Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

IKT Műhely 2014

Jelen kiadvány a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” II. szakasz kiemelt projekt keretében készült
Projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Kedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Alkotószerkesztők:
Csordás Ildikó
Farkas Bertalan Péter
dr. Főző Attila László
Füzi Otília
Tóth Boglárka
Tóth-Mózer Szilvia

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Digitális Pedagógiai Osztály, IKT Módszertani Iroda, 2015.
Felelős kiadó: Kiss József ügyvezető
ISSN 2062-6568
Nyomdai munkák: Pátria Nyomda Zrt.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

3

tartalomjegyzék
Előszó



5

IKT Műhely 2014

8

IKT eszközökkel támogatott projektpedagógia
Trendek és kihívások a 21. század iskolájában
A 21. századi készségek
A pedagógiai projekt jellemzői
Projekttervezés
Értékelés
A pedagógiai projekt fő szakaszai

10
11
12
16
19
21
26

Nem mind arany, ami fénylik

49

Versbebújó

57

Emberke az osztályunkban

64

Készítsünk utazási katalógust!

75

Vizes környezetünk fizikája

81

A mozgó töltések

87

A szuperhősök mentik meg a Földet?

95

CBI helyszínelők

103

Fecskét látok, szeplőt hányok

111

Itt élünk mi

117

Nyugat 2.0

126

4

tartalomjegyzék

Háromszögek a matematikában és azon túl

134

Do you speak body language?

143

Hangszeroktatás 2.0

151

„Itt élned, halnod kell…”

160

Madarat tolláról, embert profiljáról

170

VintAGED?

176

Az én házam

184

előszó

5

Kedves Olvasó!
Ön az IKT Műhely sorozat harmadik kötetét tartja a kezében, amely a
2008-as és egy 2010-es kiadvány folytatása. Az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. által közreadott kötetek célja a pedagógusok
inspirálása az IKT-val támogatott pedagógiai módszerek alkalmazása
terén. Jelen kötet középpontjában a pedagógiai projekt és annak módszertana áll.
A projektpedagógia alapfogalmait és főbb jellemzőit bemutató bevezető tanulmányt követően projektterveket talál. A projektterveket
gyakorló pedagógusok tervezték eltérő életkorú tanulócsoportok
számára, és különböző tantárgyak keretében valósították meg azokat. Reméljük, hogy a kötetet lapozva számos pedagógus kolléga érez
majd kedvet hasonló projektek lebonyolítására. E szándékot támogatják az IKT Műhely 2014 honlapján (www.sulinet.hu/iktmuhely_2014/)
A Digitális Pedagógiai Osztály mentorcsapata
elérhető, a projektekhez kapcsolódó letölthető és módosítható dokumentumok, segédanyagok. A honlapon megtekinthetőek továbbá a
projekteket bemutató, a pedagógusok iskoláiban forgatott rövidfilmek is.
A projektek szerzői az IKT műhely 2014 pályázat nyertesei. Projektötleteik kidolgozásában az Educatio Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztályának munkatársaiból álló mentorcsapat segítette őket. Projektterveiket a pedagógusok meg is valósították saját iskolájukban,
a kipróbálásról pedig rövidfilmek készültek.
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Az IKT Műhely 2014 projekttervek szerzői:
Balázs Katalin, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
Benedekné Fekete Hajnalka, Turai Hevesy György Általános Iskola, Tura
Bosányi Éva, Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, Budapest
Csanády Szilvia, Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Filep Doina Otília, Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó
Klacsákné Tóth Ágota, Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Komaság Margit, Baross Gábor Általános Iskola, Budapest
Ládi Klára, Csete Balázs Általános Iskola, Jászkisér
Margitai Istvánné, Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Nemