteni, alkotni, tárolni és megosztani. Tananyagnak számítanak 
az előadások, jegyzetek, feladatok, blogok, wikik, fórumok; a legtöbb PLE lehetővé teszi a felhasz-
nálók számára azt is, hogy interakcióba léphessenek másokkal.”

A fogalommeghatározáshoz hozzátartozik tehát a digitális tér és a szociális vonatkozás is. A 
vagy-vagy kötőszavak azonban arra utalnak, hogy tetszőlegesen választhatunk a megjelölések kö-
zül. Steve Wheeler, a Plymouth University docense szerint azonban ezek a fogalmak közel sem 
azonosak, inkább rész-egész viszonyban állnak egymással. A PLE felépítését a következőképpen 
vázolta fel: a személyes tanulási tér részét képezi a személyes tanulási hálózat és a személyes we-
bes eszközök, amely alrendszerek között szintén van átfedés. A személyes tanulási tér sem csupán 
ezek együttese, hanem olyan offline tapasztalatokkal egészül ki, melyek a mindennapi életből, a té-
vézésből, a zenehallgatásból, rádiózásból és számos papíralapú forrásból származnak. A felhőala-
pú tanulási környezet egy áthidaló konstrukció ebben a modellben, amellyel kapcsolatot igyekeznek 
kialakítani az intézményes keretek (pl. egyetemek) CMS- (Content Management System) rendszerei 
és a webkettes eszközök között, hiszen ezek átjárható és egymást támogató alrendszerek lehetnek.
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Önszabályozás

A hatékony, önálló tanulás tárgykörében fontos áttekinteni az önszabályozás kérdéskörét is. Az ön-
szabályozás igen fontos a tanulás szempontjából, a személyes tanulási környezetekben pedig még 
annál is inkább: a saját célok meghatározása, kitűzése, az időbeosztás, a tanulás nyomon követése, 
ellenőrzése, értékelése. Dabbagh és Kitsantas (2012) a személyes tanulási környezeteket az ön-
szabályozó tanulás vonatkozásában tárgyalták, Zimmermann (2000) modelljét felhasználva. A tanu-
lás során a tervezés, a megvalósítás és a reflexió fázisa követi egymást. A tervezés során a tanuló 
célokat tűz ki, és ezen célok kiválasztásában befolyásolja az a tudása, illetve azon meggyőződései, 
amelyek önmagával mint tanulóval kapcsolatosak. A megvalósítást követően, a reflexió során ismét 
újabb tudásra tesz szert ezekkel kapcsolatban, melyet a következő tervezési fázisban már figyelem-
be vehet a tanulási célok felállításánál. Dabbagh és Kitsantas (2012) e három fázis alapján készített 
modellt a személyes tanulási környezetek felhasználói szintjeinek és fázisainak megkülönbözteté-
sére. Nem vetik el a közösségi média eszközeit, hanem nagy lehetőséget látnak használatukban, 
az önszabályozó tanulás támogatása és a személyes tanulási környezet kialakítása terén. Kidol-
goztak egy modellt a személyes tanulási környezet használatának különböző szintjeire, amelyben 
elsősorban nem az határozza meg a felhasználói szintet, hogy milyen eszközöket használnak a 
felhasználók (blogot, wikit, közösségi könyvjelzőket stb.), hanem hogy miként használják azokat. A 
modell szóhasználatában, az egyes szintek jellemzésében egy felsőoktatási kurzus szavaival ope-
rál: oktatót és hallgatókat feltételez, ahol is az oktató jár elöl jó példával, és segíti elő a konstruktív 
eszközhasználatot, de néhány eszköz és tevékenység a közoktatás szintjén (jellemzően inkább 
középiskolában) is értelmezhető.
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1. szint
Személyes információmenedzsment

2. szint
Szociális interakció és együttműködés

3. szint
Információaggregáció és -menedzsment

Blogok Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy írjanak 
blogot, s így rögzítsék maguknak a tanulási céljaikat, 
és tervezzék meg a kurzus feladatainak teljesítését.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy osszák 
meg blogjuk elérhetőségét, és tegyék lehetővé a 
kommentelést oktatójuk és társaik számára, hogy 
visszacsatolást kaphassanak, és interakció jöhessen 
létre.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet beállítani a blogot 
úgy, hogy további kapcsolódó tartalmakat húzzon be, 
és hogyan lehet a blogon RSS-szolgáltatást elérhető-
vé tenni.

Wikik Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használ-
janak wikit, így alakítsanak ki személyes teret, ahol 
rendszerezhetik és kezelhetik a tartalmakat.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy tegyék 
lehetővé a wiki kollaboratív szerkesztését és a 
kommentelést, hogy kaphassanak visszajelzéseket.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet egy wiki történetét 
megtekinteni, és támogatja a hallgatók önértékelését  
a kurzus egész ideje alatt.

Google Naptár Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használ-
janak Google Naptárt személyes feladataik ütemezé-
séhez.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy osszák 
meg naptáraikat, hogy visszajelzéseket kaphassa-
nak, és együttműködhessenek a kurzus feladatainak 
teljesítésében.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet személyes vagy 
csoportnaptárakat hosszú időre tárolni, és segíti  
a hallgatók önértékelését az időtervezéssel és -keze-
léssel kapcsolatban.

YouTube vagy Flickr Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használ-
janak YouTube-ot vagy Flickrt a kurzus tartalmaihoz 
fűződő médiatartalmak archiválásához.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy osszák 
meg kép/videógyűjteményeiket, és csatlakozzanak 
társaik hasonló gyűjteményeihez.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet bizonyos médiatar-
talmakat aggregálni a saját gyűjtemény gyarapítása 
érdekében.

Közösségi oldalak Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy hozzanak 
létre szakmai profilt a LinkedIn oldalán.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy csatlakoz-
zanak olyan online közösségekhez, amelyek kapcso-
lódnak szakmai céljaikhoz.

Az oktató arra kéri a hallgatókat, hogy reflektáljanak 
céljaikra, és ennek megfelelően strukturálják újra 
személyes profiljukat és szociális jelenlétüket.

Közösségi könyvjelzők Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használja-
nak közösségi könyvjelzőző eszközöket (pl. Delicioust) 
a kurzus tartalmainak rendszerezéséhez.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy működ-
jenek együtt társaikkal, és készítsenek megosztott 
listát a tanultak speciális területeivel vagy projektjeivel 
kapcsolatban.

Az oktató arra kéri a hallgatókat, hogy reflektáljanak 
a maguk és a csoport könyvjelzőire, hogy közelebb 
kerüljenek a kívánt tanulási eredményekhez.

3. táblázat: A személyes tanulási környezet használatának különböző szintjei (Dabbagh és Kitsantas, 2012)

A személyes tanulási környezet építése, az informális tanulás és a nemformális tanulás online csatornáinak és eszköztárának kialakítása fontos lépés 
az élethosszig tartó tanulás készségének kialakításában.
A fentebb felsorolt eszközök és tevékenységek némelyike A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban tematikus hét 
keretében is hozzájárulhat egy-egy fontos készség fejlesztéséhez, illetve az itt megjelenő készségek (pl. információmenedzsment, önreflexió, időterve-
zés és -kezelés) beilleszthetők a tematikus hét fejlesztendő programtérképébe.
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Digital	Citizenship	Program

Honlap: http://dcp.lbpsb.qc.ca

A	keretrendszerről
A DCP-curriculum egy fejlesztési keret, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a tanároknak an-
nak megértésében, hogy milyen készségek és tudás elsajátítására van szüksége a diákoknak ah-
hoz, hogy digitális állampolgárokká váljanak. A tanterv koncentrikusan és négy DCP-kategória men-
tén szerveződik. A Digital Citizenship Program az elmúlt években a tantervközpontú program helyett 
egyre inkább egy olyan modell létrehozására törekszik, melynek fókuszában a tartalom-előállítás áll. 

A Digital Citizenship Program a készségfejlesztést a koncentrikus tananyag-feldolgozás logikája 
alapján képzeli el: egy-egy kategórián belül valamely készség (például a honlapok értékelése) újra 
és újra előkerül, és a tanulók életkorának megfelelően egyre mélyebben lehet foglalkozni a fejlesz-
tésével. Ami a fiatalabb korosztályoknál valamiféle bevezetés (például, hogy tudatosítjuk bennük, 
hogy az, amit az interneten olvasunk, nem mindig igaz), az a későbbiekben már komolyabb kész-
séggé alakul: a középiskolásoknál már elvárás, hogy hatékonyan tegyenek különbséget a hiteles és 
nem hiteles honlapok között, és különböző források összevetésében jeleskedjenek. 

A DCP-ben a készségeket kategóriák és alkategóriák mentén csoportosítják, sorszámokkal és 
alkategórián belül korosztályonként következetesen azonos betűjellel látják el az egymásra épülő 
készségeket (pl. 1A – A digitális kommunikáció funkciói). 

A készségfejlesztés támogatására a programtérképen az életkori csoportok és a kategóriák, 
készségcsoportok metszetében álló forrásanyagok állnak rendelkezésre, amelyekben foglalkozás-
terveket, feladatlapokat, kvízeket, ppt-ket, videó- és audioanyagokat találunk. A	 forrásanyagok	
címkékkel	vannak	ellátva, ebből pedig kiderül, hogy egy-egy forrásanyag tartozhat több készség 
fejlesztéséhez, és akár több életkori csoport számára is ajánlott lehet a feldolgozása. A forrásanyag 
típusa ugyancsak címkeként is működik. 

A program öt korosztályt különböztet meg az óvodáskorúaktól a közoktatás végéig, a mi 12. évfo-
lyamunk befejezéséig. A digitális állampolgárság négy kategóriáját veszi alapul minden korosztályon 
belül:

 – Kommunikáció
 – Tudatosság
 – Információs műveltség
 – Biztonság és egészség

 

3. ábra: A	programtérképhez	vezető	ikonok	a	készségfókuszokkal

A kommunikáció, a tudatosság, az információs műveltség, a biztonság és egészség lefedheti 
Mossberger és munkatársai (2008) modelljében az internetbiztonságot és a digitális írástudás egy 
részét is, azonban az általános értékek és kulcskompetenciák nem kifejtettek ebben a megközelí-
tésben. 

http://dcp.lbpsb.qc.ca/
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Elképzeléseink szerint A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata az önál-
ló tanulásban tematikus hét 5 kategória mentén csoportosítaná a tanulók fejlesztendő készségeit, 
a hét 5 napjára más-más fókuszt biztosítva. Horizontális fejlesztési cél a tematikus hét során az 
önreflexió, a tudatos tanulás fejlesztése, melyhez kilépőkártyák készítését, illetve tanulási napló 
vezetését ajánljuk.
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Kommunikáció

A tanulók megismerkednek a kommunikáció különböző formáival és felhasználási módjaikkal. Megtanulják, hogy a különböző médiumok és közönsé-
gek különböző megközelítéseket igényelnek az üzeneteknek mind a fogyasztására, mind az előállítására vonatkozóan.

 – Kommunikáció
 – E-mail
 – Üzenetküldés
 – A kereskedelmi szándék felismerése
 – Közösségi média

A táblázat fejlécében eredetileg a következő korcsoportmegjelölések szerepelnek: K Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Secondary Cycle 1, Secondary Cycle 2. 
Az ennek nagyjából megfelelő magyar nyelvű beosztás: 5–7 éves, 8–10 éves, 11–13 éves, 14–16 éves, 17–18 éves korcsoport.

 
5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Kommunikáció 1A) A tanulók megismerkednek 
a digitális kommunikáció alapve-
tő funkcióival.
(Ez magában foglalja a szakér-
tők elérését, a tanulási folyamat 
megosztását olyan szolgáltatá-
sokkal, mint a pedagógus által 
kezelt videókonferencia, blog és 
mikroblog.)

1A) A tanulók elkezdik használni  
a digitális kommunikáció különbö-
ző formáit, és megértik, hogyan 
hasznosítsák ezeket, hogy a tanár 
útmutatásával hatékonyabban 
tanulhassanak.

1A) A tanulók továbbra is hasz-
nálják a digitális kommunikáció 
különböző formáit, hogy útmu-
tatás mellett hatékonyabban 
tanulhassanak.
1B) A tanulók visszajelzéseket 
kapnak a munkájukra, és ennek 
a visszajelzésnek megfelelően 
reagálnak (felülvizsgálják, szer-
kesztik munkájukat).

1A) A tanulók továbbra is hasz-
nálják a digitális kommunikáció 
különböző formáit a tanulás 
támogatására.
1B) A tanulók visszajelzéseket 
kapnak a munkájukra, és ennek a 
visszajelzésnek megfelelően rea-
gálnak (felülvizsgálják, szerkesz-
tik, publikálják munkájukat).

1A) A tanulók továbbra is hasz-
nálják a digitális kommunikáció 
különböző formáit a hatékonyabb 
tanulás támogatására.
1B) A tanulók visszajelzéseket 
kapnak a munkájukra, és ennek  
a visszajelzésnek megfelelően 
reagálnak (felülvizsgálják, szer-
kesztik, publikálják munkájukat).

E-mail Óvoda:
Nem javasolt az e-mailezés  
az óvodások számára.
Bár az 5–7 éves korcsoport 
számára nem javasoljuk az 
e-mailek használatát, javasol-
juk, hogy megvitassák ezt a 
témát.

2A) A diákok egyszerű e-maileket 
írnak, melyek tartalmazzák az 
üzenet tárgyát is.

2A) A diákok összetettebb e-mai-
leket írnak, amelyek csatolmányo-
kat és képeket is tartalmaznak. 
Megismerkednek az e-mail-kül-
dés különféle választási lehetősé-
geivel („Válasz”, „Válasz minden-
kinek”, „Másolat küldése”, „Titkos 
másolat küldése” stb.).

2A) A diákok összetettebb 
e-maileket írnak, amelyek csatol-
mányokat és képeket is tartal-
maznak. Helyesen használják az 
e-mail-küldés különféle választási 
lehetőségeit („Válasz”, „Válasz 
mindenkinek”, „Másolat küldése”, 
„Titkos másolat küldése” stb.).

2A) A diákok összetettebb 
e-maileket írnak, amelyek csatol-
mányokat és képeket is tartal-
maznak. Helyesen használják az 
e-mail-küldés különféle választási 
lehetőségeit („Válasz”, „Válasz 
mindenkinek”, „Másolat küldése”, 
„Titkos másolat küldése” stb.).
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

2B) A diákok megértik, hogy az 
e-mail a levélírás egy formája, 
valamint elkezdik azonosítani 
a különbségeket a hatékony és 
kevésbé hatékony e-mail-kom-
munikáció között.

2B) A diákok hatékonyan kommu-
nikálnak e-mail segítségével, és 
megértik, hogy az arckifejezésből 
és az emberi hangból származó 
információkra nem számíthatnak.

2B) A diákok hatékonyan kom-
munikálnak e-mail segítségével, 
és megértik, hogy az e-mail cím-
zettjétől függ, hogy milyen típusú 
e-mail a megfelelő (pl.  
a barátnak küldött e-mail különbö-
zik a felnőttnek küldöttől).
2C) A diákok szerkesztik az 
e-mailjeiket elküldés előtt (például 
megbizonyosodnak arról, hogy 
teljes szavakat használnak-e, 
megfelelő-e a központozás, stb.).
2D) A diákok az üzenetnek meg-
felelő befejezést írnak.

2B) A diákok hatékonyan kom-
munikálnak e-mail segítségével, 
és megértik, hogy az e-mail 
címzettjétől függ, hogy milyen 
típusú e-mail a megfelelő (pl. a 
barátnak küldött e-mail különbö-
zik a felnőttnek küldöttől).
2C) A diákok szerkesztik az 
e-mailjeiket elküldés előtt (például 
megbizonyosodnak arról, hogy 
teljes szavakat használnak-e, 
megfelelő-e a központozás, stb.).
2D) A diákok az üzenetnek meg-
felelő befejezést írnak.

2C) A diákok szerkesztik az 
e-mailjeiket elküldés előtt (például 
megbizonyosodnak arról, hogy 
teljes szavakat használnak-e, 
megfelelő-e a központozás, stb.).

Üzenetküldés 3A) Noha javasoljuk ennek a 
témának a megvitatását, nem 
tartjuk jó ötletnek az üzenet-
küldés alkalmazását ebben az 
életkorban.

3A) A diákok megismerkednek az 
üzenetküldéssel (pl. sms, azonna-
li, online üzenetküldés). Megértik, 
hogy ez a kommunikáció egy 
formája, és hogy az üzenet cím-
zettjétől függ, hogy milyen típusú 
üzenet a megfelelő (pl. a barátnak 
küldött szöveg különbözik a fel-
nőttnek küldöttől).

3A) Noha javasoljuk ennek a 
témának a megvitatását, nem 
tartjuk jó ötletnek az üzenetküldés 
alkalmazását ebben az életkor-
ban.
3B) A diákok megértik, hogy mi-
után elküldték az üzenetüket,  
a küldés nem vonható vissza.

3A) A diákok üzeneteket külde-
nek, és megértik, hogy az üzenet 
címzettjétől függ az üzenet típusa 
(pl. a barátnak küldött szöveg 
különbözik a felnőttnek küldöttől).
3B) A diákok megértik, hogy mi-
után elküldték az üzenetüket,  
a küldés nem vonható vissza.

3A) A diákok üzeneteket külde-
nek, és megértik, hogy az üzenet 
címzettjétől függ az üzenet típusa 
(pl. a barátnak küldött szöveg 
különbözik a felnőttnek küldöttől).
3B) A diákok megértik, hogy mi-
után elküldték az üzenetüket,  
a küldés nem vonható vissza.

A kereskedelmi 
szándék  
felismerése

4A) A diákok megismerkednek a 
felugró ablakokkal. Megtanulják, 
hogy figyelmen kívül kell hagyni-
uk ezeket, és hogy szólniuk kell 
egy megbízható felnőttnek.
4B) A diákok megértik, hogy az 
online hirdetések célja a látoga-
tók vásárlásra sarkallása.

4A) A diákok figyelmen kívül 
hagyják a felugró ablakokat, és 
szólnak egy megbízható felnőtt-
nek.
4B) A diákok megismerkednek 
azzal a koncepcióval, hogy az 
online hirdetések célja a látogatók 
vásárlásra sarkallása.
4C) A diákok a tanártól kapott 
mé diaszövegeket vizsgálnak, és 
eldöntik, hogy üzeneteknek van-e 
kereskedelmi szándékuk.

4A) A diákok figyelmen kívül 
hagyják a felugró ablakokat, és 
szólnak egy megbízható felnőtt-
nek.
4B) A diákok megértik, hogy az 
online hirdetések célja a látogatók 
vásárlásra sarkallása.
4C) A diákok különféle, honla-
pokon található hirdetéseket 
azonosítanak.

4A) A diákok felismerik a hirdeté-
sek kifinomultabb formáit.

4A) A diákok felismerik a hirdeté-
sek kifinomultabb formáit.
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Közösségi média 5A) A diákok megismerkednek a 
közösségi média fogalmával (pl. 
„Mi olyat tudtunk meg ma, amit 
meg akarunk osztani?”). Meg-
ismerkednek azzal az igénnyel, 
hogy a szövegnek a médiumhoz 
kell igazodnia. A bejegyzéseket 
a tanár kezeli és publikálja.

5A) A diákok elkezdenek a kö-
zösségi médiában való megosz-
tásra szánt szövegeket alkotni. 
A szövegnek a médiumhoz kell 
igazodnia. A bejegyzéseket a 
tanár kezeli és publikálja.

5A) A diákok rendszeresen alkot-
nak a közösségi médiában való 
megosztásra szánt szövegeket. 
A szövegnek a médiumhoz kell 
igazodnia. A bejegyzéseket a 
tanár kezeli és publikálja.

5A) A diákok rendszeresen alkot-
nak a közösségi médiában való 
megosztásra szánt szövegeket 
vagy képeket/videókat. A szöveg-
nek a médiumhoz kell igazodnia. 
A bejegyzéseket a tanár ellenőrzi.

5A) A diákok rendszeresen alkot-
nak a közösségi médiában való 
megosztásra szánt szövegeket 
vagy képeket/videókat. A szöveg-
nek a médiumhoz kell igazodnia. 
A bejegyzéseket a tanár ellenőrzi.

4. táblázat: DCP-curriculum-programtérkép:	Kommunikáció
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Tudatosság

A tanulók megtanulják a technológiával kapcsolatos jogaikat és azokat a felelősségeket, amelyek a jogaikhoz kapcsolódnak. Bevezetést kapnak az 
interneten megfelelő magatartás, a netikett témakörébe, és foglalkoznak az internetes zaklatás (cyberbullying) kérdésével.

 – Netikett
 – Jogok és kötelességek
 – Internetes zaklatás

A tudatosság alkategóriában a különböző korosztályoknál a következőképp jelennek meg a fejlesztendő kompetenciák:

 

5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Netikett 6A) A diákok elkezdenek 
figyelni másokra, miközben 
technológiát használnak (pl. 
a beszéd, az eszköz vagy az 
alkalmazás hangereje tekinte-
tében).
6B) A diákok ismerik a helyes 
viselkedés alapvető szabályait, 
és hogy ezek kiterjeszthetők 
a technológia- és az internet-
használatra is.

6A) A diákok megértik, hogy 
engedélyt kell kérniük, ha má-
sokról fényképeket szeretné-
nek készíteni és megosztani, 
emellett közölniük kell, hogy 
mi a szándékuk a képekkel/
videókkal. 
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.

6A) A diákok megértik annak 
jelentőségét, hogy másokról 
digitális videókat/képeket 
készítenek.
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.
6C) A diákoknak engedélyt kell 
kérniük a videókhoz/képekhez, 
és közölniük kell, hogy mi  
a szándékuk ezekkel. 

6A) A diákok megértik a 
digitális fotó- és videókészítés 
következményeit. Megértik  
a fotómegjelentetés célját.
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.
6C) A diákok engedélyt kérnek 
a videókhoz/képekhez, és 
közölniük kell, hogy mi a szán-
dékuk ezekkel. 
6D) A diákok megismerkednek 
a videó- és fotókészítésre vo-
natkozó magyar törvényekkel.1 

6A) A diákok megértik a 
digitális fotó- és videókészítés 
következményeit. 
A diákoknak engedélyt is kell 
kérniük, valamint jelezniük a 
videók és fotók megjelenítésé-
nek célját.
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.
6C) A diákok engedélyt kérnek 
a videókhoz/képekhez, és 
közölniük kell, hogy mi a szán-
dékuk ezekkel. 
6D) A diákok megismerkednek 
a videó- és fotókészítésre vo-
natkozó magyar törvényekkel.

1 A kanadai honlap eredeti szövege: „Students are introduced to Canadian laws regarding videotaping and photo taking.”
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Jogok és kötelezettségek 7A) A diákok megismerkednek 
az eszközök és a technológia 
megfelelő használatával (pl. ne 
írj az érintőképernyőre, ne tedd 
az eszközt folyadék közelébe, 
tartsd szárazon a készüléket!).

7A) A diákok megismerik  
az iskola házirendjét.2

7B) A diákok megértik, hogy 
a technológia használata 
bizonyos felelősséggel jár (pl. 
nem osztunk meg rágalma-
zást tartalmazó bejegyzést az 
interneten), és hogy jó digitális 
állampolgárnak kell lenniük.

7A) A diákok megértik az iskola 
házirendjét.
7B) A diákok megértik, hogy 
a jó digitális állampolgárok 
felelősek és tisztelettudók a di-
gitális világban (és azon túl is).

7A) A diákok megértik az iskola 
házirendjét.
7B) A diákok megértik, hogy a 
digitális világban felelősséggel 
és tisztelettudóan kell közle-
kedniük.

7A) A diákok megértik az iskola 
házirendjét.
7B) A diákok megértik, hogy a 
digitális világban felelősséggel 
és tisztelettudóan kell közle-
kedniük.

Internetes zaklatás 8A) A tanulók megismerkednek 
az internetes zaklatás téma-
körével.
A tanulók megértik, hogy má-
sok érzéseinek megsértése az 
interneten is elfogadhatatlan.

8A) A tanulók megértik az in-
ternetes zaklatás következmé-
nyeit, és hogy mit kell tenniük, 
amikor internetes zaklatással 
szembesülnek.
8B) A diákok megtanulják, 
hogy kívülállóként sem hagy-
hatják figyelmen kívül  
az internetes zaklatást.

8A) A diákok szembesülnek 
azzal, hogy az internetes zak-
latásnak jogi következményei 
lehetnek.
8B) A diákok megértik, hogy 
ha videót vagy más tartalmat 
tesznek közzé a közösségi 
médiában internetes zaklatás 
céljából, azzal megsértik a 
törvényt.
8C) A diákok megértik, hogy  
a digitális kommunikáció külön-
böző formái révén internetes 
zaklatás áldozatai lehetnek, és 
megtanulják kezelni ezeket  
a helyzeteket.

8A) A diákok megértik az inter-
netes zaklatás jogi következ-
ményeit.
8B) A diákok megértik, hogy 
ha videót vagy más tartalmat 
tesznek közzé a közösségi 
médiában internetes zaklatás 
céljából, azzal megsértik a 
törvényt.
8C) A diákokban tudatosul, 
hogy sok forrás és szolgáltatás 
áll rendelkezésükre, amelyek  
a segítségükre lehetnek.
8D) A diákok a sexting (direkt 
szexuális utalásokat tartal-
mazó kép- és üzenetküldés), 
a bullycide (zaklatás miatt 
elkövetett öngyilkosság), vala-
mint a homofóbia témaköreivel 
foglalkoznak.

8A) A diákok megértik az inter-
netes zaklatás jogi következ-
ményeit, és megvizsgálják az 
alapvető jogokat és szabad-
ságokat (polgári és büntető 
törvénykönyv).3

8B) A diákok megértik, hogy 
ha videót vagy más tartalmat 
tesznek közzé a közösségi 
médiában internetes zaklatás 
céljából, azzal megsértik a 
törvényt.
8C) A diákokban tudatosul, 
hogy sok forrás és szolgáltatás 
áll rendelkezésükre, amelyek  
a segítségükre lehetnek.
8D) A diákok a sexting (direkt 
szexuális utalásokat tartal-
mazó kép- és üzenetküldés), 
a bullycide (zaklatás miatt 
elkövetett öngyilkosság), vala-
mint a homofóbia témaköreivel 
foglalkoznak.

5. táblázat: DCP-curriculum	programtérkép:	Tudatosság

2 A kanadai honlap eredeti szövege: „Students understand the LBPSB Charter of Rights and Responsibilities.”
3  A kanadai honlap eredeti szövege: „Students understand the legal implications of cyberbullying and students examine the charter of rights and freedoms (criminal and civil law).”
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Információs műveltség

A tanulók stratégiákat tanulnak a digitális források keresésére, értékelésére, szervezésére és felhasználására vonatkozóan.
 – Keresési stratégiák
 – Weboldalak értékelése
 – Információszervezés
 – Szerzői jogok és letöltés
 – Online adásvétel

 

5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Keresési stratégiák Azt ajánljuk, hogy ebben a 
korosztályban a pedagógus gon-
doskodjon a tanulók számára 
weboldalakról, és/vagy irányítsa 
a keresésüket.

9A) A diákok megismerkednek 
onlinekönyvtár-struktúrákkal és 
gyerekeknek kifejlesztett kereső-
motorokkal.
9A) A diákok megismerkednek 
onlinekönyvtár-struktúrákkal és 
gyerekeknek kifejlesztett kereső-
motorokkal.
9B) A diákok felismerik, hogy 
különféle keresőmotorok külön-
böző sajátosságokkal bírnak, 
és különböző keresési módokat 
kínálnak.
9C) A diákok megismerkednek 
az információbeazonosítás stra-
tégiáival. Megismerkednek  
a kulcsszó fogalmával.

9A) A diákok megértik, hogy a 
források alapvető összefoglalót 
adhatnak egy témáról, és azt, 
hogyan használhatják az első 
forrásaikat további információk 
keresésére.
9B) A diákok elkezdik használni 
a keresőmotorok összetett kere-
sési funkcióit.
9C) A diákok folytatják a keresé-
si stratégiáik és a kulcsszavak 
felismerésének fejlesztését.

9A) A diákok megismerik a 
keresőmotorok, a könyvtárak és 
az adatbázisok közötti különb-
ségeket.
9B) A diákok használják a ke-
resőmotorok összetett keresési 
funkcióit.
9C) A diákok megismerik a 
Boole-féle műveleteket, és foly-
tatják a jó kulcsszavak azonosí-
tásának fejlesztését.

9A) A diákok megértik a kere-
ső motorok, a könyvtárak és az 
adat bázisok közötti különbsé-
geket.
9B) A diákok a keresőmotorok,  
a könyvtárak és az online adat-
bázisok segítségével többféle 
stratégiát alkalmaznak az infor-
máció beazonosítására.
9C) A diákok megismerkednek 
az összetettebb Boole-féle 
műveletekkel, és folytatják a jó 
kulcsszavak azonosításának 
fejlesztését.
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Weboldalak értékelése 10A) A diákokban tudatosul, 
hogy nem hihetnek el mindent, 
amit látnak vagy olvasnak.

10A) A diákok megvitatják, hogy 
mely összetevők szükségesek 
egy jó honlap létrehozásához.
10B) A diákok felfedezik, értéke-
lik és összehasonlítják a tanár 
által ajánlott honlapokat.
10C) A diákokban tudatosul, 
hogy különféle hasonló oldala-
kon változhat az információ.

10A) A diákok elkezdik megér-
teni, hogyan értékeljenek egy 
honlapot annak érdekében, hogy 
megállapítsák megbízhatóságát.
10B) A diákok elkezdenek kriti-
kai észrevételeket tenni azokkal 
a honlapokkal kapcsolatban, 
amelyeket használnak.
10C) A diákok elkezdenek 
különféle keresőmotorokat 
használni, amelyek nem biztos, 
hogy megfelelők egy kutatás 
elvégzésekor.

10A) A diákok honlapokat 
értékelnek annak érdekében, 
hogy megállapítsák megbízha-
tóságukat.
10B) A diákok megállapítják, 
hogy a különféle honlapokról 
származó információk pontosak 
vagy megbízhatók-e.
10C) A diákok a kutatásokhoz 
megfelelő különféle keresőmoto-
rokat kezdenek használni.
10D) A diákok felismerik a 
do mainnevek közötti különbsé-
geket.

10A) A diákok felismerik, hogy 
különböző honlapokról szárma-
zó információk megbízhatók-e 
vagy sem.
10B) A diákok felismerik a rele-
váns honlapokat az oldal tekin-
télyhelyzete, használt valutája, 
tárgyköre, célja, tárgyilagossá-
ga és megcélzott közönsége 
alapján.
10C) A diákok kiválasztják a 
téma szempontjából legmegfele-
lőbb forrásokat.

Információszervezés 11A) A tanulók megtanulják, 
hogy fontos a munka és a 
források elmentése későbbi 
felhasználás céljából.

11A) A tanulók megtanulják 
elmenteni a munkájukat és a 
forrásaikat későbbi felhasználás 
céljából.

11A) A diákok megismerik az 
online könyvjelzők használatát. 
Megtanulják, hogyan nevez-
zék el a fájlokat világosan és 
konzisztens módon, hogy azok 
bárki számára könnyen vissza-
kereshetők legyenek (elnevezési 
konvenciók).
11B) A diákok megismerkednek 
azzal, hogyan oszthatják meg 
könyvjelzőiket a közösségi 
könyvjelzőkezelő honlapok és a 
tanáraik által összeállított listák 
segítségével.
11C) A diákok megismerkednek 
az online kiemelés és jegyzete-
lés eszközeivel.

11A) A diákok folytatják a 
közösségi könyvjelzők, valamint 
a rendszerezést és jegyzetelést 
segítő eszközök használatának 
felfedezését.
11B) A diákok megosztják 
könyvjelzőiket közösségi könyv-
jelzőkezelő honlapok segítsé-
gével.
11C) A diákok használják az 
általuk felfedezett, rendsze-
rezést és jegyzetelést segítő 
eszközöket.

11A) A diákok nyomon követik 
valamennyi online forrásukat.
11B) A diákok együttműködnek 
online a közösségi könyvjel-
zőkön keresztül megosztott 
források segítségével.
11C) A diákok online eszközöket 
használnak a jegyzeteléshez 
és az információ rendszerezé-
séhez.
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Szerzői jogok és 
letöltés

12A) A diákok megismerkednek 
azokkal a honlapokkal, amelyek 
megfelelők a képkereséshez.
12B) A diákok megismerkednek 
azzal, hogy az interneten elérhe-
tő dolgokat valaki korábban 
létrehozta.

12A) A diákok feltüntetik az 
általuk a munkájukhoz használt 
képek forrását.
12B) A diákok megértik  
a szellemi tulajdon fogalmának 
egyszerű magyarázatát.
12C) A diákok megértik a letöltés 
és a kalózkodás fogalmát.

12A) A diákok megértik  
a plágium meghatározását.
12B) A diákok megértik a plagi-
zálás következményeit és azt, 
hogyan kerülhetik el a plágiumot 
(pl. Creative Commons haszná-
latával).
12C) A diákok megtanulják, 
hogyan használhatják mások 
munkáját megfelelően, és 
megismerkednek az egyszerű 
idézetek írásával.
12D) A diákok elkezdik megérte-
ni a szellemi tulajdon lopásának 
etikai és jogi következményeit.

12A) A diákok megismerik a 
másolásvédelemmel (copyright) 
kapcsolatos tudnivalókat.
12B) A diákok rendszeresen 
használnak a másolásvédelem 
szempontjából szabad forráso-
kat (pl. Creative Commons).
12C) A diákok megismerkednek 
az általánosan használt hivat-
kozási formátumokkal (APA, 
MLA stb.) és olyan eszközökkel, 
amelyek segítik a hivatkozást.
12D) A diákok megértik a szelle-
mi tulajdon lopásának etikai és 
jogi következményeit.

12A) A diákok megértik, hogy a 
másolásvédelem hogyan érvé-
nyesül különböző szituációkban. 
12B) A diákok értik és képesek 
alkalmazni a másolásvédelem 
szempontjából szabad forráso-
kat (pl. Creative Commons).
12C) A diákok az általánosan 
használt hivatkozási formátumok 
(APA, MLA stb.) segítségével 
idéznek forrásaikból.
12D) A diákok megértik és 
elkerülik a szellemi tulajdon 
lopásának etikai és jogi követ-
kezményeit.

Online adásvétel 13A) A diákok megismerkednek 
azzal, hogy az interneten lehet 
vásárolni és eladni. Megér-
tik, hogy mielőtt a vásárlásra 
kattintanak, engedélyt kell 
kérniük (pl. az eszközökön lévő 
alkalmazásokban vagy a játékok 
kiegészítőinek vásárlásakor).

13A) A diákok újra megismer-
kednek azzal, hogy az interne-
ten lehet vásárolni, különösen 
az életkoruknak megfelelő 
vásárlásokkal kapcsolatban (pl. 
könyvek, mp3, alkalmazások, 
filmek).
13B) A diákokban tudatosul, 
hogy az online pénzhaszná-
latnak súlyos következményei 
lehetnek.

13A) A diákok megértik az online 
vásárlás és eladás előnyeit és 
hátrányait.
13B) A diákok megtanulják, ho-
gyan legyenek kritikus fogyasz-
tók (pl. mobiltelefon-előfizetések 
és az internet ára).

13A) A diákok megértik az online 
vásárlás és eladás előnyeit és 
hátrányait.
13B) A diákok megtanulják, ho-
gyan legyenek kritikus fogyasz-
tók (pl. mobiltelefon-előfizetések 
és az internet ára).
13C) A diákok elkezdik olvasni 
az általános szerződési felté-
teleket az online adásvétellel 
foglalkozó honlapokon.
13D) A diákok megtanulják, 
hogyan maradjanak „biztonság-
ban”, miközben online vásárol-
nak (pl. csalások elkerülése).

13A) A diákok megértik, hogyan 
vásárolhatnak és adhatnak el 
online termékeket és szolgálta-
tásokat.
13B) A diákok kritikusan kezelik 
az e-kereskedelemben részt 
vevő honlapokat (pl. eBay, 
Amazon, Craigslist, Facebook 
Marketplace).
13C) A diákok olvassák és meg-
értik az általános szerződési 
feltételeket az online adásvétel-
lel foglalkozó honlapokon.
13D) A diákok felismerik és elke-
rülik az online csalásokat.

6. táblázat: DCP-curriculum-programtérkép:	Információs	műveltség
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Biztonság és egészség

A diákok megtanulják, hogy a digitális világban való közlekedés során fontos védeniük magukat. Ez magában foglalja jelszavak létrehozását és gon-
dozását, a spameknek, a magánéletnek és a digitális lábnyom védelmének a kezelését, valamint annak jelentőségét, hogy életvitelük kiegyensúlyozott 
legyen.

 – Online védelem és biztonság
 – Magánélet és digitális lábnyom
 – Pornográfia és erőszak
 – Digitális egészség és jólét

 

5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Online védelem és biztonság 14A) A diákokat rá kell vezetni, 
hogy csak felnőtt jelenléte mel-
lett használhatják az internetet.
14B) A diákok kezdik megérte-
ni, hogy nem oszthatják meg  
a jelszavukat.

14A) A diákok megismerked-
nek azzal a ténnyel, hogy nem 
szabad válaszolniuk online 
kérdésekre, és nem szabad 
személyes információt kiadniuk 
online.
14B) A diákok megértik, hogy 
nem oszthatják meg a jelszavu-
kat. Megértik, hogyan kell hasz-
nálni a jelszavakat, és kezdik 
megtanulni, hogyan kezeljék 
a jelszavaikat.
14D) A diákok megismerkednek 
a spam fogalmával és azzal, 
hogy milyen sokféle formában 
találkozhatnak vele.

14A) A diákok megértik, hogyan 
védjék a személyazonosságu-
kat és a digitális lábnyomukat 
online.
14B) A diákok elkezdik meg-
ismerni azokat a stratégiákat, 
amelyek segítségével bizton-
ságos jelszavakat hozhatnak 
létre, és amelyek segítségével 
meg is védhetik ezeket; létre-
hozzák saját jelszavaikat.
14C) A diákok megértik, hogy 
személyes adataik könnyen 
másolhatók, és megfelelő vé-
delem hiányában adathalászok 
élhetnek vissza velük.
14D) A diákok megértik, hogy 
nem szabad válaszolniuk online 
kérdésekre, és nem szabad 
személyes információt kiadniuk 
az interneten.

14A) A diákok elkezdik meg-
érteni a nem megfelelő online 
viselkedés veszélyeit, valamint 
saját digitális lábnyomuk jelen-
tőségét.
14B) A diákok megértik az 
összetett jelszó választásának 
és használatának, valamint 
személyes adataik védelmének 
a jelentőségét. Karbantartják a 
jelszavaikat.
14C) A diákok megértik, hogy 
csak néhány olyan információ-
típus van, amelyet biztonsággal 
megoszthatnak az interneten.
14D) A diákok megértik, 
hogyan ismerhetik fel és 
kerülhetik el a nem kívánt 
online kapcsolatokat. Elkezdik 
megérteni az online adatvédel-
mi szabályok olvasásának és 
használatának jelentőségét.

14A) A diákok felmérik a digi-
tális lábnyomuk jelentőségét, 
és megfelelő viselkedésükkel, 
valamint az online profiljaik 
megóvására tett megfelelő 
lépésekkel védik azt.
14B) A diákok folyamatosan 
cserélt biztonságos jelszavaik-
kal megvédik online profiljaikat.
14C) A diákok megfelelő bizton-
sági beállításokat alkalmaznak.
14D) A diákok elolvassák és 
használják az online adatvédel-
mi szabályokat és megállapo-
dásokat.
14E) A diákok megértik, hogy 
a weboldalak hogyan és miért 
gyűjtenek információt látoga-
tókról.
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Magánélet  
és digitális lábnyom

15A) A diákok megismerkednek 
a magánélet fogalmával.
15B) A diákok megismerkednek 
a digitális portfólióval, és elkez-
dik a munkájukat hozzáadni  
a portfóliójukhoz.

15A) A diákok kezdik megérteni 
a magánélet fogalmát, és hogy 
mit szabad és mit nem szabad 
megosztani a digitális technoló-
gia használata során.
15B) A diákok megértik  
a digitális lábnyom fejlesztésé-
nek fogalmát.
15C) A elkezdik a munkájukat 
hozzáadni a portfóliójukhoz.

15A) A diákok megértik  
a magánélet fogalmát, és hogy 
mit szabad és mit nem szabad 
megosztani a digitális technoló-
gia használata során.
15B) A diákok kezdik megérteni 
a digitális lábnyom meglétének 
hosszú távú következményeit.
15C) A diákok rendszeresen 
gondozzák a digitális portfóli-
ójukat.

15A) A diákok megtanulják, 
hogy digitális lábnyomuk infor-
mációi kereshetők, másolhatók 
és megoszthatók egy nagyobb 
közönséggel.
15B) A diákok megértik a 
digitális lábnyom meglétének 
hosszú távú következményeit.
15C) A diákok rendszeresen 
gondozzák a digitális portfóli-
ójukat.

15A) A diákok megértik, hogy 
digitális lábnyomuk milyen 
hatással van későbbi tanulmá-
nyi és munkaerőpiaci lehetősé-
geikre.
15B) A diákok felfedezik, 
hogyan irányíthatják a digitális 
lábnyomukat, valamint megta-
nulják megjavítani a „hírnevü-
ket”.
15C) A diákok megbizonyosod-
nak arról, hogy van egy digitális 
portfóliójuk, ami tökéletesen 
tükrözi a képességeiket.

Pornográfia és erőszak 16A) A diákok megtanulják, 
hogyan reagáljanak, amikor 
nyugtalanító tartalommal 
találkoznak. Megtanulják, hogy 
be kell zárniuk, és szólniuk kell 
egy megbízható felnőttnek.

16A) A diákok megértik, hogy 
be kell csukniuk a nyugtalanító 
tartalmat, és szólniuk kell egy 
megbízható felnőttnek.

16A) A diákok kezdik megérteni 
a sexting (szexuális tartalmú 
üzenetváltás) fogalmát, és 
megvitatják a jogi és etikai 
következményeket.
16B) A diákok megvitatják, 
mely online tartalmak megfele-
lők, és melyek nem azok.

16A) A diákok megértik  
a sexting (szexuális tartalmú 
üzenetváltás) fogalmát, és 
megvitatják a jogi és etikai 
következményeket.
16B) A diákok megvitatják, 
mely online tartalmak megfele-
lők, és melyek nem azok.

16A) A diákok megértik a 
pornográfia és az erőszakos 
tartalom társadalmi követ-
kezményeit, valamint hogy a 
pornográfia visszaélésekkel 
hozható összefüggésbe (pl. 
emberkereskedelem és pros-
titúció).
16B) A diákok emlékeztetőt 
kapnak arról, hogy az online 
aktivitásnak jogi és etikai követ-
kezményei vannak.
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Digitális egészség és jóllét 17A) A tanulók megértik, hogy 
nem egészséges túl sok időt 
tölteni a digitális eszközök 
használatával.
17B) A diákok megtanulják, 
hogy a szemünk és a fülünk vé-
delme érdekében nem szabad 
hosszan a készülék előtt ülni, 
és be kell állítani a hangerőt.
17C) A diákok megtanulják, 
mikor nem megfelelő a tech-
nológia használata (pl. családi 
ebéd során).

17A) A diákok megértik, hogy a 
„technikai szünetek” szüksége-
sek az egészségük megőrzése 
érdekében.
17B) A diákok megtanulják  
a látásuk és hallásuk védelmé-
nek különféle módjait különbö-
ző eszközök használata során.
17C) A diákok elkezdik hasz-
nálni a technológiát megfelelő 
időben, emlékeztetőkkel (pl. 
osztályteremben).

17A) A diákok megértik a 
digitális eszközök nonstop 
természetét, és képesek a 
különféle digitális médiumok és 
eszközök használatával töltött 
idő mérésére, összehasonlítá-
sára, képesek ahhoz később is 
hozzáférni, valamint megér-
tik ennek pozitív és negatív 
vetületét.
17B) A diákok felismerik a 
túlzott technológiahasználat 
hátulütőit.
17C) A diákok megfelelően 
használják a technológiát.

17A) A diákok kezdik megérte-
ni, hogy a digitális technológiá-
val kapcsolatban kiegyensúlyo-
zott életvitelre kell törekedniük 
(függőség, aktív életmód).
17B) A diákok megértik a digitá-
lis technológiával együtt járó 
ergonómiát.
17C) A diákok megértik az on-
line szerencsejátékok és egyéb 
online játékok veszélyeit.

17A) A diákok megértik a tech-
nológia munkahelyen történő 
megfelelő használatát.
17B) A diákok minden körül-
mények között biztonságosan 
használják a technológiát 
(pl. nem chatelünk vezetés 
közben).
17C) A diákok megértik, hogy 
a digitális technológiával 
kapcsolatban kiegyensúlyozott 
életvitelre kell törekedniük 
(függőség, aktív életmód).
17D) A diákok felismerik az on-
line szerencsejáték veszélyeit.

7. táblázat: DCP-curriculum-programtérkép:	Biztonság	és	egészség
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ISTE	Standards

Honlap: https://www.iste.org/standards/for-students

Az ISTE (International Society for Technology in Education) szerint a következő tendencia mutatko-
zik a technológia és a tanulás vonatkozásában:

 – 1998 – középpontban a technológia használatának megtanulása
 – 2006 – középpontban a technológia használata a tanuláshoz
 – 2016 – középpontban a tanulás újraértelmezése a technológia segítségével

2007

A 2007-es ISTE-sztenderdek mellé tanulói profilokat dolgoztak ki korosztályok szerint:
https://drive.google.com/drive/folders/1cr5QkNR5tgc9u-fvaCWehD_-P3Au9jgZ?usp=sharing

 – 4–8 évesek
 – 8–11 évesek
 – 11–14 évesek
 – 14–18 évesek

A 2007-es tanulói profilokban korosztályos bontásban olyan tevékenységek szerepelnek, amelyek 
egy vagy több készséghez köthetők az alábbiak közül:

1. Kreativitás és innováció
2. Kommunikáció és együttműködés
3. Kutatásra épülő rugalmas információszerzés
4. Kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozatal
5. Digitális állampolgárság
6. Technikai műveletek és fogalmak

Az alábbiakban felsorolt tevékenységek egyben kimeneti követelményeknek is tekinthetők adott kor-
csoport számára, feltéve hogy a tanulóknak rendszeres hozzáférésük van az IKT-eszközökhöz, és 
ezek segítségével változatos tevékenységekben vehetnek részt a tanulás során. A felsorolt tevékeny-
ségek példaként szolgálnak, de nem lehetnek teljes körűek, nem fedhetik le a teljes curriculumot, 
mindössze példákkal illusztrálják a készségfejlesztést.

A tanulói profilok a készségekkel kombinálva olyan tevékenységeket vázolnak, melyek segít-
ségével a tanulók felkészíthetők az élethosszig tartó tanulásra, és hogy egy globális társadalom 
értékes tagjai legyenek. 

4–8	éves	korosztály
A következő, a technológiával és a digitális erőforrásokkal összefüggő tapasztalatok olyan tanulási 
tevékenységekre példák, amelyeket 4–8 éves (óvodás, elsős, másodikos, harmadikos) diákok vé-
gezhetnek. A zárójelben a fentebb leírt készségek sorszámát tüntettük fel, hogy ezek hozzárende-
lését egyszerűsítsük.

1. Eredeti ötletek és történetek szemléltetése és közlése digitális eszközök és multimédiás források 
felhasználásával. (1, 2)

https://drive.google.com/drive/folders/1cr5QkNR5tgc9u-fvaCWehD_-P3Au9jgZ
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2. Adatok azonosítása, felkutatása és gyűjtése digitális források felhasználásával egy környezeti 
kérdésről, valamint javaslattétel egy életkorának megfelelő megoldásra. (1, 3, 4)
3. Közös tanulási tevékenységek végzése különféle kulturális háttérrel rendelkező tanulókkal e-mail 
és más elektronikus eszközök segítségével. (2, 6)
4. Többféle technológia alkalmazása egy együttműködő munkacsoportban annak érdekében, hogy 
digitális bemutató vagy termék készüljön egy tantervi modulhoz kapcsolódóan. (1, 2, 6)
5. Információ keresése és értékelése digitális források használatával egy kortárs vagy történelmi 
személyhez vagy egy eseményhez kapcsolódóan. (3)
6. Szimulációk és grafikus szervezők használata bizonyos mintázatok felfedezésére és megjeleníté-
sére, például a növények és az állatok életciklusának ábrázolására. (1, 3, 4)
7. A technológia biztonságos és együttműködő használatának demonstrálása. (5)
8. Digitális eszközök és források önálló alkalmazása különböző feladatok és problémák megoldásá-
ra. (4, 6)
9. Beszélgetés a technológiáról az életkornak megfelelő és pontos szóhasználattal. (6)
10. A virtuális környezetben, például elektronikus könyvekben, szimulációs szoftverekben és webol-
dalakon való tájékozódás képességének bemutatása. (6)

8–11	éves	korosztály
A következő, a technológiával és a digitális erőforrásokkal összefüggő tapasztalatok olyan tanulási 
tevékenységekre példák, amelyeket 8–11 éves (negyedikes–ötödikes) diákok végezhetnek:

1. Olyan multimédiás digitális történet készítése egy jelentős helyi eseményről, amely személyes 
beszámolón alapul. (1, 2, 3, 4)
2. Digitális képalkotó technológia használata digitális prezentációban felhasznált műalkotások mó-
dosításához vagy létrehozásához. (1, 2, 6)
3. Digitális forrásanyagok elfogultságának felismerése környezetvédelmi kérdésekben tanári útmu-
tatás mellett. (3, 4)
4. Digitális eszközök kiválasztása és alkalmazása adatok gyűjtése, rendezése és elemzése, külön-
böző feltevések tesztelése céljából. (3, 4, 6)
5. Egy átfogó probléma azonosítása és vizsgálata, és ehhez kapcsolódóan lehetséges megoldások 
nyújtása digitális eszközök és erőforrások használatával. (3, 4)
6. Természettudományos kísérletek végzése digitális (mérő)eszközök használatával. (4, 6)
7. Egyéni vagy csoportos tanulói projektek tervezése, vezetése és végrehajtása digitális tervezőesz-
közök használatával, tanári segítség mellett. (4, 6)
8. A sérülésmegelőzés gyakorlása különféle ergonómiai stratégiák alkalmazásával technológia 
használata során. (5)
9. A már létező és újabb technológiák egyénekre, a társadalomra és a globális közösségre gyakorolt 
hatásának megvitatása. (5, 6)
10. A digitális technológia működésével kapcsolatos előzetes tudás alkalmazása aktuális hardver- 
és szoftverproblémák vizsgálatára és megoldására. (4, 6)

11–14	éves	korosztály
A következő, a technológiával és a digitális erőforrásokkal összefüggő tapasztalatok olyan tanulási 
tevékenységekre példák, amelyeket 11–14 éves (hatodikos–nyolcadikos) diákok végezhetnek:

1. A tartalomhoz kapcsolódó egyik fogalom vagy folyamat leírása és illusztrálása modell, szimuláció 
vagy fogalomtérkép-szoftver segítségével. (1, 2)
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2. Eredeti animációk vagy videók készítése, amelyek iskolai, közösségi vagy helyi eseményeket 
dokumentálnak. (1, 2, 6)
3. Adatgyűjtés, mintázatok elemzése és információ alkalmazása döntéshozatal érdekében digitális 
eszközök és erőforrások használatával. (1, 4)
4. Egy kooperatív tanulási projektben való részvétel egy online tanulói közösség tagjaként. (2)
5. Digitális források értékelése annak érdekében, hogy kiderüljön a szerző és a kiadó megbízható-
sága, valamint a tartalom időszerűsége és pontossága. (3)
6. Adatgyűjtő technológiák (például szondák, kézi eszközök és földrajzitérkép-rendszerek) alkal-
mazása gyűjtés, megfigyelés, elemzés és az eredmények összegzése érdekében a tartalomhoz 
kapcsolódó problémákkal összefüggésben. (3, 4, 6)
7. Különféle feladatok elvégzéséhez és problémák megoldásához megfelelő eszközök és digitális 
erőforrások kiválasztása és használata. (3, 4, 6)
8. Kollaboratív elektronikus tartalomszerkesztő eszközök (authoring tools) használata más tanulók-
kal együtt közös tantervi tartalom feltárására multikulturális perspektívákból. (2, 3, 4, 5)
9. Különféle fájltípusok bevonása egy dokumentum vagy prezentáció létrehozására és illusztrálásá-
ra. (1, 6)
10. Hardveres és szoftveres rutinproblémák azonosítása és megoldása önállóan kifejlesztett és al-
kalmazott stratégiák alkalmazásával. (4, 6)

14–18	éves	korosztály
A következő, a technológiával és a digitális erőforrásokkal összefüggő tapasztalatok olyan tanulási 
tevékenységekre példák, amelyeket 14–18 éves (kilencedikes–tizenkettedikes) diákok végezhet-
nek:

1. Digitális tanulási játék tervezése, fejlesztése és tesztelése egy tantervi tartalomhoz kapcsolódó 
tudás és készségek bemutatására. (1, 4)
2. Példákkal és kommentárral ellátott olyan online képgaléria készítése és publikálása, amely bemu-
tatja különféle történelmi időszakok, kultúrák és országok megértését. (1, 2)
3. A való életből vett feladathoz használt digitális eszközök és erőforrások kiválasztása, valamint a 
választás indoklása az eszköz eredményessége és hatékonysága alapján. (3, 6)
4. Tantervspecifikus szimulációk alkalmazása kritikai gondolkodási folyamatok gyakorlására. (1, 4)
5. Egy komplex, átfogó probléma azonosítása, szisztematikus vizsgálati terv fejlesztése és innova-
tív, fenntartható megoldások bemutatása. (1, 2, 3, 4)
6. A már létező és újabb technológiai erőforrások lehetőségeinek és korlátainak elemzése, illetve 
ezek személyes, szociális, az élethosszig tartó tanulásra és a karrierre vonatkozó igénykielégítési 
potenciáljának felmérése. (4, 5, 6)
7. Olyan weboldal tervezése, amely kielégíti a hozzáférési követelményeket. (1, 5)
8. Jogi és etikai viselkedések modellezése információ- és technológiahasználat során a források 
megfelelő kiválasztásával, felhasználásával és hivatkozásával. (3, 5)
9. A digitális eszközök és források megfelelő és etikus használatáról szóló multimédiás bemutatók 
készítése más diákok számára. (1, 5)
10. Hardverek, szoftverek és hálózati rendszerek konfigurálása és hibajavítása a tanulásra és pro-
duktivitásra való felhasználás optimalizálása érdekében. (4, 6)

Ezek a listák összecsengenek Stephen Bax (2011) elképzeléseivel, aki a hatékony digitális pe-
dagógia öt elemét határozta meg. Véleménye szerint az első kettőben, melyek a hozzáférés és a 
részvétel, a tanulóknak már kevéssé kell bátorítás, mert használják az eszközöket, és szívesen be-
kapcsolódnak mind a webes kommunikációba, mind a tartalommegosztásba. A digitális pedagógia 
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további három eleme azonban szakértői beavatkozást igényel, ami azonban közel sem informatika-
tanári végzettséghez kötött, hanem bármely pedagógus magára vállalhatja, és magára is kell vállal-
nia. Ez azt jelenti, hogy a technológiai tudáson túlmenően a tanulóknak támogatásra, modellnyújtás-
ra és kihívásokra van szükségük, amit a hozzáértő pedagógusoknak kell nyújtaniuk. Modellezhetik, 
hogy ők hogyan keresnek az interneten, milyen stratégiáik vannak, ha választ akarnak kapni egy 
kérdésre, segítik az eligazodást, és arra tudják késztetni a tanulókat, hogy konstruktívan használják 
az internet adta lehetőségeket, mindezt nemcsak szóval, hanem saját jó példával elöl járva, a tan-
termi munkában és tudatosan szervezett online tanulási környezetekben is.

A javasolt tevékenységekből kitűnik, hogy a technológia a tanulást támogató eszköz, amely segíti 
az egyes tantárgyi célok elérését is, így szervesen beépülhet az egyes tantárgyak tanulásába. A 
többféle szaktárgyi példa rávilágít, hogy a hagyományos tanórai tevékenységek könnyen átalakítha-
tók úgy, hogy a munkaeszköz és/vagy a produktum digitális legyen. 

Az önálló, hatékony tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban tematikus hét 
keretében elképzelhetők olyan foglalkozások, amelyek kívül esnek a szokásos tantervi tartalmakon, 
lehetővé teszik a csoportok, esetleg különböző évfolyamok keveredését is, felbomlasztva a hagyo-
mányos iskolai tanulásszervezési kereteket, ugyanakkor be is épülhetnek egy-egy szaktárgyi órába, 
így támogatva azokat az intézményeket és pedagógusokat, amelyek-akik a tematikus hét megva-
lósításába először kisebb lépésekkel, fokozatosan kívánnak bekapcsolódni, kevesebb osztállyal, 
pedagógussal vagy óraszámban. 

2016

A 2016-os ISTE-sztenderdek tágabb kontextusba foglalják a tanulók számára szükséges készsége-
ket, és a kompetencialista tulajdonságokból indul ki: legyen a tanuló 

 – önálló tanuló, 
 – digitális állampolgár, 
 – tudásépítő, 
 – innovatív tervező, 
 – számítógépes gondolkodó, 
 – kreatív kommunikátor, 
 – globális együttműködő.

A sztenderdek felfoghatók kimeneti követelményként, azaz a fenti célok eléréséhez fejlesztendő 
kompetenciára a tanulóknak a közoktatás évei alatt kell szert tenni.

Ezekhez a kompetenciákhoz definíciók tartoznak, valamint a dokumentum szóhasználatával in-
dikátorok, amelyek objektíven is értelmezhetővé, kézzelfoghatóvá teszik ezeket az elvárásokat. Az 
indikátorok egy-egy mondatban több készséget tömörítenek magukba. Jellemző, hogy az indikáto-
rokban használt kulcsszavakat is definiálják, hogy megközelítésük minél egyértelműbb legyen.
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1.	Önálló	tanuló
A diákok kiaknázzák a technológia nyújtotta lehetőségeket annak érdekében, hogy saját tanulási 
céljaikkal kapcsolatban aktív szerepet játsszanak a választásban, a cél elérésében és a hozzáértés 
bemutatásában, a neveléstudomány (learning sciences) eredményeinek felhasználásával.

A diákok:
a) személyes tanulási célokat fogalmaznak meg és állítanak maguk elé, stratégiákat fejlesztenek 
a technológia kiaknázásával, és a tanulási eredmények javítása érdekében reflektálnak magára a 
tanulási folyamatra;
b) hálózatokat építenek, és személyre szabják a tanulási környezetüket oly módon, hogy támogassa 
a tanulási folyamatot;
c) a technológiát használják arra, hogy visszajelzést kapjanak, s az információval látja el és javítja a 
gyakorlatukat, valamint arra, hogy bemutassák a tanulásukat különféle módokon;
d) megértik a technológiai műveletek alapvető koncepcióit, bemutatják a választás képességét, 
használják és javítják a meglévő technológiákat, valamint képesek arra, hogy az így megszerzett 
tudásukat az új technológiák felfedezésére használják.

2.	Digitális	állampolgár
A diákok felismerik a kapcsolatokkal átszőtt digitális világban való élethez, tanuláshoz és munkához 
kapcsolódó jogokat, kötelességeket és lehetőségeket, és biztonságos, jogszerű és etikus módon 
viselkednek és mutatnak példát.

A diákok:
a) gondozzák és kezelik a digitális személyazonosságukat és hírnevüket, és tisztában vannak azzal, 
hogy tetteik maradandók a digitális világban;
b) pozitív, biztonságos, jogszerű és etikus módon viselkednek a technológia használata, vagyis az 
online közösségi interakciók vagy a hálózatba kötött eszközök használata során;
c) bemutatják, hogy megértették és tisztelik a szellemi tulajdon használatára és megosztására vo-
natkozó jogokat és kötelességeket;
d) a digitális magánélet és biztonság fenntartása érdekében kezelik személyes adataikat, és tisztá-
ban vannak az online navigációjukat lekövető adatgyűjtő technológiákkal.



ISTE STANDARDS

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

34

3.	Tudásépítő
A diákok kritikusak a különféle források kiválasztásában, a kiválasztáshoz digitális eszközöket hasz-
nálnak a tudásépítés, kreatív produktumok készítése, valamint a saját és mások számára is értel-
mes tanulási tapasztalatok kialakítása érdekében.

A diákok:
a) hatékony kutatási stratégiákat terveznek és alkalmaznak az információk, illetve az intellektuális és 
kreatív céljaikat segítő egyéb erőforrások felkutatására;
b) értékelik az információk, a médiumok, az adatok és más források pontosságát, perspektíváját, 
hihetőségét és relevanciáját;
c) különféle eszközök és módszerek alkalmazásával kiválasztják a megfelelő információkat digitális 
forrásokból annak érdekében, hogy értelmes kapcsolatokat és végkövetkeztetéseket bemutató pro-
duktumgyűjteményeket alkossanak;
d) a való életből vett témák és problémák aktív feltárásával tudást építenek, ötleteket és elméleteket 
fejlesztenek, valamint válaszokat és megoldásokat keresnek.

4.	Innovatív	tervező
A diákok különféle technológiákat használnak egy tervezési folyamat során abból a célból, hogy azo-
nosítsanak és megoldjanak problémákat úgy, hogy új, hasznos vagy kreatív megoldásokat hoznak 
létre.

A diákok:
a) egy szabadon választható tervezési folyamatot ismernek és használnak abból a célból, hogy 
ötletekhez jussanak, elméleteket teszteljenek, innovatív produktumokat alkossanak, és valós prob-
lémákat oldjanak meg;
b) digitális eszközöket választanak ki és használnak egy tervezési korlátokat és a kiszámítható koc-
kázatokat figyelembe vevő tervezési folyamat előkészítésére és lebonyolítására;
c) egy ciklikus tervezési folyamat részeként prototípusokat fejlesztenek, tesztelnek és finomhangolnak;
d) toleranciát mutatnak a kétértelműség, az állhatatosság és a nyílt végű problémákkal való lehet-
séges munka irányában.

5.	Számítógépes	gondolkodó
A diákok olyan stratégiákat fejlesztenek ki és alkalmaznak, amelyek a megoldások fejlesztésére és 
tesztelésére szolgáló technológiai módszerekben rejlő erő kiaknázásával segítenek hozzá a problé-
mák megértéséhez és megoldásához.

A diákok: 
a) a megoldások felfedezése és megtalálása érdekében a technológia által segített módszerek (pl. 
adatelemzés, absztrakt modellek és algoritmikus gondolkodás) számára megfelelő problémadefiní-
ciókat alkotnak meg;
b) adatokat gyűjtenek, vagy releváns adathalmazokat azonosítanak, digitális eszközöket alkalmaz-
nak elemzésükre, és különféle módokon megjelenítik az adatokat a problémamegoldás és a dön-
téshozás érdekében;
c) összetevőire bontják a problémát, kiemelik a kulcsinformációt, valamint leíró modelleket fejlesz-
tenek annak érdekében, hogy megértsenek komplex rendszereket, vagy segítsék a problémameg-
oldást.
d) megértik, hogyan működik az automatizáció, és az algoritmikus gondolkodás segítségével lépés-
sorozatokat terveznek automatizált megoldások létrehozására és tesztelésére.
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6.	Kreatív	kommunikátor
A diákok érthetően kommunikálnak, és kreatívan fejezik ki magukat különféle célokból, a céljaiknak 
megfelelő felületek, eszközök, stílusok, formátumok és digitális médiumok használatával.

A diákok: 
a) kiválasztják a megfelelő felületeket és eszközöket a kívánt kreatív és kommunikációs céljaik el-
éréséhez;
b) eredeti műveket hoznak létre, vagy felelősségteljesen új célok érdekébe állítanak, új kontextusba 
helyeznek digitális forrásokat, így létrehozván új alkotásokat;
c) érthetően és hatékonyan kommunikálnak komplex ötleteket azáltal, hogy különféle digitális objek-
tumokat (pl. megjelenítéseket, modelleket, szimulációkat) hoznak létre és használnak;
d) publikálják vagy bemutatják a tartalmat, amely személyre szabja az üzenetet és a médiumot a 
célközönségük számára.

7.	Globális	együttműködő
A tanulók digitális eszközöket használnak, hogy szélesítsék látókörüket, és gazdagítsák tanulási 
folyamatukat a másokkal való együttműködés, valamint hatékony csoportmunka során helyi és glo-
bális szinten.

A diákok:
a) digitális eszközöket használnak, hogy kapcsolatot teremtsenek különböző (kulturális) háttérrel 
rendelkező tanulókkal, akikkel a kölcsönös megértés és tanulás szélesítése jegyében működnek 
együtt;
b) kollaboratív technológiákat alkalmaznak annak érdekében, hogy együttműködjenek másokkal (a 
társaikkal, szakértőkkel vagy a közösség tagjaival), és így többféle nézőpontból vizsgálhassák a 
témákat és problémákat;
c) projektteamekkel működnek együtt konstruktív módon, különféle szerepeket és felelősségeket 
vállalva, hatékonyan dolgozva egy közös cél elérése érdekében;
d) helyi és globális problémákat tárnak fel, és kollaboratív technológiákat alkalmaznak, hogy mások-
kal együttműködve megoldást találjanak.
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Future	Classroom	Lab:	IKT-val	támogatott	tevékenységközpontú		
pedagógia

Honlap: http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learning+zones+Dec+2016/a091a761-7a 
63-443e-afe0-d1870e430686

A European Schoolnet üzemelteti Brüsszelben a Future Classroom Labot (A Jövő Osztályterme), 
amely látogatóit az elé a kihívás elé állítja, hogy gondolják újra a pedagógiáról, technológiáról és 
az osztályterem kialakításáról való nézeteiket. Hat tanulási zónában fedezhetik fel az érdeklődők a 
21. századi tanulás leglényegesebb elemeit, gondolkodhatnak a tanulók és tanárok megváltozott 
szerepeiről és szükséges készségeiről, tanulási stílusokról, a tanulási környezet berendezéséről, a 
jelenlegi és jövőbeni technológiákról, valamint az oktatással kapcsolatos társadalmi tendenciákról.

2012-es megnyitása óta a Future Classroom, a European Schoolnet és a szervezetet támogató 
harminc ország oktatási minisztériuma szorosan együttműködik, hogy egy független finanszírozású 
és fenntartható platformot biztosítson. Döntéshozók, vállalati partnerek, pedagógusok és más okta-
tási szereplők rendszeresen találkoznak itt képzési workshopokon és stratégiai szemináriumokon. A 
Future Classroom hat tanulási térre tagolódik, mégis egységes egészet alkot. Minden része a tanu-
lás és tanítás más területét állítja középpontba: fizikai elrendezésével, eszközeivel, forrásanyagaival 
más-más tanulói és tanári szerepeket, illetve tanulási stílusokat támogatva.

4. ábra: A	Jövő	Osztályterme	és	tagolása	a	tanulás	és	tanítás	más-más	területeit	emeli	ki

A Jövő Osztályterme által kiemelt tevékenységek és készségek ugyancsak fontos referenciát jelen-
tenek saját készség- és programtérképünk megalkotásához.

http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learning+zones+Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e430686
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learning+zones+Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e430686
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Összegzés

Szem előtt tartjuk, hogy A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban 
tematikus hét a Digitális Témahéthez viszonyítva annak fontos előfutára lehet. A tematikus hét során 
olyan készségek fejlesztésére van lehetősége a pedagógusoknak, amelyek a Digitális Témahét so-
rán már elvárást jelentenek a projektek gördülékeny megvalósítása érdekében.

A Digital Citizenship Program sok ötlettel szolgált a tematikus hét fejlesztéséhez, elsősorban a 
fókuszba helyezett készségeknek, a készségfejlesztéshez javasolt programtérképének és a hasz-
nálható segédanyagok elrendezésének köszönhetően. 

Az ISTE tanulók számára készített sztenderdjei, különös tekintettel a 2007-es, korosztályos bon-
tásban is elkészült tanulói profilokra, illetve a javasolt tevékenységekre és indikátorokra, ahhoz já-
rultak hozzá, hogy globálisabb perspektívában vizsgáljuk a fejlesztendő készségeket, amelyek szo-
rosan kapcsolódnak szaktárgyi célok, tantervi követelmények teljesítéséhez is.

Az elméleti részben felsorolt megközelítések, kompetencialisták összehasonlítása a	 digitális	
írástudás	összetevőinek	és	természetének	különböző	aspektusait tárta fel. Olyan kapcsolódó 
témaköröket is érintettünk, mint az önszabályozó	tanulás	és a	személyes	 tanulási	környezet, 
amelyeket a tematikus hét tervezése során fontos elméleti háttérnek tekintünk. A fentebb felsorolt 
eszközök és tevékenységek némelyike A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet haszná-
lata a tanulásban tematikus hét keretében is hozzájárulhat egy-egy fontos készség fejlesztéséhez, 
és beilleszthető lesz a	tematikus	hét	fejlesztendő	programtérképébe és annak formálódó eszköz-
tárába. A következő fontos lépés saját	keretrendszerünk	kialakítása, amelyben a tematikus hét öt 
tanítási napjára öt	különböző	fókuszt,	fejlesztendő	készségcsoportot és témát határozunk meg, 
amelyek fejlesztésére aztán korosztályi bontásban javaslunk részcélokat és forrásokat. Horizontális 
fejlesztési célként jelenik meg a tematikus hét során az önreflexió, a tudatos tanulás fejlesztése, 
melyhez kilépőkártyák készítését, illetve tanulási napló vezetését ajánljuk.

A fentebb bemutatott elméleti keretrendszerek, sztenderdek és ajánlások körét tanulmányozásra 
ajánljuk mindazoknak, akik további foglalkozásterveket, modulokat szeretnének tervezni a tematikus 
héthez, más korosztály számára vagy más készségek fejlesztésének középpontba állításával. 
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Gabi kilencedikes, és a következő programokat választotta a tanév elején megrendezendő témahéten:

Gabi moduljai  
a tanulási témahéten HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

TÉMA A kérdések napja A kutatás napja Az idő napja A közös alkotás napja A megosztás napja

1. sáv A robot, a detektív,  
a bíró és a feltaláló Kulcs a szavakhoz Digitális nagytakarítás Szavazz  

a szabályokról! A szerzői jog

2. sáv Kérdéstenisz Honlapok értékelése Online könyvjelzők Wiki – közös tudásunk Kreatív közkincsek

3. sáv Kedves naplóm! Internetes kihívás Fontossági sorrend Gondolattérképek És te mit tanultál?
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A hét során minden napnak van egy külön altémája (például hétfő: A kérdések napja; kedd: A 
keresés napja stb.). Minden nap programja három másfél órás idősávba szerveződik. A hét során a 
harmadik sáv végén a diákok mindig tanulási naplót írnak, erre a feladatra az első nap 3. sávja ké-
szíti fel őket. Az egyes sávokban többféle modul közül választhatnak előzetesen a diákok; a válasz-
tás alól azonban kivétel az első nap 3. sávja (ahol a tanulási napló különféle formáival ismerkednek 
meg), valamint az utolsó nap 3. sávja, amelyben a hét során folyamatosan bővített tanulási naplóikat 
hasonlítják össze a diákok.

A témahét szervezésében és megvalósításában szaktól függetlenül bármely tanár részt vehet. Az 
egyes modulokban meghatározható egyfajta módszertani keret (tevékenységtípusokkal, módszerta-
ni kérdésirányokkal), és ezt a részt vevő tanár a szakterületének megfelelő tartalommal töltheti fel.

Példa a témahét megszervezésére

 – Gimnázium, 9–10. évfolyam, évfolyamonként 4 osztály (összesen 8), osztályonként 36 fő, 
vagyis összesen 288 diák.

 – A közös munka félosztálynyi, 18 fős csoportokban zajlik, ebből adódóan minden sávban pár-
huzamosan 16 csoport dolgozik. 

 – A csoportok vegyesek, különféle osztályokból és a két évfolyamról verbuválódnak.
 – Mindennap 3	különböző	modulra	jelentkeznek	a	tanulók,	3	egymást	követő	idősávban. 
Például A kérdések napján belül egy adott iskolában ebből a négy modultípusból lehet válasz-
tani az első idősávban:

A) Úgy érted, hogy…? – mögöttes állítások a kérdésekben.
B) Kérdéstenisz – tartalmas, összefüggő kérdések egy téma feltárására.
C) Tények és vélemények – hogyan leplezik le a kérdések a tényszerűség hiányát?
D) A robot, a detektív, a bíró és a feltaláló – különböző elvonatkoztatási szintű kérdések.

 – Minden sávban vegyesen	különböző	modulokra	lehet	jelentkezni, minden modultípusnak 
saját tanárfelelőse van.

 – Mivel összesen 16 csoport dolgozik egy-egy sávban párhuzamosan, ennyi teremre (vagy 
megfelelő helyiségre: könyvtárra, folyosórészre stb.) lesz szükség mindennap. A részt vevő 
diákoknak értelemszerűen különleges témaheti órarendjük van erre a hétre, a tanárok viszont 
a felsőbb évfolyamokon tanítanak, az ő idejük felszabadítása a témahét egyes moduljainak az 
idejére összetett feladat. Praktikusan azok a tanárok vesznek részt a témahét szervezésében, 
akik viszonylag magas óraszámban tanítanak a részt vevő évfolyamokon.

Előkészületek, jelentkezés

A	diák	szemszögéből
Gabi: Tudom, hogy szeptember harmadik hetében tanulási témahét lesz. A második héten meg-
ismerem a témahét altémáit: kiderül, hogy mindennap másféle megközelítésben tudom fejleszteni 
a tanulásomat. Ezen a (második) héten jelentkeznem kell a témahét minden napján három téma-
modulra, bár ezek közül kettő rögzített. A jelentkezés digitálisan történik: minden napnál jeleznem 
kell, hogy az első, a második és a harmadik sávban milyen modulra szeretnék menni. Látom, hogy 
négy modul közül választhatok, a nap során ezek közül hárommal fogok megismerkedni. Minden 
sávban más-más modult kell választanom. Hétfőn a harmadik sáv kötelező, de az első kettőt én 
választhatom. Én a C és a B modulokat választanám (ilyen sorrendben), de látom, hogy van egy 18 
fős létszámkorlát, és a B (az, amit a legérdekesebbnek tartok) már betelt. Jobb híján a D-t választom 
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akkor másodiknak. A jelentkezés lezárultával pénteken az osztályfőnöktől megkapom, hogy melyik 
napon mely modulokba kerültem be, ezek hol lesznek, és ki tartja őket.

A	tanár	szemszögéből
Még augusztusban megbeszéljük a kollégákkal, hogy szeretnénk egy tanulásmódszertani témahetet 
a tanév elején a 9–10-es diákoknak. Utánanézünk a témahét honlapján, hogy milyen ötletek állnak 
rendelkezésünkre, ez alapján inspirációt is merítünk. Megállapodunk abban, hogy mindennap más-
más altéma köré csoportosítjuk a tevékenységeket, és a könnyebb szervezés érdekében három 
másfél órás sávban fogjuk megtartani a foglalkozásokat. Minden napra kijelölünk négy modultípust, 
a részt vevő kollégák között elosztjuk ezeket. Nekem például a hétfői napon a B modul (a Kérdés-
tenisz) jutott. Minden modultípushoz kidolgozunk egy keretet (tevékenységtípusok, kérdésirányok), 
amelyet nekünk kell feltölteni tartalommal. Magyartanárként én másféle kérdéspéldákkal fogok dol-
gozni, mint biológiatanár kollégám. Amikor összeállítjuk a témákat, írunk hozzájuk egy rövid ajánlót, 
elkészül az internetes vagy személyes jelentkeztető rendszer (pl. Doodle segítségével). A téma-
hét szeptember harmadik hetében lesz; már az első héten tájékoztatjuk erről a diákokat, valamint 
arról is, hogy a második hét elején történik a jelentkeztetés. A második héten hétfőn és kedden a 
diákok többsége jelentkezik, szerdán és csütörtökön a még nem jelentkezőket az osztályfőnökök 
igyekeznek jelentkeztetni, pénteken pedig a diákok megkapják, hogy mely napokon mely modulokat 
választották. Mindeközben persze felkészülök a modul levezetésére, anyagot gyűjtök, jó gyakor-
latokat, ötleteket keresek. Közben gondolnom kell a tizenegyedikes és a tizenkettedikes óráimra is; 
a témahét érdekében egy-két órát elcserélhettem ezen a héten, és a tanóráimmal való minimális 
ütközést figyelembe véve vállalt modulokat így meg tudom tartani. 

A kérdések napja

A gyermeki megismerés fontos eszköze a kérdés, azonban általános trend, hogy tanulóként az is-
kolában hamar leszoknak a kérdezésről, jellemzően már nem ők kérdeznek, hanem őket kérdezik, 
méghozzá dolgozatokban és szóbeli feleletek során, tehát a számonkérés idején. 

Ugyanakkor a tanárok sokszor a tanulók szemére vetik, hogy nem is értik a tananyagot, csak 
reprodukálják, hiszen ha „belekérdeznek”, akkor a diákok elveszítik a fonalat. Fontos lenne, hogy 
a tanulók maguk is meg tudják fogalmazni azokat a kérdéseket, amelyek segítenek számukra tisz-
tázni, hogy hol vannak még hiányosságok az ismereteikben, minek kell még utánanézniük, hogy 
megértsék a tanultakat, és miként gondolhatók tovább az iskolában felmerülő témakörök. Ez utóbbi 
lényeges szerepet játszik a kritikus gondolkodás, a világról való ismeretszerzés és az önművelésre 
való igény kialakításában. 

A kérdések természetesen nemcsak a környezetünk, hanem önmagunk megismerésében is se-
gíthetnek. Az önreflexió tanítása nagy haszonnal jár, amennyiben a tanulók képessé válnak mo-
nitorozni saját tanulási folyamatukat, azonosítani a számukra értékes tapasztalatokat, összekap-
csolni az újonnan tanultakat a korábbi ismereteikkel, felismerni esetleges nehézségeiket, rögzíteni 
továbbgondolásra érdemes ötleteiket. A tanulás tudatosítása és a gondolkodásról való gondolko-
dás segíthet a tanulóknak olyan stratégiákat kialakítani, amelyek sikeresebb tanulókká teszik őket.  
A kérdések napja – ahogy a többi nap is a héten – tanulási napló írásával zárul. 

A	kérdések	napja	témakörei
 – Mögöttes állítások a kérdésekben
 – Tartalmas, összefüggő kérdések egy téma feltárására
 – A kérdések minősége és szintjei 
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 – A világ megismerésének módja és eszközei
 – Kérdésfeltevésre bátorító környezet
 – Gondolkodás a gondolkodásról, a metakogníció
 – Adatok, információk, tudás, bölcsesség
 – Tények és vélemények

Reflektív	kérdések	
 – Milyen céllal választottam A kérdések napja moduljait? Sikerült-e ezeket a célokat elérnem?
 – Milyen sikerélményekben volt részem? 
 – Mi volt az, ami meglepett/összezavart?
 – Milyen ismerős elemek voltak a mai napon? Mi az, amit már tudtam?

A kutatás napja

Keresés és megismerés: a tanulás elválaszthatatlan összetevői. Akár egy kiselőadásról, akár egy 
évfolyamesszéről van szó, fontos, hogy megfelelő módszerekkel, taktikával rendelkezzünk a mások 
által felhalmozott tudás felkutatására és használatára. Meg kell tudnunk fogalmazni, hogy egészen 
pontosan mit és milyen célból keresünk, ismernünk kell a lehetséges forrásainkat, meg kell tanul-
nunk értékelni azokat, valamint azt is, hogyan tudunk más gondolataira hivatkozni. Képessé kell 
válnunk arra, hogy kritikusak legyünk a különféle forrásokból származó információkkal szemben, 
hatékonyan meg tudjuk fogalmazni kritikánkat, ütköztetni tudjuk nézeteinket.

A 21. századra az információ-hozzáférés módja gyökeresen megváltozott. Egy diák számára az 
olyan korábbi információautoritások, mint egy könyv vagy egy referenciaszemély (tanár, szülő) sok 
esetben átadják a helyüket az internetnek: sokkal könnyebb megnézni valamit a neten, mint meg-
keresni, kiválasztani a megfelelő szakirodalmat vagy megkérdezni egy felnőttet. A világháló segít-
ségével felfoghatatlan mennyiségű információ vált elérhetővé, amely gazdagság azonban számos 
probléma gyökerét jelenti. A hatékony internetes keresés kihívást jelent: vajon a megfelelő kulcs-
szavakat adtam meg? Hiteles az a weboldal, ahonnan az információt gyűjtöm? Vajon jogom van 
felhasználni a talált képi vagy hanganyagot? A kutatás napján ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 
keressük (kutatjuk) a választ.

A	kutatás	napja	témakörei
 – Adatbázisok
 – Vita és érvelés, nézetkülönbségek
 – Kulcsszavak, történetpiramis, szófelhő, lényegkiemelés
 – Honlapok értékelése, forráskritika
 – Célirányos keresés, az adatgyűjtés szűrői
 – Idegen szavak, szótanulás, helyesírás
 – Kutatásmódszertan, önálló kutatómunka

Reflektív	kérdések	és	mondatkezdemények
 – Milyen új keresési stratégiákat tanultam A kutatás napján?
 – Hogyan tudom hatékonyan megjeleníteni egy szöveg kulcsszavait?
 – Ezt a technikát biztosan szeretném a jövőben is használni:
 – Ezt nem teljesen értettem:
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Az idő napja

Egy modern ember élete manapság másból sem áll, mint elvégzendő feladatok végtelen sorából 
– legalábbis sokszor érezhetjük így magunkat. Ha csak az iskolára gondolunk, mindennap azzal 
szembesülünk, nagyszámú tanórára kellene párhuzamosan készülnünk, beadandókat, házi felada-
tokat kell elkészítenünk. És mindezt kiegészítik még az iskola utáni foglalkozások, valamint az ott-
honi feladatok. Ha szeretnénk minden feladatunkat tisztességesen elvégezni, meg kell tanulnunk 
zsonglőrködni a rendelkezésünkre álló idővel: ebben segít feladataink rendszerezése, rangsorolása, 
fizikai és digitális tanulási környezetünk folyamatos rendben tartása. Sok elterelő ingerrel kell meg-
küzdeni, fontossági sorrendet felállítani, a feladatokra szánt időt reálisan megtervezni, az idővel 
hatékonyan gazdálkodni. Ugyanakkor hangsúlyt kell kapnia a szünetnek, a pihenésnek, a kikapcso-
lódásnak is. Hogyan lehet számtalan feladatunkat hatékonyan és nyugodtan kezelni? Erre próbál 
választ adni Az idő napja.

Az	idő	napja	témakörei
 – Prioritások kijelölése
 – Multitasking
 – Rendszerezés
 – Naptár, határidők, mérföldkövek és emlékeztetők
 – Online könyvjelzők
 – Rendezett digitális környezet (digital declutter)

Reflektív	kérdések	
 – Melyek voltak a leghasznosabb technikák Az idő napján?
 – Hogyan tudod alkalmazni a fontos és a sürgős feladatok megkülönböztetését a saját időbe-
osztásod során?

 – Találkoztál-e olyan módszerrel, amelynek használata nehezedre esett? Mi okozta a nehézséget?

 
A közös alkotás napja

A tanulás hatékonyabb, ha a megszerzett tudást a gyakorlatba is át lehet ültetni, problémamegol-
dásra lehet használni, vagy alkotási folyamatban lehet alkalmazni. Az alkotás a webkettes internet 
világában, ahol mindenki saját profillal rendelkezik, és a kollaboratív tartalomfejlesztő alkalmazások-
ban másokat is bevonhat a munkába, társas tevékenység lesz, melynek során közösen konstruáljuk 
tudásunkat. Ennek sikeréhez szükség van a kollaboratív munka kereteinek kialakítására, hogy mód-
szertanilag is felnőjünk a technikai lehetőségekhez. Az eredményes alkotó és problémamegoldó 
csoportmunka kulcsfontosságú lépése a közös normák kialakítása, a hatékony, lehetőség szerint 
akár preventív konfliktuskezelés, a csoportszerepek megfelelő definiálása, és hogy mindenki képes-
ségeihez mérten támogassa a közös célok elérését. 

A	közös	alkotás	napja	témakörei
 – Normaalkotás, közös tartalomfejlesztés és -kezelés
 – Kollaborációs terek
 – Csoportszerepek
 – Szövegalkotás
 – Vizuális rendezők
 – Multimédia-készítés
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Reflektív	kérdések	
 – Milyen sajátos szabályokat érdemes betartani a közös dokumentumok szerkesztésénél?
 – Hogyan járultam hozzá a csoport teljesítményéhez?
 – Milyen tanulságokkal szolgált számomra a csoportmunka?
 – Milyen csoportbéli szerepek betöltése könnyebb számomra? 

 
A megosztás napja

A megosztáson alapuló internetes kultúra bemutathatóvá teszi a tanulók alkotásait, igazi tehetségek 
tehetnek szert ismertségre, és a közösségi hozzájárulásnak köszönhetően minőségi és hasznos tar-
talmakkal bővíthetők tudásbázisok. Az érem másik oldala, hogy a közösségi média ontja a gyakran 
kritikátlanul és meggondolatlanul megosztott tartalmakat, amelyeknek hitelessége nem ellenőrzött, 
a szerzői jogok tiszteletben tartása pedig gyakran sérül. A megosztás napja a webkettes kultúra 
előnyeit törekszik megismertetni a tanulókkal, miközben azt is céljául tűzi ki, hogy felkészítse őket a 
veszélyek felismerésére és elkerülésére.

A	megosztás	napja	témakörei
 – Hivatkozás, szerzői jogok
 – Clickbait, kattintásvadász cikkek és álhírek
 – Internetbiztonság
 – Remixkultúra
 – Közösségi média
 – Oversharing

Reflektív	mondatkezdemények
 – Amikor tartalmakat osztok meg a Facebookon…
 – Számomra az volt érdekes a szerzői jogokkal kapcsolatban, hogy…
 – Én úgy tudok hozzájárulni a minőségi internetes tartalmakhoz, hogy...
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A	kérdések	napja

A robot, a detektív, a bíró és a feltaláló

CÍM A	ROBOT,	A	DETEKTÍV,	A	BÍRÓ	ÉS	A	FELTALÁLÓ

KÉSZÍTETTE Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA A kérdések szintjei

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, csoportonként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK • Ismeri a kérdések szintjét;
• elemzi a konkrét kérdéseket, és besorolja a megfelelő kérdésszintre;
• különbséget tesz a különböző kérdésszintek között;
• azonosítja a kérdőszavakat; 
• saját kérdéseket alkot;
• tiszteletben tartja a beszélgetőpartnerét.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ		
KÉSZSÉGEK

• Egy adott tárgyhoz való kreatív viszonyulás;
• precíz megfogalmazás.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: felkészülés az információ értékének, jelen-
tőségének felismerésére, értékelésére, kritikájára; önálló jegyzetkészítés.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; digitális kompetencia; szociális és állampol-
gári kompetencia; hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS Evidens, hogy egy-egy témával kapcsolatban különféle összetettségű információkra kérdez-
hetünk rá; azonban fontos tudatosítanunk, hogy az adott esetben felületes kérdést teszünk 
fel, vagy mélyrehatót. A kérdésünkre adott válasz tartalmazhat megállapítást, értékítéletet, de 
előhívhat komoly elemzést is. A különféle kérdésekhez különféle attitűd társítható. A modul 
ezen témákat járja körül.

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár mintakérdésekkel készül, amelyek a kérdések különböző szintjeit képviselik. A tanár 
tájékozódik afelől, hogy a csoportban milyen speciális érdeklődésű tanulók vannak, például 
ki jár zeneiskolába, kiről lehet tudni, hogy különleges hobbija van, vagy egzotikus állatot tart 
otthon, stb. A tanulóval előre egyeztetve épít arra, hogy a foglalkozás egy pontján szakértői 
szerepben állítja a többi tanuló elé, akiknek az lesz a feladatuk, hogy kérdéseket tegyenek fel 
neki.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,	
MELLÉKLET

15 Hangolódj rá! A tanár kérdéseket vetít ki a csoport számára, amelyek 
a kérdések különböző minőségeit és szintjeit képviselik. 
Megkérdezi tőlük, hogy melyikekre könnyebb válaszolni, és 
miért. További segítő kérdéseket tesz fel, hogy a kérdések 
természetét megbeszéljék: Melyikre tudnak röviden is 
válaszolni? Melyekre tudnának hosszabban? Melyikre van 
egyértelműen helyes válasz? Mely kérdéseknek tudnak 
könnyebben utánajárni az interneten? Mely kérdéseket 
tartják izgalmasabbnak, és miért?

Mintakérdések

15 Ítéld meg! A tanulók megismerkednek a kérdések különböző szintjei-
vel, majd az elméletet rögtön gyakorlatba is ültetik, amikor  
a kivetített kérdéseket pármunka során kategorizálják.  
A pármunkát közös megbeszélés követi, amelynek során a 
tanár igyekszik meggyőződni arról, hogy a tanulók megér-
tették a kérdések különböző szintjeit. Ebben a technológia 
lesz a segítségére, előkészített online szavazórendszerrel. 
Azoknál a kérdéseknél, ahol a tanulók számára nehezebben 
ment a kategorizáció, a tanár arra kéri a tanulókat, hogy 
indokolják választásukat, érveljenek a válaszuk mellett. Eb-
ből a folyamatból a tanulók sokat tanulhatnak, könnyebben 
döntenek más kérdések szintjéről a jövőben.

Kérdések szintje poszter
Online szavazórendszer, pl. 
Socrative/Mentimeter/Kahoot/
Plickers
Páronként egy internetkap-
csolattal rendelkező IKT-
eszköz (tablet/okostelefon)
Online szavazórendszerben 
előkészített kérdéssor

20 Kérdezz! A tanár bemutatja a csoport „szakértőit”, akik valamilyen 
területen kérdéseket tudnak megválaszolni. A tanulók a 
kérdések szintjének elméletét hasznosítják, méghozzá úgy, 
hogy 3-4 fős csoportokban saját kérdéseket írnak az osztály 
„szakértőinek” megadott témakörök alapján, úgy, hogy azok 
a kérdések mind a négy szintjét képviseljék.

25 Meséld el! A tanulók felteszik kérdéseiket a „szakértőknek”, mindig 
hivatkozva arra, hogy a kérdésük melyik szintet képviseli.  
A „szakértő” tanulók megválaszolják a kérdéseket. A tanulók 
rögzítik a válaszokat jegyzetek formájában (célszerű lehet 
mindenki által látható online felületet használni, pl. Padlet.
com).

15 Reflektálj! A tanulók reflektálnak arra, hogy milyen volt kérdéseket 
írni „laikusként”, mely kérdések segítségével tudtak meg 
többet az adott témakörről; a „szakértő” tanulók reagálnak 
arra, hogy milyen volt szakértői szerepben lenni, a többiek 
kérdéseit hogyan értékelték, milyen érzés volt „robotként”, 
„detektívként”, „bíróként” és „feltalálóként” válaszolni.  
A tanár tudatosíthatja, hogy a különböző szintű kérdések 
mind szükségesek, és mindegyiknek van létjogosultsága, 
viszont vannak olyanok, amelyek magasabb rendű gondol-
kodási készséget feltételeznek. 

 

A	sikert	elősegítő	tényezők
A kérdéseket bátorító iskolai környezetben könnyebben előhívhatók azok a kérdések, amelyek a 
tanulókat egy adott tananyaggal kapcsolatban foglalkoztatják. A tanulók szívesebben kérdeznek, ha 
tudják, hogy a többiek előtt nem szégyenülnek meg, ha nem tudnak valamit. 

Kockázatok,	nehézségek
Jó ötlet lehet egy népszerű tanulót választani a feladathoz, ugyanakkor egy kevésbé népszerű vagy 
bizonyos szempontból marginális helyzetben lévő diák számára lehetőséget adhatunk a megnyilvá-
nulásra, „szakértői” szerepben való megjelenésre. A kérdésfeltevéses feladathoz kijelölt „szakértő” 
tanulókat óvni kell a kellemetlen, oda nem illő kérdésektől.

https://docs.google.com/document/d/1kc7DQw_qpy8wCVV46c10lkZagbEluWMwuMVZf6aXQYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xmvfoo72ifdrk5lnxB7qmwXfS68tMzGT9MfV9Mp9KEk/edit
https://docs.google.com/document/d/1I701xFQqvjYKlKUzP13dGFQqJgcnXNDnvBZWx0T6GmM/edit
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Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A tanár által példaként hozott mintakérdések lehetnek olyanok, amelyeket a tanulók már meg tudnak 
válaszolni, de lehetnek olyanok is, amelyekre még nem tudják a választ. Ezen a foglalkozáson még 
nem az internetes keresésen van a hangsúly, csupán a kérdések osztályozásán, viszont a gyakorlat 
továbbvihető A kutatás napján. 

A „szakértő” tanulóknak feltett kérdések és a válaszok rögzítését követően a jegyzeteket lehet 
hasznosítani egy ismeretterjesztő cikk vagy interjú formájában, ami helyet kaphat az osztályblogon 
vagy az iskolaújságban. A gyakorlat folytatásaként a tanulók további beszélgetéseket folytathatnak 
az órán tárgyalt témákban, amelyekhez éppen csak néhány laikus kérdést fogalmaztak meg, de a 
foglalkozás végére vélhetően már sokkal többet tudtak.
A gyakorlat során a tanulók által gyűjtött kérdések kapcsolódhatnak egy vagy több szaktárgyi téma-
körhöz, amelynek tárgyalására a következő félév során kerül sor. Az elkövetkező témák a tankönyv 
tartalomjegyzéke alapján is szemrevételezhetők, de a tanár is választhat néhány nagyobb tartalmi 
fókuszt. 

A tanár a gyakorlat segítségével előkészíthet egy olyan órát, amikorra szakértőt hív meg, vagy a 
csoportot külső helyszínre viszi. A tanulók kíváncsiságát felkelti az adott téma iránt, és elkötelezet-
tebbé teszi őket a programon való részvételre, illetve a kérdésfeltevésre. 
Keretmesés köntösbe burkolva fiatalabb korosztállyal is játszható a kérdésgyűjtés, például hogy mit 
kérdeznének egy történelmi személytől, ha visszautazhatnának az időben.

A kérdések szintjének meghatározása és a jó kérdések feltétele elkíséri a tanulókat a továb-
bi tanulmányaik során. Konkrét helyzetekben, például a T-K-M (Tudom-Kérdezem-Megtanultam)-
táblázatok kitöltésekor frappánsabb kérdéseket tudnak írni. 

A kérdések szintjének tudatosításával összefüggésben meg lehet vizsgálni dolgozatkérdéseket 
is, hogy azok milyen kérdésszintet képviselnek. Ez egyben a tanárokat is szembesítheti azzal, hogy 
gyakran csak ismeretek reprodukálására késztetik a tanulókat, és kitűzhetik új célként, hogy inspi-
rálóbb kérdéseket is alkalmazzanak. A későbbiekben a tanulóknak olyan feladat is adható, hogy ők 
állítsanak össze dolgozatot a tanult témakörből saját maguknak.

Mellékletek
Mintakérdések
Kérdések szintje poszter

Tanári	segédanyagok
Plickers tanári segédanyag
T-K-M (Tudom-Kérdezem-Megtanultam)-táblázatok
Padlet tanári segédanyag

https://docs.google.com/document/d/1sXnfJ0L8SZdaJ4qP4YsT6ChIH_MpQALQLr8q-T_B_oA/edit
https://docs.google.com/document/d/1sXnfJ0L8SZdaJ4qP4YsT6ChIH_MpQALQLr8q-T_B_oA/edit
https://docs.google.com/document/d/1kc7DQw_qpy8wCVV46c10lkZagbEluWMwuMVZf6aXQYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xmvfoo72ifdrk5lnxB7qmwXfS68tMzGT9MfV9Mp9KEk/edit
https://docs.google.com/document/d/1I701xFQqvjYKlKUzP13dGFQqJgcnXNDnvBZWx0T6GmM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sXnfJ0L8SZdaJ4qP4YsT6ChIH_MpQALQLr8q-T_B_oA/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZT8sjq7p4xkUqIMf0FsPRa9A23t-e0YR02I-3D7IBJU/edit
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Kérdéstenisz 

CÍM KÉRDÉSTENISZ

KÉSZÍTETTE Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, csoportonként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK • Ismeri a kérdések különféle típusait, meg tud fogalmazni tartalmas kérdéseket; 
• tudja a különbséget a szónoki és a megválaszolható kérdés között; 
• érti a kérdések jelentőségét a válaszok mellett és azokkal szemben.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK • Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során; 
• kritikai gondolkodás; 
• szóbeli szövegértés és szövegalkotás.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek:	magyar nyelv és irodalom: felkészülés az információ értékének, 
jelentőségének felismerésére, értékelésére, kritikájára.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS A kérdéstenisz az angolszász országokban kedvelt játék, melynek során a szemben álló 
feleknek úgy kell felépíteniük egy beszélgetést, hogy beszédfordulóik kizárólag kérdések-
ből állnak. A kérdések így alkalmassá válnak arra, hogy rávilágítsanak egy (vagy több) 
adott téma különféle aspektusaira, problémáira.

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár előkészíti a kérdésteniszt leíró szabályokat (pl. megosztható a Google Dokumen-
tumokban), a megfelelő levetíthető jelenetet a Rosencrantz és Guildenstern halott című 
filmből, valamint Padlet-felületeket, amelyeken a diákok a különféle feladatokat kidolgoz-
hatják.
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5 Hangolódj rá! 1. A tanár bevezetésként kérdéseket tesz fel a diákoknak, és 
arra kéri őket, hogy minden kérdésre egy-egy kérdéssel vá-
laszoljanak. Ezután megismerteti a diákokkal a kérdéstenisz 
(vagy angolul Questions) nevű játékot, és egy közös oldalon 
közzéteszi a szabályait, amelyeket a diákok elolvasnak:

 – Az alapjátékot két egymással szemben álló fél játssza, 
akik kérdéseket „adogatnak” egymásnak. A kérdéseket 
csak újabb kérdésekkel lehet visszaütni az ellenfél „tér-
felére”, így nyújtván egyre hosszabbra a kérdésekből álló 
beszélgetést.

 – A játék úgy kezdődik, hogy az első játékos feltesz egy 
kérdést (pl. „Nem játszunk kérdésteniszt?”). A második 
játékosnak minél gyorsabban reagálnia kell a kérdésre 
egy másik kérdéssel (pl. „Hogyan kell játszani?”). Az első 
játékosnak erre kell kérdésekkel reagálnia, és így tovább.

 – A pontozás a hibák számlálása révén történik: amikor 
valamelyik játékos hibázik, a másik kap pontot. Hibának 
számít az állítás, a hezitálás, az ismétlés, a szónoki	
és a nem	kapcsolódó	kérdés	(ezeket a hibahelyzete-
ket később kivetíthetjük). Aki előbb eléri a három pontot, 
megnyeri a játszmát. Egy meccs három játszmából áll; 
ha egy játékos egymás után kétszer megnyeri a játszmát, 
megnyeri a meccset is; ha az első és második meccset 
különböző játékosok nyerik, a harmadik játszma a döntő.

A szabályok közzététele  
QR-kód segítségével

10 Hangolódj rá! 2. (Egy Padlet-felület létrehozása, ha még eddig nem történt 
meg.)
A tanár levetíti Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern 
halott című 1990-es filmjéből a kérdéstenisz-jelenetet (kb. a 
film 30. percétől a 32. percig), lehetőleg felirattal. Megkéri a 
diákokat, hogy megfigyelési szempontjuk a kérdések témája 
legyen.
A diákok leírják válaszukat a közös felületre. (Az első kér-
dések inkább a játékra, a későbbiek egyre inkább a két sze-
replő identitására – nevére, hogylétére stb. – vonatkoznak). 
A tanár elmagyarázza, hogy a jelenet két szereplője egy 
drámának (Shakespeare Hamletjének) a mellékszereplői, és 
a filmben megpróbálnak megfelelni a szerepüknek, amelyet 
azonban nem ismernek: ezért kell kérdéseket feltenniük.

Padlet.com
Egy Padlet-felület

10 Mozdulj és reflektálj!

  

A tanár megkéri a diákokat, hogy párban gyakorolják a 
kérdésteniszt, és két-három játszma után összegezzék 
tapasztalataikat egy közös felületen:
– Mi volt a témája a kérdéseiknek?
– Hogyan kapcsolódtak egymáshoz a kérdések?
– Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani?

Padlet
Szabályok kivetítve

15 Rakjuk össze! Az előző feladat kérdéseire adott válaszok összefoglalása

15 Tervezz! A tanár megkéri a diákpárokat, hogy az előző 
kérdésteniszjátszmáik közül válasszanak ki egyet, írják le  
a fordulóit, és folytassák 10-10 fordulóig.

Padlet
Szabályok kivetítve

http://www.imdb.com/title/tt0100519/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0100519/?ref_=nv_sr_1
https://padlet.com/
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10 Ítéld meg! A tanár megkéri a diákokat, nézzék meg egy másik diákpár 
padletjén a kérdésfordulókat, és a játék szabályai alapján 
értékeljék, nem vétettek-e hibát a felek.

Padlet
Szabályok kivetítve

10 Gondold újra! Párcsere
A diákoknak meg kell állapodniuk három közös témában egy 
tematikus kérdésteniszhez. A közös témák három különféle 
tantárgyhoz kell, hogy kapcsolódjanak (pl. biológia–egész-
ségtan – az állatok viselkedése; irodalom – Biblia). 
A diákoknak ezután ki kell választaniuk a három témából 
egyet, és egy olyan kérdéstenisz-párbeszédet alkotniuk 
közösen, amelyben az adott témához kapcsolódó kérdések 
szerepelnek.

Padlet

10 Játssz! Ezt követően a párok lejátsszák a kérdéstenisz két játszmá-
ját a fennmaradó két témával. Ha más-más nyeri ezt a két 
meccset, a harmadik bármilyen témához kapcsolódhat.

5 Játssz! 2 Önként jelentkezés alapján kiválaszt a tanár két diákot, 
akik az egész csoport előtt játsszák a játékot tetszőleges 
témában.

 

A	sikert	elősegítő	tényezők
A kérdéstenisz olyan játék, amely sok gyakorlást igényel; ez a foglalkozás csupán arra lehet alkal-
mas, hogy megismerteti a diákokat a játék örömével, szabályaival és nehézségeivel. Éppen ezért 
fontos, hogy egyrészt a szabályokban való elmélyülés, illetve az egyes elemző lépések megfelelő 
mennyiségű időt kapjanak, s a játszmák megfelelő támogató légkörben, gyakori tanári monitorozás 
mellett folyjanak.

Kockázatok,	nehézségek
A diákok nehéznek találhatják a kérdésekkel való párbeszédet, érdemes is hangsúlyozni, hogy nem 
könnyű műfaj, ne keseredjenek el, ha nem sikerül elsőre vagy többedszerre sem pontot szerezniük. 
Ugyancsak nehézséget okozhat a tantárgyi témák kiválasztása: erre az esetre összegyűjthetünk az 
egyes tantárgyak kerettantervi témái közül néhányat.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A kérdéstenisznek van egy olyan többjátékos változata, hogy a játékosok két csoportot alkotva egy 
választóvonal két oldalán, egymással szemben felsorakoznak egymás mögött állva. A sor elején 
állók addig játszanak, amíg az egyikük nem hibázik; ekkor a hibázó saját sorának a végére megy. 
A pontszámítás ebben az esetben az egyes csapatok számától függően természetesen túlmehet a 
három ponton.
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Mellékletek
A kérdéstenisz szabályai; Példa Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott (1966) című 
drámájából

Tanári	segédanyagok
Padlet tanári segédanyag
A Rosencrantz és Guildenstern halott című film megfelelő jelenete a YouTube-on angolul (sajnos 
magyar felirat nélkül). 

https://docs.google.com/document/d/1y4skkerjvTNxK1X_RfgO-CMQOwQckhA1VKt4KuA9AZ0/edit#heading=h.qnugv3e88jxt
https://docs.google.com/document/d/1y4skkerjvTNxK1X_RfgO-CMQOwQckhA1VKt4KuA9AZ0/edit#heading=h.qnugv3e88jxt
https://docs.google.com/document/d/1ZT8sjq7p4xkUqIMf0FsPRa9A23t-e0YR02I-3D7IBJU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=u3xIs0aajN4
https://www.youtube.com/watch?v=u3xIs0aajN4
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Kedves naplóm!

CÍM KEDVES	NAPLÓM!

KÉSZÍTETTE Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Tanulási napló

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, egyénenként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Ismeri a webkettes alkalmazások működését, a szövegszerkesztés alapjait, a kép-, 
hang- és videórögzítés és -tárolás alapjait;

 – elemzi saját tanulásának sikeres és sikertelen mozzanatait;
 – azonosítja új tanulási eredményeit, nehézségeit, kihívásait, jövőbeni terveit;
 – fontosnak tartja saját tanulásának megfigyelését, naplózását.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK Reflektivitás, kritikai gondolkodás, szövegalkotás.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek:	magyar nyelv és irodalom: felkészülés az információ értékének, 
jelentőségének felismerésére, értékelésére, kritikájára; 
informatika: önálló információszerzés.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állam-
polgári kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS A tanulási napló bejegyzések sorozata, amely bemutatja olvasójának egy tantárgy/tema-
tikus egység/projekt főbb témáit és megállapításait, írójának személyes megjegyzéseivel, 
értelmezéseivel.  
A tanulási napló egy tanuló tanulási folyamatát, gondolkodását tükrözi. Egy „párbeszéd” 
eredménye, amely egy aktív gondolkodó és az új tudáselemek között zajlik. Mindnyájan 
úgy tanulunk, hogy az információkat a meglévő ismereteinkhez és tapasztalatainkhoz 
kapcsoljuk, valamint kérdéseket teszünk fel, hogy minél jobban be tudjuk illeszteni az 
információkat a szóban forgó témában szerzett korábbi tudásunkba. A modul a tanulási 
napló műfajába vezeti be a tanulókat, és segít megtenni első lépéseiket a saját napló 
vezetésében.

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár előkészít egy olyan közösen szerkeszthető online felületet (pl. Padletet), amelyen a 
tanulók láthatják egymás bejegyzéseit. Lehetőség szerint olyan alkalmazást választ, ame-
lyen a tanulók már regisztráltak, vagy nem szükséges regisztrálni, ellenkező esetben időt 
kell szánni arra is, hogy regisztráljanak (vagy előzetesen meg kell kérni őket arra, hogy az 
órára regisztrációval érkezzenek). A tanulói segédanyagokat elérhetővé teszi a tanulók 
számára, pl. „Segítő kérdések tanulási eredmény elemzéséhez”; „Hogyan tegyünk fel jó 
kérdéseket beszélgetőtársunknak?”.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

10 Hangolódj rá! A foglalkozás kezdetén a tanulók kis cetlikre felírnak valamit 
(hangsúlyosan nem csak iskolai dolog lehet), amit nemrég 
tanultak, és amire büszkék. Ha a Padleten, a tanár által előké-
szített közös felületen teszik elérhetővé a bejegyzésüket, ké-
pet/videót is csatolhatnak hozzá. Párokban megbeszélik ezt a 
nemrég tanult dolgot. A tanár a páros megbeszélést követően 
bátorítja a diákokat, hogy néhányan plenárisan, a többiekkel 
is osszák meg, amit írtak, esetleg szemezgethet a közös 
felületen feltüntetett bejegyzések közül néhány érdekeset, és 
kérdezgetheti a cetli tulajdonosát.

Post-it/Padlet-bejegyzés

10 Idézd fel! A tanulók felidézik, hogy milyen módon sajátították el azt, 
amire a ráhangoló feladatban büszkék voltak. Segítő kérdések 
mentén (pl. Mennyi idejébe telt megtanulni? Ki/mi volt a segít-
ségére? Mennyire volt nehéz? Mire használhatja ezt a tudását 
a jövőben? Miért volt fontos, hogy megtanulja? Miért büszke 
magára?, stb.) kifejtik, hogyan történt a tanulás. A megbeszél-
teket rögzítik a Padlet-cetlikhez hozzászólás formájában is.  
A tanár kiemel néhány példát.

Segítő kérdések tanulási ered-
mény elemzéséhez

15 Meséld el! A tanulók kis csoportokba rendeződnek. Elmesélik egymás-
nak a felidézett tanulási folyamatot. Minden kis történet után a 
csoporttársak feltesznek egy-egy kérdést a mesélőnek, amely 
odafigyelést, érdeklődést és megértést tükröz, illetve segíti a 
mesélőt abban, hogy története minél érthetőbb és teljesebb 
legyen a többiek számára.

Hogyan tegyünk fel jó kérdése-
ket beszélgetőtársunknak?

10 Alkoss! A felelevenített tanulási folyamatot a tanulók Padlet-
bejegyzések formájába öntik. 

Padlet

5 Gondold újra! A tanulók arról gondolkodnak, hogyan naplózhatnák saját 
tanulásukat (milyen formában, hogyan segítheti őket ebben  
a technológia), és hogyan tanulhatnának ebből. Kis cso-
portokban megbeszélik azt is, hogy hogyan tudhatnak meg 
többet magukról és egymásról. 

10 Tervezz! A tanulók elkezdik megtervezni saját vagy csoportos tanulási 
naplójukat. Kiválasztják a számukra megfelelő alkalmazást, 
amit szívesen használnának a bejegyzéseik elkészítéséhez. 

Google Dokumentumok/ 
Padlet/Tumblr/YouTube/
Soundcloud

15 Reflektálj! Elkészítik első bejegyzésüket, amelynek témája, hogy mit 
várnak a tematikus héttől, és hogy milyen foglalkozásokat 
választottak, és miért. 
Második bejegyzésük arról szól, hogy az első napon mit 
csináltak, mit tanultak, mit tartottak fontosnak, milyen sikerél-
ményeik vagy új ötleteik voltak, esetleg milyen nehézségekkel 
kellett szembenézniük.
Naplójuk elérhetőségét megosztják a többiekkel, például  
a foglalkozás elején használt közös felület segítségével.

Google Dokumentumok/ 
Padlet/Tumblr/YouTube/
Soundcloud
Hang/kép/videó készítéséhez 
mikrofon, fülhallgató és/vagy 
kamera (amit az IKT-eszköz 
tartalmazhat)
Segítő kérdések a tanulási 
naplóhoz

15 Reagálj! A pedagógus által meghatározott módon minden tanuló elol-
vassa két másik tanuló bejegyzéseit (pl. mindenki elolvassa 
az előtte és a mögötte ülő bejegyzését, vagy névsor szerint 
az utána következő két emberét), és hozzászólást fűz hozzá.

Társértékelési tanácsok

https://docs.google.com/document/d/1OA8j_H76DV-aAjlN42bR1ZT_CR3g7VqUQ9LorUkMjQM/edit
https://docs.google.com/document/d/1OA8j_H76DV-aAjlN42bR1ZT_CR3g7VqUQ9LorUkMjQM/edit
https://docs.google.com/document/d/1hpOv--93cV7TiRfytcibdoD-AZBm-euArxuYVX2QOt8/edit
https://docs.google.com/document/d/1hpOv--93cV7TiRfytcibdoD-AZBm-euArxuYVX2QOt8/edit
https://padlet.com/
https://docs.google.com/document/d/1DxWM4by4TyL5fpMPTtstV6-nHuRbxWxmbIM5B9xiNIw/edit
https://docs.google.com/document/d/1DxWM4by4TyL5fpMPTtstV6-nHuRbxWxmbIM5B9xiNIw/edit
https://docs.google.com/document/d/15TcmGdRyLUTCWAmqRT3ZhUnqTH_I0vD0r6STEdpCLPg/edit
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A	sikert	elősegítő	tényezők
A tanulási napló célja a tanulási folyamat támogatása, és hogy olyan eszközként működjön, amely 
segít a tanulóknak gondolataik kifejezésében és kérdéseik megosztásában. Attól függően, hogy mi-
lyen idősek, és milyen gyakorlatuk van az önreflexió és önértékelés területén, megfelelő mértékű tá-
mogatást kell nyújtani a tanulóknak kérdésekkel, példákkal, mondatkezdeményekkel. A mintaadás, 
a metakogníció elősegítése nagyon fontos a tanulási napló elsajátításában. A reflexiók mélységét 
és gyakoriságát a pedagógus kérdésekkel, visszajelzésekkel, a reflexióra szánt idővel ösztönözheti. 
A naplókban megfogalmazottakra adott érdemi reakció bátorítja a tanulókat, hogy érdemes írniuk. 

Kockázatok,	nehézségek
A kérdések feltétele gyakorlatilag a tanulók figyelmének fókuszálását jelenti. Ha a tanulók nincsenek 
hozzászokva a tudatosításhoz, ez a feladat eleinte idegennek, túlontúl nehéznek vagy éppen köny-
nyűnek tűnhet a szemükben, esetleg fölöslegesnek tartják. Nagyon fontos, hogy ők is megismerjék 
és felismerjék a tanulási napló vezetésének előnyeit. 

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A tanulási napló vezetésére sokféle alternatíva elképzelhető, mind a formát, mind a tartalmat, mind 
a használt eszközt illetően. E naplók lehetnek szöveges bejegyzések, fényképek képaláírásokkal, 
rajzok, videók, audiofájlok. Formájukat tekintve lehetnek kötetlenebbek, de lehetnek kérdésekre 
adott válaszok, mondatkezdemények befejezései, kiemelt szempontok szerinti reflexiók, egyéniek, 
de akár csoportosak is. Papíron, füzetben is lehet vezetni, de a technológia lehetővé teszi, hogy 
a bejegyzések könnyebben eljussanak másokhoz, megoszthatók nemcsak a pedagógussal, de a 
csoporttársakkal, iskolatársakkal, más iskolák tanulóival is. A bejegyzések ölthetik blog formáját, 
lehetnek egy YouTube-csatorna videónaplóbejegyzései, üzenőfalszerű bejegyzésgyűjtemények, rö-
videbb-hosszabb lélegzetű írásokkal, multimédiás anyagokkal színesítve. 

A témakör kapcsolódik az idő témaköréhez, pl. az időkezelés megfigyelése, naplózás. A tanulási 
napló vezetése folyamatos tevékenység egész héten, mindennap visszatérő mozzanat, újra fókusz-
ba állítható a tematikus hét utolsó napján, segít a tanultak összegzésében.

Mellékletek
Segítő kérdések tanulási eredmény elemzéséhez
Hogyan tegyünk fel jó kérdéseket beszélgetőtársunknak?
Társértékelési tanácsok
Segítő kérdések a tanulási naplóhoz

Tanári	segédanyagok
Padlet tanári segédanyag

https://docs.google.com/document/d/1OA8j_H76DV-aAjlN42bR1ZT_CR3g7VqUQ9LorUkMjQM/edit
https://docs.google.com/document/d/1hpOv--93cV7TiRfytcibdoD-AZBm-euArxuYVX2QOt8/edit
https://docs.google.com/document/d/15TcmGdRyLUTCWAmqRT3ZhUnqTH_I0vD0r6STEdpCLPg/edit
https://docs.google.com/document/d/1DxWM4by4TyL5fpMPTtstV6-nHuRbxWxmbIM5B9xiNIw/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZT8sjq7p4xkUqIMf0FsPRa9A23t-e0YR02I-3D7IBJU/edit
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A	kutatás	napja

Kulcs a szavakhoz

CÍM KULCS	A	SZAVAKHOZ

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Internetes keresés, kulcsszavazás

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, páronként egy internetre csatlakozó mobileszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Képes kulcsszavakba sűríteni adott tartalmak lényegét;
 – megismeri a hatékony internetes keresés módszereit.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Lényeglátás, kiemelés;
 – asszociációs készség.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: az internetes adatgyűjtés technikái, hiper-magyar nyelv és irodalom: az internetes adatgyűjtés technikái, hiper-
textek, linkek használata; 
informatika: önálló információszerzés.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló 
tanulás.

LEÍRÁS Az internetes keresők, amelyek közül a legismertebb a Google, minden felhasználó szá-
mára a tartalmak széles tárházát kínálják, viszont ahhoz, hogy valóban hiteles, releváns és 
friss információkhoz jussunk, szükségünk van keresési stratégiákra. Ha mi magunk vagyunk 
a tartalom-előállítók, visszafelé kell gondolkodnunk: milyen információkat, metaadatokat 
(címkéket, kulcsszavakat) kell az alkotásainkhoz (bejegyzéseinkhez, képeinkhez) kapcsolni, 
hogy a keresők (és a többi felhasználó) könnyedén megtalálhassa őket? 

ELŐKÉSZÜLETEK A modulban alkalmazott keresési módszerek, eszközök, kifejezések kipróbálása; kiselő-
adás-téma kitalálása.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

5 Hangolódj rá! A tanár néhány mókás/sikertelen keresési találattal szem-
lélteti, hogy milyen félreértések adódhatnak az elégtelen 
keresőszavak, keresőkifejezések használatából (azonos 
alakú szavak, nem elég specifikus stb.). Ezután arra kéri a 
diákokat, hogy ők is hozzanak példákat arra, amikor a beírt 
keresőszó nem hozott eredményt, vagy nem éppen a várt 
eredményt hozta.

30 Fedezd fel! Kifordított keresés 
(1) A diákok párokba rendeződnek, páronként előttük van 
egy-egy mobileszköz (laptop, tablet, okostelefon), és kap-
nak páronként egy-egy szöveget, képet vagy videót, ame-
lyet minél pontosabban körül kell írniuk néhány kulcsszóval, 
címkével, taggel. 
(2) Miután összegyűlik néhány ötlet, a tanár megoszt a 
diákokkal egy oldalt, amely a hatékony internetes keresés-
hez ad néhány támpontot. Ezt elolvasván a pároknak ki kell 
egészíteniük a keresőkifejezéseiket. 
(3) A párok ezután megnyitnak egy eddig még meg nem 
nyitott böngészőt (vagy inkognitóablakot), és kipróbálják a 
keresőkifejezéseiket. Ha a keresés nem a kívánt eredményt 
hozza, nem az eredeti témához kapcsolódik, lehet igazítani 
a kifejezéseken. A tanár a csoporttal közösen összegzi a 
kulcsszavak jelentőségét az internetes keresésben.

https://techwok.hu/2018/02/10/
google-kereso-hatekony-
online-kereses/
Mobileszközök

30 Kísérletezz! A keresés megtervezése
Párcserét követően a diákok kapnak egy fiktív feladatot 
(kiselőadást kell készíteniük egy adott témában), amelyhez 
internetes forrásokat kell felkutatniuk. 

Padlet

Tervezz!

Fedezd fel!

Rakjuk össze!

(1) A munka első fázisában azon kell gondolkodniuk, milyen 
témában szeretnék a keresést végezni. 
(Lehetséges, hogy a párok több tárgyhoz kötődő feladat 
közül választhatnak, vagyis jó, ha a kínálatban földrajzi, 
kémiai, biológiai, illetve irodalmi, történelmi, művészeti 
téma is van. A legjobb, ha egy feladat magában foglal több 
tárgyi területet is.)
(2) Ezt követően meg kell találniuk a megfelelő kulcssza-
vakat és keresési eszközöket a források témáihoz. Fontos, 
hogy képeket, szövegeket és (lehetőleg) videót is keresse-
nek. Páronként lehetőleg három tartalom felkutatása a cél.
(3) Végül a kész anyagokat minden pár elrendezi, ezzel 
megalkotva a kiselőadás vázlatát. A vázlat a korábban 
létrehozott Padletre kerül.

25 Mutasd be! A blokk utolsó fázisában a párok összeülnek másik három 
párral, és bemutatják a kiselőadás-vázlatukat, minden 
ponton kitérve a keresés menetére (milyen kulcsszavak 
alkalmazásával és mit találtak).
Az utolsó öt percben a tanár önként jelentkezőket kér, akik 
az egész csoport előtt bemutatják a kulcsszavas keresésen 
alapuló prezentációvázlatukat.

 

https://techwok.hu/2018/02/10/google-kereso-hatekony-online-kereses/
https://techwok.hu/2018/02/10/google-kereso-hatekony-online-kereses/
https://techwok.hu/2018/02/10/google-kereso-hatekony-online-kereses/
https://padlet.com/dashboard
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A	sikert	elősegítő	tényezők
A keresőkifejezések tekintetében fontos képesség, hogy keresésünk tárgyát több szempontból lás-
suk egyszerre, hiszen ezek a szempontok képezik az alapját azon pontosításoknak, amelyekkel 
kifejezéseinket kiegészítjük. Egy látszólag egyszerű remélt keresési találat jellemzőinek (vagyis a 
keresési szempontoknak) a feltárása nem mindig könnyű, és lehetséges, hogy kis gyakorlás szük-
séges a megfelelő szempontok kikristályosításához.

Kockázatok,	nehézségek
Az internetes keresőmotorok ma már nagyon fejlettek, és folyamatos fejlődésben vannak. Lehet, 
hogy már a sikertelen/mókás kiinduló példa fellelése is problémába ütközik, mert a keresőmotor elő-
ad olyan rekordokat is, amelyek kissé eltérő keresőkifejezésekhez kapcsolódnak, képes „jól érteni” 
az elnagyolt kifejezéseket. Sokat számít az is, hogy az adott keresőmotor milyen típusú kereséseket 
sorol előre; ennek tipikus példája a népszerű keresés, vagyis azon kifejezések, amelyekre tömegek 
keresnek rá.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
Érdekes lehet egy-egy keresés során egymás mellé tenni, hogy a különféle keresőmotorok (Google, 
Bing, Yahoo) milyen találatokat adnak, melyeket sorolják előre. A modul során dönthetünk úgy, hogy 
minden diákpáros (vagy csoport) ugyanazt a keresőmotort használja, vagy a csoport egyik része 
ezt, a másik azt (de kettőnél több alcsoport is lehetséges).

Mellékletek
Google kereső: így kereshetünk hatékonyan online. https://techwok.hu/2018/02/10/google-kereso-
hatekony-online-kereses/ 

Tanári	segédanyagok
A keresőmotorok működése. In: Bóta László (2011): Az internetes keresőrendszerek működése. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_34_internetes_keresorendszerek_
scorm_04/433_a_keresmotorok_mkdse.htm

https://techwok.hu/2018/02/10/google-kereso-hatekony-online-kereses/
https://techwok.hu/2018/02/10/google-kereso-hatekony-online-kereses/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_34_internetes_keresorendszerek_scorm_04/433_a_keresmotorok_mkdse.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_34_internetes_keresorendszerek_scorm_04/433_a_keresmotorok_mkdse.html
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Honlapok értékelése

CÍM HONLAPOK	ÉRTÉKELÉSE

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Honlapok értékelése

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Csoportonként számítógépek interneteléréssel, kivetítő

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Képes felmérni az internetes forrás igényességét; 
 – képes csoportban dolgozni.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Áttekintő és kereső olvasás;
 – eredményes és hatékony módon hozzáférés az információkhoz;
 – az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése;
 – kritikai érzék.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: az internetes adatgyűjtés technikái, hiper-magyar nyelv és irodalom: az internetes adatgyűjtés technikái, hiper-
textek, linkek használata; az infokommunikációs eszközökön megfelelő olvasási szokások 
gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése; 
informatika: önálló információszerzés, megismerkedés az adatvédelmi alapfogalmakkal és 
az információhitelesség megőrzési technikáival. 
Kulcskompetenciák:	anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kom-
petencia, szociális kompetencia.

LEÍRÁS A keresőmotorok által megjelenített első találatok azok, amelyekre a leggyakrabban rákat-
tintunk, de közel sem biztos, hogy célirányos kutatásunk megelégedhet ezekkel a források-
kal. A tanulók ennek a foglalkozásnak a keretében támpontokat kapnak arra nézve, hogy 
miképpen válasszák meg internetes forrásaikat, nemcsak akkor, amikor iskolai dolgozathoz 
keresgélnek, hanem a hétköznapi szituációk során is. 

ELŐKÉSZÜLETEK Témajavaslatok felkutatása fiktív beszámolóhoz, és annak kipróbálása, hogy a szóban forgó 
témákban valóban találhatók hasznos és igényes honlapok.
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Idő Tevékenység Leírás Segédanyag, eszköz,  
melléklet

5 Hangolódj rá! Honnan szerezzük a kérdéseinkre a válaszokat? 
A kérdésre a tanár frontálisan válaszokat kér. Hangsúlyozza, 
hogy (a modul címétől elrugaszkodván) nem kizárólag inter-
netes forrásokra kell itt gondolni, hanem mindenféle tudás-
központra (pl. családtagok, barátok, tanárok, televízió, fizikai 
jelenlét stb.).

15 Tervezz! A tanulók kiscsoportokba szerveződve kapnak a tanártól 
néhány témajavaslatot, amelyek közül az egyiket ki kell vá-
lasztaniuk. A feladatuk, hogy a választott témához keressenek 
az interneten forrásokat (honlapokat), és nagyon vázlatosan 
tervezzenek meg egy beszámolót, amely az adott témához 
kapcsolódik (ez lehet esszé vagy kiselőadás is). A cél négy-öt 
honlap megtalálása és felderítése.

Csoportonként számítógé-
pek

20 Ítéld meg! (a) A tanulók egyénileg sorrendbe állítanak bizonyos forrásokat 
aszerint, hogy milyen gyakran használják azokat, amennyiben 
kérdésük van.
(b) A tanulók kiscsoportokban négy szempont, az aktualitás, 
közérthetőség, hozzáférhetőség és megbízhatóság alapján új 
sorrendet állítanak fel, ezúttal azonban nem egyénileg, hanem 
közös megbeszélés alapján.
(c) A kiscsoportok képviselői beszámolnak arról, hogy  
az egyes szempontok alapján melyik két példa kapta a legma-
gasabb és a legalacsonyabb számot.

Források – példák, csopor-
tonként számítógépek

20 Térképezd fel! A diákok párokba rendeződve kapnak három olyan honlapot, 
amelyek mindegyike ugyanazon témához kapcsolódóan tartal-
maz ismereteket. Ez a téma a szemétsziget.
(a) A feladatuk először az, hogy az előző feladat négy szem-
pontja (aktualitás, közérthetőség, hozzáférhetőség, megbízha-
tóság) alapján rangsorolják őket.
(b) Miután a már ismert szempontok alapján a tanulók értékel-
ték a forrásokat, megismerkednek a honlapok értékelésének 
egy kiterjedtebb szempontsorával, és ez alapján is értékelik a 
három honlapot.

Források – szemétsziget, 
csoportonként számítógépek

Honlapok értékelése – 
szempontok, csoportonként 
számítógépek

20 Gondold újra! A honlapok értékelésének szempontjait megismervén a diákok 
most már készen állnak arra, hogy a modul elején kiválasztott 
témájukhoz talált honlapokat is értékeljék. A feladatuk, hogy  
(a) vizsgálják meg a négy-öt honlapot a tanult szempontok 
alapján, és vessék el a nem megbízhatókat; ezt követően 
pedig (b) folytassák a keresést addig, amíg a lehető legtöbb 
szempont alapján megbízható négy-öt honlapot nem találnak.

Csoportonként számítógé-
pek

5 Mutasd be! Az egyes csoportok kiválasztják a leghasznosabb honlapokat, 
és röviden bemutatják őket a szempontok alapján.

Kivetítő

A	sikert	elősegítő	tényezők
A feladatmegoldás sikeréhez szükséges az áttekintő és az információ-visszakereső olvasási straté-
giák alkalmazása, valamint a hatékony internetes keresés alkalmazása.

Kockázatok,	nehézségek
A honlapok értékelési szempontsora terjedelmes táblázat, lehetséges, hogy egyes diákok úgy ér-
zik, elvesznek benne. Mivel a szempontsort ismertető feladatnál párokban dolgoznak, feloszthatják 
egymás között a táblázat részeit, így kisebb anyagot kell egyenként áttekinteniük (ezután természe-
tesen össze kell vetniük a saját részükkel kapcsolatos tapasztalataikat).

https://docs.google.com/document/d/1d8ZqGlZfrTavKZIS4cG8H6xrIdxy-quf2qHx2lzAca0/edit
https://docs.google.com/document/d/1qzJ-CwGa6ftAdyD1QUrX0ZkK2p22n0DxCMdkqLeA0zc
https://docs.google.com/document/d/1btnXLdkt3cCnxK3DXTPVZ96TigiJoUSaoLjwxMJSkvY
https://docs.google.com/document/d/1btnXLdkt3cCnxK3DXTPVZ96TigiJoUSaoLjwxMJSkvY
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Nem mindig könnyű gyorsan ráakadni a megfelelő honlapra egy adott témában. Fontos a tanárnak 
figyelnie arra, hogy lehetőleg senki ne maradjon le a honlapkeresgélés lassúsága miatt; ezért jó, ha 
van a tanár tarsolyában egy-két ötlet, honlap, amelyre rávezetheti a diákokat.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A feladatok igyekszenek a jó példák felé terelni a diákok figyelmét, azonban dönthetünk úgy, hogy 
szeretnénk megmutatni megbízhatatlan honlapokat is, például az álhíroldalak világát. Sokat lehet 
tanulni abból is, ha rámutatunk egy-egy ilyen, jellemzően a közösségi médiában terjedő oldal visz-
szásságaira. Az értékelési szempontsor erre is alkalmas.

Mellékletek
Honlapok értékelése – szempontok
Források – példák
Források – szemétsziget
Tanári segédanyagok

https://docs.google.com/document/d/1btnXLdkt3cCnxK3DXTPVZ96TigiJoUSaoLjwxMJSkvY
https://docs.google.com/document/d/1d8ZqGlZfrTavKZIS4cG8H6xrIdxy-quf2qHx2lzAca0
https://docs.google.com/document/d/1qzJ-CwGa6ftAdyD1QUrX0ZkK2p22n0DxCMdkqLeA0zc
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Internetes kihívás

CÍM INTERNETES	KIHÍVÁS

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Internetes kutatás, webquest

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Csoportonként számítógépek interneteléréssel, kivetítő

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Hatékonyan alkalmazza az internetes keresést és a honlapértékelést;
 – képes az információk felhasználására, hasznosítására saját munkájában.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Olvasási stratégiák;
 – információkeresés;
 – feladatmegosztás.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: az internetes adatgyűjtés technikái, 
hipertextek, linkek használata; az információs és kommunikációs technikák (IKT) műfajainak 
megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek 
felismerése, kiküszöbölése; 
informatika: önálló információszerzés; megismerkedés az adatvédelmi alapfogalmakkal és 
az információhitelesség megőrzési technikáival.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kom-
petencia, szociális kompetencia.

LEÍRÁS A WebQuest (internetes kihívás) egy irányított internetes kutatási feladat, amelynek közép-
pontjában az információk feldolgozása áll, legtöbbször a tanár által már előválogatott webes 
források alapján. A WebQuest a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére 
alkalmas, pl. elemzés, szintézis és értékelés, és kevésbé a definíciók és egyéb lexikális 
ismeretek összegyűjtésén van a hangsúly. Fontos, hogy a WebQuest valóban kihívást jelent-
sen a tanulóknak, és a válaszokat ne találhassák meg egyetlen forrásban, legkevésbé a saját 
tankönyvükben. Érdemes olyan témát, problémakört választani, amely aktuális, a tanköny-
vekben kevésbé tematizálódik, mégis fontos – és a tanulókat is érdeklő, motiváló.

ELŐKÉSZÜLETEK WebQuest-sablonok (honlapok) előkészítése a kutatási témákhoz (a mellékletek között 
szerepel egy példa).

   

https://temahet-webquest.webnode.hu/
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Idő Tevékenység Leírás Segédanyag, eszköz,  
melléklet

10 Hangolódj rá! A tanár mutat három lehetséges kutatási témát a diá-
koknak, például: (a) Hogyan változtak a (tévé)sorozatok 
az utóbbi húsz évben?; (b) Az ideális iskola; (c) Korunk 
legfontosabb technikai vívmányai, majd azt kérdezi tőlük, 
hogyan fognának hozzá a kutatáshoz.
A csoport a tanár segítségével közösen összegyűjti a le-
hetséges kiindulópontokat, melyek között vélhetően nagy 
szerephez jutnak az internetes források.
Közös megbeszélés tárgya lehet, hogy ezek a témák (1) 
aktuálisak-e, (2) széles körű érdeklődésre tartanak-e 
számot, (3) nem válaszolhatók-e meg röviden (ezek egy 
kutatási téma lehetséges értékelési szempontjai).
A tanár tudatja a diákokkal, hogy ebben a modulban egy 
minikutatást fognak végezni csoportosan a WebQuest 
nevű módszert alkalmazva.

A kutatási témák kivetítve

5 Ítéld meg! A diákok 3-4 fős csoportokba rendeződnek, és megbeszé-
lik, hogy az imént megismert témák közül melyik kidol-
gozásához van leginkább kedvük, melyikhez vannak már 
most ötleteik. A tanár elmondja, hogy a három témához 
három feladat tartozik:
a. bemutató prezentáció (prezi, pptx) a különféle sorozatok 

jellegzetességeiről;
b. az ideális iskolát bemutató poszter képpel, szöveggel;
c. a legfontosabb technikai vívmányokat bemutató múzeu-

mi tárlat tervezete.

Számítógépek  
internetel é réssel

10 Térképezd fel! Az egyes WebQuest-sablonok (honlapok) linkjének 
elküldése az azokat választó csoportoknak. A csoportok 
végigolvassák a feladatot (bevezető – problémafelvetés – 
folyamat – értékelés – befejezés).
A tanár felhívja a figyelmet arra (ahogy annak a 
WebQuest-sablonokban is olvashatónak kell lennie), hogy 
a kutatás során fel kell használniuk az előző modulokban 
szerzett tudásukat az internetes keresésről és a honlapok 
értékeléséről. A WebQuest-feladatok tartalmaznak ugyan 
felkeresendő, hiteles internetes oldalakat, a diákoknak 
viszont az is feladatuk, hogy önállóan bukkanjanak rá 
releváns oldalakra.

WebQuest-sablonok,  
számítógépek  
internetelé réssel

40 Válj szakértővé! A diákok a WebQuest utasításait követve dolgoznak  
a feladaton, a tanár monitoroz és facilitál.

WebQuest-sablonok, Prezi / 
Power Point, képszerkesztő 
szoftver (pl. Gimp/Google) 
Webhelyek, számítógépek 
interneteléréssel

20 Mutasd be! Végül a csoportok 4-5 percben bemutatják produktu-
maikat, így megismervén a többiek munkáját. Röviden 
reflektálnak az elkészült munkákra.

A produktumok kivetítése

5 Reflektálj! A diákok bejegyzést készítenek a mai napon tanultakról a 
tanulási naplójukba.

Tanulási napló (Padlet)
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A	sikert	elősegítő	tényezők
A jó szövegértési készség elengedhetetlen a WebQuest kidolgozásához; ez jó kiindulópont ahhoz, 
hogy internetes szövegeket dolgozzanak fel a diákok. Emellett előnyt jelent némi jártasság az inter-
netes keresésben és a honlapok értékelésében: ezt hivatottak kialakítani az ehhez a naphoz kap-
csolódó korábbi tematikus modulok. Tanári oldalról szükség van némi alapfokú weblapszerkesztési 
ismeretre.

Kockázatok,	nehézségek
A gyakorlat megismerteti a diákokat és a tanárokat a WebQuest és ezen keresztül az internetes 
kutatás módszerével, azonban ebben az időkeretben ez a csoportok által kiválasztott WebQuest-
téma szempontjából csupán felületesen történhet. Kockázatot jelenthet, hogy néhány csoport any-
nyira belemélyed a részletekbe (pl. a produktum kidolgozásakor vagy a meglátogatott honlapok 
feltérképezésekor), hogy a rendelkezésre álló időben túl keveset haladnak a kidolgozással. Ezért 
nagyon fontos szerepe van a folyamatos monitorozásnak a tanár részéről, illetve annak, hogy a diá-
kok folyamatos visszajelzést kapjanak arról, hogy megfelelő tempóban haladnak-e.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
Attól függően, hogy a diákok mennyire kreatívak az internetes források felkutatásában és használa-
tában, a tanár a WebQuest folyamatleírásában több vagy kevesebb forrást adhat meg, így lazítva a 
kereteket a forráshasználathoz.

A poszterszerű bemutatókhoz a különféle képszerkesztő szoftvereken kívül jó alternatíva lehet a 
Canva (https://www.canva.com/) weboldal, amelynek segítségével magazinborítókhoz hasonló sab-
lonokban dolgozhatunk.

Amikor egy digitális produktum elkészül, érdemes megőrizni. A WebQuest-produktumokat is ösz-
szegyűjtheti a tanár egyetlen digitális tárolóhelyre, hogy később is elérhetők legyenek. Célszerű a 
nem online produktumok fájljait összegyűjteni, és a projekt végeztével a kapcsolódó WebQuest-
honlaphoz csatolni, akár külön menüben.

Mellékletek
WebQuest-sablon Az ideális iskola témához

Tanári	segédanyagok
WebQuest – módszerleírás
WebQuest létrehozása

https://www.canva.com/
https://temahet-webquest.webnode.hu/
https://temahet-webquest.webnode.hu/
https://temahet-webquest.webnode.hu/
https://docs.google.com/document/d/1CAsWePDS6WT1ROnpsAcmVLI4T2-kEH8toah3wha_zKg/edit
https://docs.google.com/document/d/1rSFDdWDuHNsmg3YBV3zTi_Ephu8K4W1JchFvK_T0q1c
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Az	idő	napja

Digitális lomtalanítás

CÍM DIGITÁLIS	LOMTALANÍTÁS

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Rendszerezés, digitális lomtalanítás

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, egyénenként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Azonosítja a digitális lomot;
 – elfogadja, hogy a rendszerezés a munkája hatékonyságát növeli;
 – motiválttá válik, hogy rendet tartson saját és iskolai eszközökön.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Problémamegoldás;
 – tudatosság;
 – szokásformálás.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: adatok rendszerezése; 
informatika: az adatok biztonságos tárolása; az egészséges munkakörnyezet megte-
remtése; az informatikai környezet tudatos alakítása. 
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS Az emberek általában nem szakítanak időt a digitális lomtalanításra. Ennek oka sok-
féle lehet, de a következménye hasonló: ha nem teszünk és tartunk rendet eszközein-
ken, azok áttekinthetetlenné, lassúvá és használhatatlanná válnak. Idő kérdése, hogy 
ezzel szembesüljünk, és szokás kérdése, hogy ezt elkerüljük. Elég napi 5-10 perc is, 
hogy urai legyünk a helyzetnek. 

ELŐKÉSZÜLETEK A pedagógus előkészíti a bemutatandó képernyőképeket. Ezeket a saját gépéről, esz-
közeiről is készítheti, hogy személyes példákkal illusztrálja a problémát, de természe-
tesen nem mutat semmi olyat, ami túl személyes, és nem tartozik a diákokra. 
A tesztkérdéseket online szavazórendszerben kérdéssorrá formálja. A Google Doku-
mentumokban vagy a Google Diákban előkészítheti a problémaleírásokat, valamint 
a közös felületet, ahol a tanulók rögzíthetik a digitális lomtalanítással kapcsolatos 
vállalásaikat.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

15 Fedezd fel! A tanár felveti az óra témáját, a digitális nagytakarítás 
szükségességét néhány olyan képpel, amely a diákoknak is 
ismerős lehet, például parancsikonnal teli asztal, olvasatlan 
e-mailek tömkelege, fogyatkozó tárhely, hánykolódó, 
kategorizálatlan dokumentumok és fényképek. A tanár 
felteheti a kérdést a tanulóknak, hogy ismerősek-e ezek  
a képek. 
Azért, hogy pontosabb önértékelést tudjanak végezni, és  
a digitális nagytakarítás több lehetséges területét is megis-
merjék, a tanulók kitöltenek egy tesztet, amely segít tudato-
sítani saját szokásaikat, felmérni saját eszközeik állapotát. 
Ezúton felfedezik a téma kapcsolódását a valós kontextus-
hoz, saját életükhöz.
Megbeszélik, hogy hány pontot értek el a teszten, és milyen 
területeken voltak túlnyomórészt igen válaszok, azonosítják 
a problémás területeket.

Digitális lomtalanítás – 
képernyőképek

Problémád van a digitális rend-
rakással? – teszt

15 Alkoss! A tanulók feladata, hogy csoportmunkában, különböző terü-
leteken dolgozzanak ki stratégiákat a digitális rendrakáshoz. 
Minden csoport kap egy problémaleírást és egy fő kérdést. 
Attól függően, hogy a csoport milyen előismeretekkel ren-
delkezik, további alkérdésekkel segíthetjük a fő kérdés meg-
válaszolását. A csoportok utána is nézhetnek az interneten, 
hogy pontosan hogyan is működik egy-egy funkció, hogyan 
működik egy beállítás, meg is mutathatják egymásnak.

Digitális lomtalanítás – problé-
maleírások

Internetre csatlakozó IKT-
eszköz, csoportonként mini-
mum egy

15 Rakjuk össze! A kisebb csoportok megtervezik a bemutatójukat, elkészítik 
a tippjeik listáját. Ezeket képernyőképekkel illusztrálhatják. 
Amennyiben több kisebb csoport azonos témát kapott, 
egyeztethetik, hogy mire jutottak. 

Google Diák

Internetre csatlakozó IKT-
eszköz, csoportonként mini-
mum egy

20 Mutasd be! A csoportok plenárisan ismertetik a kapott problémát, és be-
mutatják az általuk javasolt megoldásmódokat. A többiek és 
a pedagógus kiegészítik a listájukat, amennyiben szükség 
van rá.

20 Tervezz! A pedagógus szót ejt a szokásformálás nehézségeiről, és 
hogy miképpen lehet kisebb lépésekre, vállalható felada-
tokra bontani a digitális lomtalanítás feladatát. A tanulók 
eltervezik, hogy a következő egy hétben milyen problémás 
területeken fognak dolgozni a digitális lomtalanítás területén 
napi 5–10 percet. Vállalásaikat rögzítik egy közös, tematikus 
felületen vagy saját tanulási naplójukban.

Padlet

5 Vesd össze! A tanulók megtekintik egymás vállalásait, majd a pedagó-
gussal közösen kiemelik a hasonlóságot, és azonosíthatnak 
olyan területeket még, amelyek új irányokat jelentenek. 

Padlet

A	sikert	elősegítő	tényezők
A pedagógus hitelességét növeli, ha saját maga is be tud számolni arról, hogy hasonló problémák-
kal küzd, vagy éppen azt mondja el, hogyan tart rendet, és példát tud nyújtani bizonyos problémák 
hatékony kezelésével kapcsolatban. 

https://docs.google.com/document/d/1oRT-zTaSF-Rv2AsgtDCEHPY3GfRwcL6OzFPL0BoDRWs/edit?usp=drive_web&ouid=106130500722492763144
https://docs.google.com/document/d/1oRT-zTaSF-Rv2AsgtDCEHPY3GfRwcL6OzFPL0BoDRWs/edit?usp=drive_web&ouid=106130500722492763144
https://docs.google.com/document/d/1eW_qyBOLp7P-Nfg4UwtMQvSd2wUAKE5tDLntIS1bYaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1eW_qyBOLp7P-Nfg4UwtMQvSd2wUAKE5tDLntIS1bYaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1cQ6sPBMEr_NLIZPAAQrG0Mw179k77dOj_wv-SCi9ns4/edit
https://docs.google.com/document/d/1cQ6sPBMEr_NLIZPAAQrG0Mw179k77dOj_wv-SCi9ns4/edit
https://padlet.com/
https://padlet.com/
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Kockázatok,	nehézségek
A tanulók néhány problémával talán még nem szembesültek, mert például nem használnak bizo-
nyos szolgáltatásokat, eszközöket, például nem e-maileznek. A problémaleírásokat érdemes úgy 
kiválasztani, megírni és kiosztani, hogy a csoport valós problémáihoz kapcsolódjanak, vagy leg-
alábbis olyanok számára adjuk ki, akik tudják, hogyan kezeljék a kérdéses szituációt.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A tanulók a problémaleírásokhoz hasonló további leírásokat készíthetnek, megoldásmódokkal együtt 
kidolgozva. A munkájuk eredményeit megoszthatják az iskola többi tanulójával is, Facebook-poszt 
vagy az iskolaújságban megjelenő cikk formájában is. 

Mellékletek
Digitális lomtalanítás – képernyőképek
Problémád van a digitális rendrakással? – teszt
Digitális lomtalanítás – problémaleírások

Tanári	segédanyagok
Google Diák
Padlet
S. J. Scott – Barrie Davenport: 10-Minute  Digital Declutter
Digitális nagytakarítás – 5 napos kihívás
Digitális nagytakarítás – 2. nap
Digitális nagytakarítás – 3. nap

https://docs.google.com/document/d/1oRT-zTaSF-Rv2AsgtDCEHPY3GfRwcL6OzFPL0BoDRWs/edit
https://docs.google.com/document/d/1eW_qyBOLp7P-Nfg4UwtMQvSd2wUAKE5tDLntIS1bYaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1cQ6sPBMEr_NLIZPAAQrG0Mw179k77dOj_wv-SCi9ns4/edit
https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/
https://padlet.com/
https://moly.hu/konyvek/s-j-scott-barrie-davenport-10-minute-digital-declutter
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/digitalis-nagytakaritas-5-napos-kihivas
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/kihivas-2-nap
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/kihivas-3-nap
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Online könyvjelzők

CÍM ONLINE	KÖNYVJELZŐK

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Online rendszerezés és címkézés

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, egyénenként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Ismeri a webkettes alkalmazások működését; 
 – különbséget tesz a mentésre érdemes és nem érdemes weboldalak, források 
között;

 – meg tudja különböztetni azokat a weboldalakat, amelyeket nyilvánosan és ame-
lyeket privát módon szeretne elmenteni.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Lényeglátás;
 – rendszerezés;
 – online tudatosság.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: adatok rendszerezése; ember és 
társadalom: az információk önálló rendszerezése és értelmezése; 
informatika: az internetes adatgyűjtés technikái, hipertextek, linkek használata; az 
informatikai környezet tudatos alakítása. 
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS Számos weboldal, videó, cikk, kép, ötlet verseng figyelmünkért az interneten. Isme-
rőseink néha átküldik vagy megosztják, ha olyat találnak, ami a mi érdeklődésünkre 
tarthat számot. Vannak olyan források, amikhez jó volna később is hozzáférni 
különösebb keresgélés nélkül. Az online könyvjelzők segítségünkre vannak az arra 
érdemes oldalak tárolásában, rendszerezésében, emlékeztetővel, ajánlással vagy 
leírással való ellátásában, és még az ismerőseink vagy követőink számára történő 
megosztásban is. 

ELŐKÉSZÜLETEK A pedagógus saját online könyvjelzőgyűjteményének bemutatásával illusztrálhatja 
az online könyvjelzők hasznosságát.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

15 Hangolódj rá! A tanár felteszi a kérdést, hogy milyen megoldásokat választanak 
a tanulók, ha egy fontos linket a későbbiekben is szeretnének 
megtalálni. 
A válaszokat gondolattérképen vagy online faliújságon rögzíthetik, 
és közösen megbeszélhetik egyik-másik megoldás előnyeit és 
hátrányait. Tipikus válaszok: böngészőkönyvjelzők, asztali pa-
rancsikon, lementebb weblap, esetleg e-mailekben, Facebookon 
továbbküldött, megosztott linkek, (online) dokumentumokban tárolt 
linkek. 
A tanár a tárolás, a rendszerezés és a címkézés fogalmain ke-
resztül bevezeti az online könyvjelzők fogalmát. Hasonlíthatja az 
online könyvjelző-alkalmazásokat gardróbhoz vagy spájzhoz, ahol 
könnyen megtaláljuk, amit keresünk.

Mentimeter / Mindmeister

10 Gondold újra! Mit árul el rólunk, hogy milyen könyvjelzőket mentünk el? Mi az, 
amit láthat más is, mi az, amit tanácsosabb inkább privát módon 
tárolni?

Scrumblr 

10 Alkoss! A tanulók profilt alakítanak ki egy online könyvjelző-alkalmazás-
ban, vagy amennyiben már rendelkeznek vele, felülvizsgálják 
profiljukat. 

Pinterest/Delicious/
Pearltrees

20 Alkoss! A tanulók olyan könyvjelzőket mentenek és rendszereznek (cím-
kékkel vagy táblákra), amelyek más tanulók számára is hasznosak 
lehetnek a tanulásmódszertan témájában. A gyűjtött forrásokhoz 
rövid ismertetőt írnak a jegyzetrészbe.

Pinterest/Delicious/
Pearltrees

15 Hálózatosodj! A tanulók követik egymást, és olyan forrásokat vesznek át egy-
mástól, amelyeket hasznosnak gondolnak. 

Pinterest/Delicious/
Pearltrees

10 Értékelj! Az összegyűjtött források közül plenárisan kiemelnek néhány 
olyat, amit mindenkinek ajánlanak. 

Pinterest/Delicious/
Pearltrees

10 Reflektálj! A tanulók bejegyzést írnak arról, hogy milyen módon tervezik 
online könyvjelzőgyűjteményüket bővíteni, és mikor lesz várhatóan 
hasznos egy ilyen eszközt használni a jövőben. 

Padlet

A	sikert	elősegítő	tényezők
Az online könyvjelzők ugyancsak a rendszerezés témakörébe sorolhatók. A sikert elősegítheti, ha 
a tanulók felismerik, hogy valóban szükségük van az eszközre, hogy kezelni tudják a forrásaikat. 
Ez attól is függ, hogy az internetes források, oldalak használata az iskolában, a mindennapi tanítás 
során mennyire preferált. 

http://scrumblr.ca/Online%20profiljaink
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Kockázatok,	nehézségek
A tanulókban tudatosítani kell, hogy profil létrehozásával digitális lábnyomokat hagynak az interneten, 
ami önmagában nem probléma, de meg kell fontolniuk, hogy milyen tartalommal töltik fel profiljukat, 
és hogy mindig gondoljanak arra, hogy a nyilvánosan hozzáférhető információk mit sugallnak róluk.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
Az online könyvjelzők témaköre A megosztás napjához is kapcsolódhat, ott is vissza lehet utalni 
az online könyvjelző-szolgáltatásokban kialakított profilra. A Honlapok értékelése téma szintén jól 
összekapcsolható az online könyvjelzőhasználattal, mint annak megítélése, hogy egy weboldal ér-
demes-e a későbbi felhasználásra, vagy sem.

Mellékletek
Scrumblr – könyvjelzőink típusa

Tanári	segédanyagok
Közösségi könyvjelzők

http://scrumblr.ca/Online%20profiljaink
http://kozosseg.sulinet.hu/hu/group/kontextus/blog/post/kozossegi-konyvjelzok
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Fontossági sorrend

CÍM FONTOSSÁGI	SORREND

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA A tevékenységek priorizálása

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, egyénenként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Megismeri a feladatrendszerezés lehetőségeit; 
 – megtanulja kijelölni a rövid, a közép- és a hosszú távú célokat;
 – képes önállóan elkészíteni egy csoportos munka feladatkiosztását.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – A munkafolyamat részekre bontása;
 – az időtervezés gyakorlása.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: informatika: az egészséges munkakörnyezet megteremtése.
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS A feladatok priorizálása komoly kihívást jelenthet a tanulóknak. Vannak fontos és sürgős 
feladataink, ezen jellemzők mentén kell felállítanunk a teendők ütemezését, amihez ennek 
a foglalkozásnak a keretében egy online eszközt is megismerhetnek a tanulók.

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár előkészít egy koordináta-rendszert (vagy akár annak csak a második negyedét) kép 
formájában, amelyet a diákok majd felhasználhatnak az új Padletjük háttereként; előkészíti 
a fiktív projektfeladat leírását.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

10 Hangolódj rá! A diákok megismerkednek Gabi leckefüzetével. Kiderül, hogy a 
következő időszakban nagyon sokféle órára sokféleképpen kell 
tanulnia. Többek között:

 – holnap valószínűleg röpdolgozatot ír matematikából a prímté-
nyezős felbontás témájában;

 – most péntekre irodalomból néhány kérdésre kell válaszolnia 
egy verssel kapcsolatban;

 – jövő hétfőn angolórán kiselőadást tart a kommunikáció fejlő-
déséről;

 – jövő szerdán témazárót ír biológiából a növények és gombák 
témakörében;

 – egy hónap múlva kell elkészülnie a földrengésekkel kapcso-
latos projektfeladattal, amin három osztálytársával együtt 
dolgozik;

 – stb.
Páros megbeszélés: milyen sorrendben kell Gabinak elkészülnie 
ezekkel a feladatokkal?
Közös reflexió
A tanár felhívja a figyelmet a rövid, a közép- és a hosszú távú 
célokra.

Gabi leckefüzete – kivetítve

15 Gondold újra! Páronként Padlet-felületet használnak, melynek háttere egy 
üres koordináta-rendszer (illetve annak a második negyede), 
amelynek két tengelye a sürgősség és a fontosság címkét viseli. 
A feladatuk az, hogy Gabi feladatait helyezzék el (írják fel) a 
koordináta-rendszer megfelelő helyére.
Közös megbeszélés: hova helyezték a feladatokat, és miért? 
Néhány padlet kivetítése
Megállapítják, hogy vannak sürgős, de nem annyira fontos, 
valamint fontos, de nem annyira sürgős feladatok; megállapítják, 
hogy a sürgős feladatokat előbb el kell végezni, és a nagyobb 
feladatokat részekre kell bontaniuk.

Padlet-felület koordináta-
rendszerrel

15 Térképezd fel! A diákok a koordináta-padletből készítenek egy másolatot (a 
bejegyzések nélkül), és először rendszerezés nélkül összegyűj-
tik benne mindazt a feladatot, ami a következő időszakban rájuk 
vár. Ez akár iskolai, akár otthoni feladat is lehet (pl. születésnapi 
ajándék készítése/keresése a nagymamának). Az a jó, ha 10–15 
feladat összegyűlik.
Az összegyűjtött feladatokat a diákok elhelyezik a koordináta-
rendszerben az előző feladat alapján.

Másik Padlet-felület 
koordináta-rendszerrel

10 Reflektálj! A diákok megnézik egymás koordináta-padletjét (minden diák 
két másikat), és három kritikai jellegű kommentet hagynak rajta.

15 Fedezd fel! A diákok megismerkednek a Trello.com nevű oldallal, illetve a 
táblák, listák és kártyák rendszerével.
Egy új Trello-táblát létrehozva készítenek egy „Feladataim” című 
listát, és beírják a padletre felírt tevékenységeket a listába.
Kiválasztják az listából az összetett feladatokat, és külön listát 
készítenek nekik (pl. földrengésprojekt), kártyákra lebontva az 
összetett feladatok részeit.
Sorrendbe rakják az egyes listák elemeit.
Készítenek egy „Sürgős” című listát, és összegyűjtik rajta a 
három legidőszerűbb feladatot.

Trello – tanári segédanyag

https://docs.google.com/document/d/1nCoyzzbPegZs37Yrd4cRtwFe5ojC8kAI6-xYfAxlWH0/edit
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

15 Tervezz! A diákok négyes csoportokba rendeződnek, és kapnak egy fiktív 
projektfeladatot: hozzanak létre a projektfeladatnak egy külön 
táblát, majd

 – bontsák részekre a munkát, készítsenek listákat és kártyákat;
 – osszák ki egymás között a részfeladatokat;
 – jelöljenek ki határidőket.

A foglalkozás végén a csoportok beszámolnak a projekt munka-
menetéről a Trello-táblájuk alapján.

Fiktív projektfeladat – QR-
kódok segítségével kiosztva
Trello

5 Reflektálj! A diákok bejegyzést készítenek a mai napon tanultakról a tanulá-
si naplójukba.

Tanulási napló (Padlet)

A	sikert	elősegítő	tényezők
A feladataikat, preferenciáikat jól kommunikáló diákoknak ezek a feladatok könnyebbnek bizonyul-
hatnak.

Kockázatok,	nehézségek
Lehetséges, hogy vannak diákok, akik nem emlékeznek a feladataikra: nekik készülhetünk fiktív 
feladatokkal, amelyekkel dolgozhatnak.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A padletes koordináta-rendszer elkészíthető csomagolópapíron is, öntapadós papírcsíkokkal.
A foglalkozás kapcsolódhat A közös alkotás napja célkitűzéseinek szolgálatához is.

Mellékletek
Gabi leckefüzete

Tanári	segédanyagok
Trello – tanári segédanyag

https://docs.google.com/document/d/1NW-zIC3miKewywjqojbcCWgLAM0sqkdFLdncoyJ3iDs
https://docs.google.com/document/d/1nCoyzzbPegZs37Yrd4cRtwFe5ojC8kAI6-xYfAxlWH0/edit
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A	közös	alkotás	napja

Szavazz a szabályokról!

CÍM SZAVAZZ	A	SZABÁLYOKRÓL!

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA A kollaboratív munka szabályainak kialakítása

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, csoportonként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK	HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Ismeri a közös munkafelület adatvédelmi beállítási lehetőségeit;
 – elemzi a példaként kapott tanulási helyzeteket, és következtetéseket von le belőlük;
 – azonosítja a hatékony közös munkához szükséges normákat;
 – érvel a saját csoportja által összeírt normák bevezetése mellett;
 – kiválasztja a legfontosabb normákat;
 – fontosnak tartja a közösen hozott szabályok betartását.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban;
 – rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez;
 – közös felelősségvállalás az együttműködés során;
 – az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi 
kérdéseinek alapvető megértése;

 – felelős, a tágabb közösség érdekeit szem előtt tartó eljárásmód.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: részvétel a tanulócsoportban folyó beszél-magyar nyelv és irodalom: részvétel a tanulócsoportban folyó beszél-
getésben, vitában; együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában; verbális és nonverbális 
információk célszerű gyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének, kritikájának és felhasz-
nálásának gyakorlása; 
ember és társadalom: saját vélemény érthető megfogalmazása; a tárgyilagos érvelés és a 
személyeskedés megkülönböztetése; mások érvelésének összefoglalása és figyelembevétele; 
a véleménykülönbségek tisztázása,  
a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése; együttélési szabályok, közös szabályalkotás; 
ember és természet: a viselkedési normák és szabályok szerepe; 
informatika: az informatikai környezet tudatos alakítása; a problémamegoldó tevékenység 
tervezése; adatvédelem.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampol-
gári kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS Egy tanulócsoport életében is jelen vannak a tanulással kapcsolatos normák, akár tudatosítják 
ezeket, akár nem. Vannak tanárok, akik év elején egyértelművé teszik elvárásaikat a tanulók 
felé, azonban a tanulók együttműködésének keretei ritkábban tematizálódnak. Annak ellenére 
van ez így, hogy bizonyos feladatok során a tanulókkal szemben elvárás a hatékony, közös 
munka. A gyakorlat ahhoz nyújt segítséget, miképpen egyezzenek meg a tanulók a kollaboratív 
tartalomfejlesztés (pl. közös dokumentumkészítés/prezentációkészítés) szabályairól. A szabá-
lyok közös kialakítása elejét veheti későbbi konfliktusoknak, érdemes rászánni az időt. 

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár létrehoz egy olyan online, közösen szerkeszthető felületet, ahová a tanulócsoport 
minden tagját meghívja. A felület lehetővé kell, hogy tegye az egyidejű szerkesztést, illetve jó 
esetben támogatja az ötletek vizuális elkülönítését, majd rangsorolását/csoportosítását. Erre 
a célra alkalmazható a Padlet oldala, alternatívaként a Linoit felülete is megfelelő lehet, bár ez 
utóbbin a rangsorolás/szavazás beépített funkcióval nem támogatott. 
A tanulók kell, hogy rendelkezzenek Padlet-regisztrációval, ami Gmail- vagy Facebook-
belépéssel is megoldható. Lényeges, hogy a Padlet-felületre a tanulók saját felhasználói 
fiókjukból írjanak, ne pedig névtelenül.
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5 Hangolódj rá! A tanár felvezeti a gyakorlatot. Felteszi a kérdést: együtt könnyebb 
(tanulni)? A megbeszélést a normák, közös szabályok kialakítása felé 
tereli.
A tanár a csoportot kisebb csoportokra, asztaltársaságokra bontja. A 
csoportalakításnál szempont, hogy minden csoportban legalább egy 
IKT-eszköz segítségével kell tudni írni a közös felületre. Egy központi 
kérdés helyezkedik el a felület tetején, mégpedig hogy milyen normák 
szerint működjenek a tanulók együttműködést kívánó feladatok, azon 
belül is a kollaboratív munka esetén.

Csoportalakítási eszköz

10 Ítéld meg! A normák definiálását és jelentőségének ismertetését követően a 
tanár a figyelmet az asztalokon elhelyezett néhány példára irányítja, 
illetve olyan idézetekre, amelyek pozitív vagy negatív visszajelzések 
voltak a kollaboratív munkát követően. Ezek összefüggésbe hozhatók 
valamely normával vagy annak hiányával. Ez adhat ötleteket a tanu-
lóknak.

Kártyák – Pozitív vagy nega-
tív visszajelzések kollaboratív 
munkát követően

10 Rakjuk össze! A tanulók csoportokban elkezdik megvitatni, milyen normák kerül-
hetnek fel a felületre. A normát mondatként határozzák meg (ez lesz 
a bejegyzés címe), kifejtéseként, hozzá kapcsolódóan pedig pozitív 
előjellel látják el azokat az előnyöket, amelyek a norma betartásá-
ból következnek (amiért ezt a normát el kell fogadni), és negatívval 
azokat a mondatokat, amelyek olyan nem kívánt következmények, 
amelyek abból adódnak, hogy a normát nem vezették be vagy nem 
tartják be a csoporttagok.
Hogy a párhuzamosságokat, „felesleges munkát” a csoporttagok 
elkerüljék, vagyis hogy ne írjanak túlságosan hasonló normákat, asz-
taltársaságonként lehet különböző területeket megjelölni, például:

 – munkamegosztás és felelősségek;
 – korrektúra, megjegyzések és véleményezés;
 – adatvédelem, szerzői jogok és hivatkozások.

Brainstorming-felület – 
Padlet.com

15 Magyarázd el! /  
Meséld el!

Ezt követően kerül sor arra, hogy az egyes csoportok bemutassák 
egymásnak ötleteiket, javaslataikat, és elmagyarázzák azok relevan-
ciáját, szükségességét. Érvelnek azok bevezetése mellett, rámutat-
nak a várható előnyökre és az általuk kiküszöbölhető hátrányokra. 
A többi csoport kérhet pontosítást, illetve tehet fel kérdést az egyes 
pontokkal kapcsolatban. Az egyes normák pontos megfogalmazásá-
val kapcsolatban a csoport tagjai plenáris megbeszélés keretében 
egyeznek meg. Az egyes csoportok által írt normák kiegészítését, 
módosítását az egész csoport bármely tagja kezdeményezheti.
A normák összegyűjtése arról is árulkodik, hogy milyen személyes jó/
rossz élményekben volt már részük. A tanár teret engedhet a szemé-
lyes történeteknek, illetve azoknak a példáknak, amelyek érzékle-
tesebbé teszik, hogy mi minden értendő egy-egy norma kialakítása 
mögött.

5 Ítéld meg! Miután minden csoport valamennyi általa javasolt normájáról volt szó, 
következik a normák fontosságának megítélése. Az egyes normákra 
a tanulók szavazatokat adhatnak le az alkalmazásban. A rangsoro-
lás lehetővé teszi, hogy a csoport tagjai megbeszéljék, mit tartanak 
fontos értékeknek, és milyen problémáknak szeretnék elejét venni. 

Padlet.com

10 Ítéld meg! A csoport végül elfogadja az általa többségében fontosnak tartott 
normákat. A rögzített normák hivatkozási alapot jelentenek a későbbi 
együttműködés során.

35 Alkoss! A tanulók a közösen elfogadott szabályokból plakátot terveznek.

https://docs.google.com/document/d/1JwnEVgVf_S-K0OWh56b_ozhvEB3KODq2TMwBCKhTBZY/edit?usp=drive_web&ouid=106130500722492763144
https://docs.google.com/document/d/1JwnEVgVf_S-K0OWh56b_ozhvEB3KODq2TMwBCKhTBZY/edit?usp=drive_web&ouid=106130500722492763144
https://docs.google.com/document/d/1JwnEVgVf_S-K0OWh56b_ozhvEB3KODq2TMwBCKhTBZY/edit?usp=drive_web&ouid=106130500722492763144
https://padlet.com/
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A	sikert	elősegítő	tényezők	
A bizalmi légkör lényeges az ötletek ismertetéséhez, és még inkább a mögöttük álló személyes tör-
ténetek elmeséléséhez.

A gyakorlat célja a csoport nagyobb része számára elfogadható normák kialakítása és a csoport-
tagok elköteleződésének növelése, hiszen saját maguk alkotta normák, szabályok bevezetéséről 
van szó, amelyek meghatározzák a továbbiakban az együttműködés keretét. A gyakorlat a tanulók 
csoportfolyamatokkal kapcsolatos tudatosságának növelésére szolgál, szem előtt tartva és model-
lezve a demokratikus légkör kialakításának fontosságát és mikéntjét. A tanulók megtapasztalhatják, 
hogy véleményük számít, és alakíthatják tanulási környezetüket.

Kockázatok,	nehézségek
A feladathoz szükségeltetik a tanulók bizonyos szintű önszabályozása.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A gyakorlat eredményeképp megszülető szabályokból készülhet plakát, infografika, amit kitehetnek 
a tanulók az osztályteremben, hogy szem előtt tartsák a közös szabályokat, vagy akár publikálhatják 
alkotásukat az interneten (pl. iskolai honlap, Pinterest).

Mellékletek
Kártyák – Pozitív vagy negatív visszajelzések kollaboratív munkát követően

Tanári	segédanyagok
A kollaboratív munka néhány alapszabálya

https://docs.google.com/document/d/1JwnEVgVf_S-K0OWh56b_ozhvEB3KODq2TMwBCKhTBZY/edit
https://docs.google.com/document/d/1XMN8Vz89ViS_B49OYmNMJwqxbH9eoQRpYAg3HCc6aj4/edit


MINTAPROGRAM-LEÍRÁSOK, AJÁNLÁSOK

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

78

Wiki – közös tudásunk

CÍM WIKI	–	KÖZÖS	TUDÁSUNK

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Kollaboratív tartalomfejlesztés

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, csoportonként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Ismeri a megfelelő definíció technikáját;
 – felismeri a hivatkozás jelentőségét;
 – képes árnyalt értékelő megjegyzést tenni egy szócikkel kapcsolatban;
 – megismeri a kollaboratív tartalomelőállítás egy hatékony formáját.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Együttműködés közös tartalom létrehozásában;
 – kritikai készség;
 – fogalmazási készség.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek:	magyar nyelv és irodalom: az internetes adatgyűjtés technikái, 
hipertextek, linkek használata; az összefoglalás önálló alkalmazása; verbális és nonver-
bális információk célszerű gyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének, kritikájának és 
felhasználásának gyakorlása;
ember és társadalom: mások érvelésének összefoglalása és figyelembevétele; a véle-
ménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése; 
informatika: önálló információszerzés; a hagyományos médiumoktól különböző, informati-
kai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló 
tanulás.

LEÍRÁS A wiki olyan honlap, amelynek felhasználói egymással együttműködve hoznak létre és 
módosítanak tartalmakat egy webböngésző segítségével. Iskolai kontextusban különö-
sen alkalmas arra, hogy egy nagyobb téma, projekt vagy egy rövidebb-hosszabb szöveg 
kulcsfogalmait, altémáit áttekinthető, strukturált, kereshető módon jelenítse meg. Ebben  
a modulban a diákok megismerik a wikifejlesztésben rejlő lehetőségeket.

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár regisztrál a PBworks-oldalon, létrehozza a kiinduló wikioldalt, előre begyűjti  
a résztvevők nevét és e-mail-címét, és ezek alapján elkészíti a regisztrációkat a PBworks-
oldalhoz.
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15 Hangolódj rá! Bevezető feladatként a diákok kapnak páronként egy-egy fogalmat 
kártyán, amelyhez definíciót kell írniuk (egyelőre papírra és fejből). 
Ezek a fogalmak:

 – Facebook
 – felhasználó
 – algoritmus
 – lájk
 – komment
 – megosztás
 – leiratkozás
 – letiltás
 – személyre szabás
 – hírfolyam

Miután elkészültek a definíciók, a tanár kivetíti a fogalmakat, a 
diákok felolvassák a meghatározásokat, és azt figyelik, hogy az 
egyes fogalmak definíciójában mely más fogalmak szerepeltek a 
felsoroltak közül. 
Egy diákot a tanár megkér arra, hogy a(z okos)táblán jegyzetelve 
kövesse az elhangzó fogalmak közötti kapcsolatok alakulását, pl. 
mindegyik fogalom után következik egy kettőspont: ezután feljegyzi 
a tanuló, hogy melyik fogalom jelenik meg ennek definíciójában.
A tanár megkérdezi, hogy mi a közös a fogalmakban, mi lehet az a 
fölérendelt fogalom, amelyik mind a tízhez kapcsolódik. Miután a 
diákok tippeltek, elárulja, hogy a filterbuborékról van szó.

Fogalomkártyák

15 Fedezd fel! 1. A tanár megismerteti a diákokat a wiki fogalmával, elmagyarázza, 
hogy ez az a honlaptípus, amelynek leghíresebb képviselője a 
Wikipédia, ez az online közösségi enciklopédia.
A diákokat a tanár arra kéri, hogy a fenti fogalmakat próbálják 
megkeresni a Wikipédiában (van, amelyiknek létezik Wikipédia-
oldala, van, amelyiknek nem). Az egyik megtalált oldalon meg kell 
figyelniük a következő jellemzőket:

 – a szócikk felépítése;
 – a szócikk hivatkozásrendszere;
 – a szócikk vitalapja;
 – a szócikk laptörténete.

A tapasztalatok összegzése következik. A tanár felhívja a figyelmet 
a szócikk strukturáltságának, hivatkozásrendszerének, megfelelő 
stílusának és kifogástalan minőségének a fontosságára.

Wikipédia

15 Fedezd fel! 2. A tanár bemutatja a csoportnak a PBworks-oldalt, amely különösen 
alkalmas wikik kiépítésére. Kiosztja a PBworks-regisztrációhoz 
szükséges, automatikusan generált jelszókat (amelyeket majd meg 
kell változtatni a bejelentkezéskor). A diákok elnavigálnak a csoport 
PBworks-oldalára, ami A filterbuborék-koncepció nevet viseli, és 
már található is benne egy wikioldal, a címadó.
A tanár útmutatása alapján megismerkednek a különböző funkci-
ókkal.

PBworks
Mintawiki a PBworks-oldalon

10 Gondold újra! A párban dolgozó diákok feladata, hogy hozzák létre a foglalkozás 
elején kapott fogalomhoz tartozó szócikket, felhasználva az eredeti 
definíciót, de immár a filterbuborék-koncepcióval összefüggésben. 
A tanár felhívja a figyelmet a szerkesztés elmentésének fontossá-
gára. Amint elkészült a szócikk, az eredeti szócikket szerkesztve 
belinkelik a saját szócikküket az eredeti szövegben.

PBworks

https://docs.google.com/document/d/1-IlrJNkATMWYa6Cku0XUqIjXXK3kIP0USIAkCNdWcx4
https://www.wikipedia.org/
http://www.pbworks.com/
http://filterbuborek.pbworks.com/w/page/125071307/A%20filterbubor%C3%A9k-koncepci%C3%B3
http://www.pbworks.com/
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10 Fedezd fel! 3. A diákok a szócikkük témájára rákeresnek az interneten, és a 
találatok alapján kiegészítik a szócikket a fő témához köthető tartal-
makkal, amelyekre szó szerint (idézőjelek között) vagy a lényeget 
kiemelve hivatkoznak. Külső forrásként természetesen a Wikipédia-
szócikk is használható. A beillesztett tartalomnál minden esetben 
létrehoznak egy hiperlinket, amely az eredeti tartalomra mutat.

PBworks,
internetes keresés

5 Térképezd fel! 1. A diákok most az alakuló szócikkükre mint egészre tekintenek, 
meghatározzák a szerkesztési egységeket, és ha szükséges, 
átstrukturálják, vagy alcímeket adnak hozzá.

PBworks

5 Térképezd fel! 2. A diákok most átnézik a többi szócikket, és amennyiben szüksé-
ges, ezekre mutató hiperlinkeket hoznak létre a saját szócikkükben.  
Így kialakul A filterbuborék-koncepció wiki aloldalhálózata.

PBworks

10 Értékelj! Minden diák azt a feladatot kapja, hogy két olyan meghatározott 
wikioldalt értékeljen, amelyet nem ő szerkesztett. Az értékelési 
szempontok:

 – Logikus, áttekinthető-e a szócikk felépítése?
 – Megfelelően kiterjedt-e a hivatkozásrendszere?
 – Megfelelő-e a szócikk stílusa, nyelvi igényessége?

Az értékelés szintén igényesen, kommentként történik a wikioldal 
alatt.
Az értékelés egyénileg történik!

PBworks

5 Reflektálj! Miután elkészültek az értékelések, a diákok újra párokban dol-
goznak, elolvassák a kapott értékeléseket, és reflektálnak rájuk: 
válaszkommentet írnak (kötelező), és változtatnak a szócikken (ha 
szükséges).

PBworks 

A	sikert	elősegítő	tényezők
A wikivel kapcsolatos feladatok során előnyt jelenthet, ha valaki a közösségi oldalakon gyakran részt 
vesz közös diskurzusokban, és építő jellegű, igényes hozzászólásaival segíti a közös gondolkodást 
(nem egyszavas vagy egyemotikonos megnyilvánulásokról van szó).

Kockázatok,	nehézségek
A közös tartalom-előállítás során mindig fokozott figyelemmel kell lenni más munkájára. A diákoknak 
meg kell érteniük, hogy csak ott szerkeszthetnek, ahol illetőségük van. Fontos továbbá, hogy kritikai 
megjegyzéseiket megfelelő formába öntsék, ne személyeskedjenek.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
Külön részfeladat lehet a képek keresése a wikioldalakhoz. A képek felhasználása során különösen 
tekintettel kell lenni a szerzői jogokra és a hivatkozásokra, ezért elengedhetetlen, hogy a diákokat 
megismertessük azokkal a weblapokkal (pl. Pixabay.com), ahonnan jogtiszta képeket tölthetnek le.

http://www.pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
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Mellékletek
Fogalomkártyák
Mintawiki a PBworks-oldalon

Tanári	segédanyagok
Wiki-poszter
A filterbuborék-koncepció (A mintawikihez használt szöveg, benne jelölve a kulcsszavak)
Tóth-Mózer Szilvia: PBworks – közös tanulást segítő keretrendszer. In: MódszerLesen. Kompeten-
ciafejlesztő módszerek tanároknak. 7. kiegészítő füzet, 2011. szeptember, Raabe Kiadó, Budapest.

http://filterbuborek.pbworks.com/w/page/125071307/A%20filterbubor%C3%A9k-koncepci%C3%B3
https://docs.google.com/document/d/11XWMXCGDfCrB0oxef1O1fs2RBEVGdVIL7fWi_MGBD1g/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mev65CYLrUxXwQrPbUSSZZiTJiduna-GOn4hwgf8syk/edit
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Gondolattérképek

CÍM GONDOLATTÉRKÉPEK

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Grafikai rendezők

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, egyénenként egy internetre csatlakozó IKT-eszköz

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Azonosítja egy téma kulcsszavait és összefüggéseit;
 – ismeri az online gondolattérképek hozzáadott értékét;
 – különbséget tesz a lényegi fogalmak és a részletek között; 
 – ismeri és alkalmazza a jó gondolattérkép minőségi kritériumait.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Információk rendszerezése, elemzése és összegzése; 
 – megfelelő és eredményes együttműködés másokkal.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek:	magyar nyelv és irodalom: önálló vázlatkészítés, gondolattérkép 
készítése;
informatika: önálló információszerzés.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló 
tanulás.

LEÍRÁS A tananyag lényegét kulcsszavakkal ragadhatjuk meg, a kulcsszavak (és esetlegesen 
az ezekből készített címkefelhők) azonban nem ragadják meg ezek egymáshoz való 
viszonyát, hierarchiáját, összefüggéseit. A gondolattérképek jobban visszaadják a szöveg 
lényegét, de nemcsak szövegek kivonatolására vagy „konvertálására” alkalmasak, hanem 
saját ötletek lejegyzésére, rendezésére, egyéni vagy csoportos ötletroham menedzselé-
sére.

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár előkészíti a Gondolattérkép-mintákat és az értékelésükhöz alkalmazandó 
értékelőtábla táblázatát (3 szint, maximum 4 szempont). A szempontokat az órán írja be  
a Google Űrlapba, aminek segítségével majd értékelteti a gondolattérképeket. 3500–5000 
leütésnyi szövegeket választ, amelyeket a tanulók gondolattérkép formájában foglalhatnak 
össze. A csoportmunka önértékeléséhez kérdőívet készít.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

10 Térképezd fel! A tanár felteszi a kérdést, hogy hol találkoztak a tanulók gon-
dolattérképekkel, tudják-e, mit jelent, és mire jó. Az alkalmazás 
és a felépítés sokszínűségét egy gondolattérkép-válogatással 
(minták) mutatja be.
A tanulók feladata olyan közös jellemzők meghatározása, ame-
lyek segítik a gondolattérkép olvasását, értelmezését, az eredeti 
téma rekonstruálását. A tanulók meghatározzák azokat a szabá-
lyokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani egy gondolattérkép 
készítése során. 

Gondolattérképek – minták

15 Alkoss! A szabályokat egy közös gondolattérképen szempontokba ren-
dezik, majd ezek alapján egy értékelőtáblát készítenek, amely-
ben meghatározzák a jó gondolattérkép kritériumait, és minőségi 
szinteket különítenek el. A tanár segíti a szabályok összegyűjté-
sét, szempontokhoz kapcsolását és értékelőtáblává formálását.

Mindmeister/Mindomo
Google Dokumentumok

10 Értékelj! Az elkészült értékelőtábla alapján a minta-gondolattérképeket 
igyekszenek a tanulók értékelni, és összehasonlítják a csoport 
válaszait. Megvitatják, hogy mennyire voltak egységesek az 
értékelések, vagy mi lehetett az oka, ha eltértek a válaszok 
egymástól. 

Gondolattérképek – minták

Google Űrlap

5 Vesd össze! A tanulók megvitatják az offline és az online gondolattérkép 
közötti különbségeket és az online gondolattérképek előnyeit. 
Összehasonlító táblázatban rögzíthetik a szempontokat, a közös 
és a különböző tulajdonságokat.

25 Alkoss! A tanár a tanulókat csoportokra osztja, és egy viszonylag rövid 
szöveg (~3500–5000 leütés, lásd a mellékletekben: Rövid 
jegyzet a jegyzetelésről és Jegyzetelési technikák) feldolgozá-
sát kéri olyan formában, hogy a tanulók állítsanak össze egy 
online gondolattérképet, amely megfelel a korábban megbeszélt 
szempontoknak. Az egyes csoportok kaphatnak különböző szö-
vegeket, de érdekes lehet, ha 2-2 csoport azonos témát kap, így 
összehasonlíthatóvá válik egyazon cikk kétféle feldolgozása.
A térképeket elhelyezik egy közös felületen, ahol minden cso-
porttárs megtekintheti őket a későbbiekben.

Rövid jegyzet a jegyzetelésről
Jegyzetelési technikák

15 Mutasd be! A különböző csoportok szószólói bemutatják a gondolattérképek 
által a témájukat.

Mindmeister/Mindomo

5 Értékelj! A csoportok rövid önértékelést végeznek, melynek része a saját 
gondolattérkép mint produktum értékelése, valamint a csoporton 
belüli együttműködés értékelése is.

Az együttműködés önértéke-
lése

5 Reflektálj! A tanulók elgondolkodnak azon, hogy az online, kollaboratív mó-
don szerkeszthető gondolattérképeknek hogyan vehetik hasznát 
későbbi tanulmányaik során.

Tanulási napló/kilépőkártya

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/rovid-jegyzet-a-jegyzetelesrol
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/jegyzetelesi-technikak
https://docs.google.com/document/d/1KImTTegscWwOtlSzqpAspmHbDXY5bIKGCHn9PO4TIOI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KImTTegscWwOtlSzqpAspmHbDXY5bIKGCHn9PO4TIOI/edit
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A	sikert	elősegítő	tényezők
A foglalkozás során előnyt jelent, ha a tanulók már dolgoztak gondolattérképekkel. A foglalkozást 
megelőzően szerencsés, ha már sikerült lefektetni a kollaboratív munka szabályait. 

Kockázatok,	nehézségek
A kollaboratív munka során a tanulóknak elővigyázatossággal kell kezelniük a közös dokumentumot, 
gondolattérképet. A Mindmeisterben nem lehet műveletet visszavonni, ha egyszerre többen szer-
kesztik a gondolattérképet, így egy véletlen törlést követően meg kell állni a szerkesztésben, és egy 
kivételével mindenkinek ki kell lépnie a szerkesztésből, hogy vissza lehessen állítani az elveszett 
adatokat. Igaz, hogy a szerkesztés történetében a névvel regisztrált felhasználók módosítási hoz-
zájárulásai látszanak, verziókat egyesíteni nem lehet, így egy törlést követően újabb módosítások, 
gyarapítások esetén nem lehet adatvesztés nélkül visszaállítani a korábbi verziót.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A szöveg ábrázolása gondolattérkép formájában bemutatható prezentációként is, ehhez mindössze 
annyi szükséges, hogy a Mindmeister prezentációkészítőjével kijelöljük a bemutató egyes állomása-
it és az egy keretbe foglalandó mennyiségű gondolatbuborékot.

Mellékletek
Gondolattérképek – minták
Egy gondolattérkép értékelőtáblája
Rövid jegyzet a jegyzetelésről
Jegyzetelési technikák
Az együttműködés önértékelése

Tanári	segédanyagok
Ollé János: Fogalomtérkép közös munkához. In: Bányai Sándor – Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. 
Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember.

https://docs.google.com/document/d/1GPNwfJPhgqaHQOSacQftHallNyjY6WBYYrRNoxZaeAc/edit
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/rovid-jegyzet-a-jegyzetelesrol
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/jegyzetelesi-technikak
https://docs.google.com/document/d/1KImTTegscWwOtlSzqpAspmHbDXY5bIKGCHn9PO4TIOI/edit
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A	megosztás	napja

Szerzői jog

CÍM SZERZŐI	JOG

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Szerzői jog, hivatkozás

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Kivetítő és számítógép interneteléréssel, mobileszközök (laptop/tablet/okostelefon) 

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Megismeri a szerzői jog jelentőségét;
 – megtanulja az idézés és a hivatkozás szabályait.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – A digitális technológia és a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok megfelelő hasz-
nálata az információkhoz való hozzáférés, illetve az információk kezelése, integrálása, 
értékelése és létrehozása céljából;

 – az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: az idézés formai és etikai szabályai;
informatika: hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése; a források alkotó felhasználása 
az etikai normák követésével;
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állam-
polgári kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS Az internetes közegben könnyen megoszthatóvá válnak a tartalmak, mindamellett gyakran 
nehezen visszakövethető, hogy kitől származik egy-egy szöveg, kép vagy gondolat, mert 
hivatkozás nélkül osztják meg, szerkesztik bele saját munkájukba más felhasználók – 
teljesen jogtalanul. A foglalkozás keretében a tanulók szembesülnek azzal, hogy nem 
használhatnak fel szabadon bármit, szabályok vonatkoznak az idézésre is, és megtanulják, 
hogy miképpen lehet hivatkozásjegyzéket készíteni különböző forrásokhoz – egy saját kis 
cikk kapcsán.

ELŐKÉSZÜLETEK Az alkotások tablójának összeállítása, témajavaslatok, esetleg források gyűjtése.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

10 Hangolódj rá! A tanár szemléltetőeszközül egy kisebb tablót vetít ki a tanulók-
nak, amelyen különféle alkotások részletei láthatók. Ez a beve-
zetés lehet egyfajta játék is, ráismernek-e a tanulók az egyes 
részletekre. Az alkotások változatos műfajokat képviselhetnek: 
versidézetek, aforizmák, jellegzetes mondatok közös olvasmá-
nyokból, néhány sor egy tanulmányból, festmények, zeneművek 
stb.
A tanár felteszi a kérdést: miért fontos, hogy hivatkozzunk egy 
mű szerzőjére? A tanulók válaszaikban említhetik a hírnevet, a 
presztízst, a szakmai tekintélyt, a jogdíjakat, a hitelességet, az 
értéket, a szerző tapasztalatát.

Alkotások tablója, kivetítő

20 Térképezd fel! A feladat és a hivatkozási formátumok megismerése – ötletbörze
A tanár ezután közli a diákokkal, hogy ebben a modulban a szer-
zői jogról és a hivatkozásról fognak tanulni. A feladatuk, hogy 4-5 
fős csoportokba szerveződve írjanak egy 3000 leütéses cikket, 
(a) amelynek címét a megadott listáról kell kiválasztaniuk, és 
(b) amelyben pontosan követniük kell egy bizonyos hivatkozási 
formátumot úgy, hogy (c) két papíralapú, két internetes forrást és 
egy képet fel kell használniuk. A hivatkozásokból a cikk végén (d) 
megfelelő formátumú forrásjegyzéket kell készíteniük.
A diákok csoportokba rendeződnek, és kiválasztják azt a címet, 
amelyet ki szeretnének dolgozni. Ezt követően elolvassák 
„Az idézés és a hivatkozás” című dokumentumot, amelyből 
megtanulható a hivatkozásformátum. Végül kapnak egy segédle-
tet a papíralapú források és idézetek kiválasztásához, melyhez a 
Moly.hu oldalt fogják használni.
A feladat és a segédletek megismerése után a csoportokon belül 
a diákok ötletbörzét tartanak a cikk tartalmáról.
Mind az ötletbörzét, mind a cikket érdemes olyan szöveg-
szerkesztőben írni, amely megengedi, hogy a dokumentumon 
egyszerre többen is dolgozzanak (ezért jó, ha a csoportban több 
mobileszköz is van), például a Google Dokumentumokban.

Az idézés és a hivatkozás
Témajavaslatok iskolaújság-
cikkekre
Moly.hu-idézetek – tanári 
segédanyag
Csoportonként egy számító-
gép, mobileszközök

40 Alkoss! A diákok csoportokban dolgozva forrásokat keresnek, és megír-
ják a cikket, közben a tanár folyamatosan monitoroz, facilitál.

(Ugyanaz, mint az előbb)

10 Ellenőrizd! A csoportok, elkészülvén az (a), a (b), a (c) és a (d) feladatokkal, 
még egyszer ellenőrzik, hogy a szövegbeli idézetek, a forrás-
megjelölés és a szöveg végi forrásjegyzék megfelelő-e.

(Ugyanaz, mint az előbb)

10 Oszd meg! A diákok a kész cikkeket feltöltik a saját tanulási naplójukba. Ezt 
követően lehetőségük van elolvasni néhány cikket, amelyet más 
csoportok alkottak.

Csoportonként egy számító-
gép

A	sikert	elősegítő	tényezők
A diákok érdeklődésére számot tartó témák, a választás vagy javaslat lehetősége motiválóan hat 
a csoportra. Az idő szűkössége miatt fontos, hogy a csoportmunka során a diákok hatékonyan fel 
tudják osztani maguk között a feladatokat.

https://docs.google.com/document/d/1wPVfEKwpNwWNCyrerlsS4q6eOND44qH1wdvMJTM_wQA
https://docs.google.com/document/d/1IQ_RldEPZtP39hqlO-7x2UIZOnLqL3H8sdCUfwOBVGY
https://docs.google.com/document/d/1feeeUFSxg4aPZ0ZuzPfjE5KRG-5t3e3__tioPVV8hzs
https://docs.google.com/document/d/1feeeUFSxg4aPZ0ZuzPfjE5KRG-5t3e3__tioPVV8hzs
https://docs.google.com/document/d/1IQ_RldEPZtP39hqlO-7x2UIZOnLqL3H8sdCUfwOBVGY/edit
https://docs.google.com/document/d/1wPVfEKwpNwWNCyrerlsS4q6eOND44qH1wdvMJTM_wQA/edit
https://docs.google.com/document/d/1wPVfEKwpNwWNCyrerlsS4q6eOND44qH1wdvMJTM_wQA/edit
https://docs.google.com/document/d/1feeeUFSxg4aPZ0ZuzPfjE5KRG-5t3e3__tioPVV8hzs
https://docs.google.com/document/d/1feeeUFSxg4aPZ0ZuzPfjE5KRG-5t3e3__tioPVV8hzs
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Kockázatok,	nehézségek
Néhány csoportnak nehézséget okozhat a cikkírás befejezése, például azért, mert az előkészítő 
fázis (Térképezd fel!) túl sok időt emésztett fel. Egyrészt fontos a folyamatos tanári jelenlét, moni-
torozás, hogy segítsük a gyorsabb megértést, másrészt a nagyon leszakadó csoportok esetében 
csökkenthetjük az elvárt terjedelmet.

Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
Az alkotások tablóját érdemes minden osztályban az adott közösséghez szabni. A tabló helyett lehet 
kvízt is készíteni, figyelembe véve az osztály lehetséges ismereteit, például Kahoot-tesztként (ki 
ismer fel minél több alkotást).
A témajavaslatok elég megengedők ahhoz, hogy sokfelé el lehessen kanyarodni tőlük, de az osztály 
érdeklődésétől és igényétől függően ki lehet találni más, esetleg konkrétabb témákat is, több se-
gítséggel a forrásgyűjtés terén. Maguk a diákok is javasolhatnak a bemutatott témák alapján újabb 
témákat. A legjobb alkotásokat be is lehet küldeni az iskolaújság szerkesztőségébe. 

Mellékletek
Alkotások tablója
Az idézés és a hivatkozás
Témajavaslatok iskolaújság-cikkekre

Tanári	segédanyagok
Moly.hu-idézetek – tanári segédanyag

https://docs.google.com/document/d/1IQ_RldEPZtP39hqlO-7x2UIZOnLqL3H8sdCUfwOBVGY/edit
https://docs.google.com/document/d/1wPVfEKwpNwWNCyrerlsS4q6eOND44qH1wdvMJTM_wQA/edit
https://docs.google.com/document/d/1feeeUFSxg4aPZ0ZuzPfjE5KRG-5t3e3__tioPVV8hzs/edit
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Kreatív közkincsek

CÍM KÖZKINCSEK

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Creative Commons és Public Domain

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Kivetítő, számítógép interneteléréssel, laptop

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Ismeri a szerzői jog, a kreatív közkincsek és a közkincsek fogalmát;
 – képes a munkájához szabadon használható képeket, zenéket találni az interneten;
 – fontosnak tartja a kreatív közkincsek gyarapítását.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK  – Keresési stratégiák;
 – esztétikai érzék.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek: magyar nyelv és irodalom: aktív részvétel a társadalom kö-magyar nyelv és irodalom: aktív részvétel a társadalom kö-
zösségeiben, meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek létrehozásában;
ember és társadalom: az információk önálló rendszerezése és értelmezése.
Kulcskompetenciák:	anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és 
állampolgári kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS Az interneten számos forrással találkozhatunk, és képek, zenék tekintetében 
olyanokkal is, amelyeken az alkotások szerzői kimondottan engedélyt adnak a 
műveik felhasználásához. Ezek lehetnek a tanulók prezentációinak, plakátjainak, 
honlapjainak részei, de ők maguk is tartalomszolgáltatóvá válhatnak, ha hasonló 
módon, Creative Commons vagy Public Domain licenccel tesznek közzé tartalmakat. 
Megtanulják, hogy hová forduljanak, ha képekre, zenére van szükségük, és hogy ők 
hogyan járulhatnak hozzá az internetes gyűjteményekhez. 

ELŐKÉSZÜLETEK A tanár előkészíti a szerzői jogi prezentációt és a kvízt az osztály számára. Szükség 
esetén további témajavaslatokat dolgoz ki az album/diavetítés-feladathoz kapcsoló-
dóan.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

5 Hangolódj rá! Van olyan fényképed, rajzod, zenéd, amit magad készítettél, és 
ami büszkeséggel tölt el? Megosztható az egész világgal? A 
diákok olyan „kincseket” gyűjtenek, amelyeket megmutatnának 
másoknak is. Először egyénileg gondolnak ki pár ilyen példát, 
majd megosztják pármunkában egy társukkal, ezt követően pedig 
két pár osztja meg egymással, hogy milyen „kincseik” vannak.

20 Idézd fel! A tanár elmondja, hogy a szerzői jogi órán (talán más órákon is) 
a diákok hallhatták már, hogy a saját munkájuk illusztrálásához 
jogtiszta képeket (és zenéket) használjanak, és ehhez a Flickr, 
a Pixabay oldalakat ajánlotta. Bevezeti a Creative Commons 
fogalmát, néhány internetes közgyűjteményt és kép-, hang-, illetve 
videómegosztó oldalt, amelyeket talán ismernek a diákok, de most 
esetleg más szemmel nézik majd őket.

Copyright, Creative Commons, 
Public domain prezentáció

20 Ítéld meg! A tanultakat kvíz formájában is alkalmazzák a diákok, ahol olyan 
esetekről olvasnak, amelyekben meg kell ítélni, hogy milyen 
licencmegoldásokra lesz szükség, vagy hogy megsértették-e a 
szerzői jogot különböző felhasználók, vagy sem. Az eredményeket 
megbeszélik.

Szerzői jogi esetek – kvíz
Laptopok

10 Térképezd fel! A diákok azt a feladatot kapják, hogy a bemutatott képi és zenei 
gyűjtemények segítségével egyénileg készítsenek egy saját 
tematikus gyűjteményt, ami lehet a) album, b) diavetítés/slideshow 
(opcionálisan: zenés kísérettel). A diákok választhatnak a pedagó-
gus által megjelölt témák közül, vagy javasolhatnak újabbakat. A 
munka első szakaszában képeket gyűjtenek össze.

Témajavaslatok album/diavetí-
tés készítéséhez
Technikai tanácsok album 
készítéséhez
Technikai tanácsok diavetítés 
készítéséhez
Laptopok

25 Alkoss! A diákok megismerkednek a megfelelő értékelőtáblával, és az ér-
tékelési szempontok figyelembevételével készítik el saját művüket.

Egy album értékelőtáblája
Egy diavetítés értékelőtáblája

10 Reflektálj! A kész termékeket a diákok feltöltik a tanulási naplójukba, és rövid 
reflexióval látják el (miért választották azt a témát, hogy ment a 
munka...?).

Padlet
Laptopok

A	sikert	elősegítő	tényezők
A kreatív diákok számára az albumkészítés örömteli feladat lehet szabadon választott témában. A 
megfelelő keresőkifejezések használata hatékonyabbá teszi a keresést.

Kockázatok,	nehézségek
Az időkorlátok az alkotói folyamat során rosszul érinthetik a diákokat, félő, hogy bizonyos témában 
nem vagy nem elég gyorsan tudnak megfelelő mennyiségű képet összegyűjteni a téma speciális 
volta miatt, esetleg a produktum végső formába öntése nem tud lezárulni az órán, mert a diákok nem 
elégedettek még eléggé a dizájnnal. 

https://docs.google.com/presentation/d/1r7mqQdQ9uxqnoMG9OMywox4l3_5Ec0-vJJt5us7h-Uo/present?ueb=true&slide=id.g3de271b4a0_1_34
https://docs.google.com/presentation/d/1r7mqQdQ9uxqnoMG9OMywox4l3_5Ec0-vJJt5us7h-Uo/present?ueb=true&slide=id.g3de271b4a0_1_34
https://docs.google.com/document/d/1ZLx8LpnTLoRwEjRAtuZDBS-ZvPRE-dUnG1AwnrB85P8/edit#heading=h.wuea7wwli61e
https://docs.google.com/document/d/12XL0eYh1Z79Cqj1USIfl7JMhjO5lmMpT8rI4bfgJEEs/edit
https://docs.google.com/document/d/12XL0eYh1Z79Cqj1USIfl7JMhjO5lmMpT8rI4bfgJEEs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qNlnzvS1MaGFdxVVzJjfuM_GOoWlcKaexdergqgifFQ/edit#heading=h.v6g4finkylod
https://docs.google.com/document/d/1qNlnzvS1MaGFdxVVzJjfuM_GOoWlcKaexdergqgifFQ/edit#heading=h.v6g4finkylod
https://docs.google.com/document/d/1gRDr3V_cWU4yioaV8Fa4c5Tf0DfAsjjFopVlil98UvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1gRDr3V_cWU4yioaV8Fa4c5Tf0DfAsjjFopVlil98UvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_tXNSg1y-jIj5wG_kGJO179LPhykCDMkGy-1HIhKPzE/edit#heading=h.ddyuyiihjntg
https://docs.google.com/document/d/1rcpEX3Mo5-Z5-Ep-2Mdm8bCLk3_xWobjKxQOYlpQX20/edit
https://padlet.com/
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Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A szerzői jogi kvízt akár online szavazórendszerrel, pl. Socrative-val is meg lehet oldani, hogy lássuk 
az egész osztály teljesítményét.

A legtetszetősebb munkákat az iskola honlapján is meg lehet osztani, a szülők beleegyezésével. 

Mellékletek
Copyright, Creative Commons, Public domain prezentáció
Szerzői jogi esetek – kvíz

Socrative Quiz szerzői jogi esetek
Témajavaslatok album/diavetítés készítéséhez
Technikai tanácsok album készítéséhez
Technikai tanácsok diavetítés készítéséhez
Egy album értékelőtáblája
Egy diavetítés értékelőtáblája

Tanári	segédanyagok
Flickr és Creative Commons

https://docs.google.com/document/d/12XL0eYh1Z79Cqj1USIfl7JMhjO5lmMpT8rI4bfgJEEs/edit
https://docs.google.com/document/d/1gRDr3V_cWU4yioaV8Fa4c5Tf0DfAsjjFopVlil98UvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1rcpEX3Mo5-Z5-Ep-2Mdm8bCLk3_xWobjKxQOYlpQX20/edit
https://docs.google.com/document/d/1ooag8fEABrwpoWd7nYvWBlhvfD2Cc-iPafLApeDiP-U/edit
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És te mit tanultál?

CÍM ÉS	TE	MIT	TANULTÁL?

KÉSZÍTETTE	 Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

TÉMA Munka a tanulási naplókkal

FELTÉTELEK,	ESZKÖZÖK Kivetítő, számítógép interneteléréssel, mobileszközök (laptop/tablet/okostelefon).

A	TERVEZETT		
TEVÉKENYSÉGEK		
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI	EREDMÉNYEK	  – Képes gondolkodni a gondolkodásáról;
 – képes megítélni a tanulási céljai elérését;
 – képes azonosítani a főbb tanulási eredményeit.

KOROSZTÁLY 9–10. osztály

FEJLESZTENDŐ	KÉSZSÉGEK A saját megértés és tanulási igények nyomon követése.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi	területek:	magyar nyelv és irodalom: felkészülés az információ értékének, 
jelentőségének felismerésére, értékelésére, kritikájára;
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és 
állampolgári kompetencia, hatékony, önálló tanulás.

LEÍRÁS A tanulók összegzik a tanulási naplójukban rögzített legfontosabb tanulási eredménye-
ket és tanulási élményeket, és megosztják őket a többi tanulóval.

ELŐKÉSZÜLETEK A Mentimeter-felület előkészítése, a tanári Socrative-oldal beállítása.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG,	ESZKÖZ,		
MELLÉKLET

10 Hangolódj rá! A tanár arra kéri a diákokat, hogy gondolják át, mit vagy miket 
tartanak a leghasznosabbnak a témahéten tanultak közül. Ezt 
egy közös Mentimeter-felületre kell küldeniük mobileszközük 
segítségével. Öt perc után a tanár reflektál néhány elemre.

Mentimeter, mobileszközök, 
kivetítő

20 Idézd fel! A diákok feladata most az, hogy az egész héten folyamatosan 
készülő tanulási naplójukat a Padlet-oldalukon tekintsék át, és 
írjanak legalább három feleletválasztós kérdést a tanultakkal 
kapcsolatban. Ehhez kapnak egy közös munkafelületet: egy 
Google-táblázatot, amely link birtokában bárki számára elérhető, 
és amelyet egy időben szerkeszthetnek. Ez a táblázat  
a Socrative nevű tesztalkalmazás sablonja. Fontos, hogy a diá-
kok minden kérdésnél megjelöljék a helyes választ.

Tanulási naplók a Padleten, 
Socrative Quiz-sablon, mobil-
eszközök (a legjobb a laptop) 
vagy asztali számítógépek

20 Ítéld meg! Amikor elkészülnek a kérdések, a tanár xlsx-formátumban le-
menti a táblázatot, majd importálja a Socrative programba  
(www.socrative.com), és beállítja a tesztet. A teszt többfélekép-
pen is beállítható, például úgy, hogy a diák a saját tempójában 
oldhassa meg, azonnal jelezze ki a helyes megoldást, és ne 
legyen időlimit (persze másképp is dönthetünk). Ezt követően 
a tanár kivetíti és elindítja a tesztet, a diákok csatlakoznak a 
virtuális osztályteremhez a megadandó kód segítségével az 
okoseszközeikkel, és megoldják a tesztet. Célszerű a páros 
munka, mert így a párok minden kérdésnél megvitathatják a 
válaszlehetőségeket. A tesztmegoldásra a kivetített eredmények 
alapján reflektálnak. Melyik kérdés volt nehezebb, és miért? 
Milyen érzés volt kérdéseket írni?

Kivetítő, mobileszközök

20 Idézd fel!
Reflektálj!

 

A diákok a tematikus hét kilépőkártyájaként egyénileg kitöltik  
a 10 dolog, amit az önálló tanulás hetén tanultam című 
táblázatot, amelyből a tanár biztosít egy letölthető változatot.  
A kitöltött táblázatot mindenki feltölti a saját tanulási naplójába.

10 dolog, amit az önálló tanu-
lás hetén tanultam, számító-
gépek

20 Reflektálj! A foglalkozás beszélgetőkörrel zárul, ahol a diákok már csak 
egy kérdésre válaszolnak: mit tudnak hasznosítani a témahéten 
tanultakból az egész tanévre nézve?

A	sikert	elősegítő	tényezők
Ezen utolsó modul célja a visszatekintés és a reflexió, amely az egész héten át tartó figyelmes mun-
ka során éri el legjobban a célját. A Socrative-kérdések megalkotásánál A kérdések napján tanultak 
felidézése igen hasznos lehet. A modul feladatai feltételezik, hogy a tanuló minden nap végén kitöl-
tötte a tanulási naplóját.

Kockázatok,	nehézségek
A kvízkérdések írása során a diákok ugyanabba a dokumentumba írnak szimultán módon, aminek 
következtében biztosan számítani lehet arra, hogy egyszer-egyszer véletlenül kitörlik, amit a társuk 
írt, illetve hogy az átlagosnál nagyobb a munkazaj.

https://www.mentimeter.com/
http://www.socrative.com
https://docs.google.com/document/d/1nDOCewASANATHAoesJnUcgY2x5OTR630a6Oj4kaihE4
https://docs.google.com/document/d/1nDOCewASANATHAoesJnUcgY2x5OTR630a6Oj4kaihE4
https://docs.google.com/document/d/1nDOCewASANATHAoesJnUcgY2x5OTR630a6Oj4kaihE4
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Változatok,	ötletek,	további	tevékenységek
A Socrative teszt többféleképpen is személyre szabható. Dönthetünk úgy, hogy a diákok ne lássák 
azonnal a kérdések helyes megoldását, hanem csak a tesztkitöltés végeztével szembesüljenek vele 
a táblán kivetítve. Ez esetben egyrészt végigmehetünk egyenként a kérdéseken újra, közösen, más-
részt a közös átnézés időigényességét kompenzálandó magára a tesztkitöltésre szigorúbb időlimitet 
állíthatunk be. A Socrative teszt akár kiscsoportos elrendezésben is kitölthető (pl. 3-4 diákonként egy 
okoseszközzel), amennyiben kevés eszköz áll rendelkezésre, vagy gyengébb a wifijel.

Mellékletek
10 dolog, amit az önálló tanulás hetén tanultam
Socrative Quiz-sablon

Tanári	segédanyagok
Mentimeter – tanári segédanyag
Socrative – tanári segédanyag

https://docs.google.com/document/d/1nDOCewASANATHAoesJnUcgY2x5OTR630a6Oj4kaihE4
https://docs.google.com/document/d/1lRP2dOgmFr_kWibimHGsDythD-vFXvA2v7nNYjif86c
https://docs.google.com/document/d/11aSGd2ocWkIZ6fKS8qIxqebelABXWYk098FuhpBszIc/edit
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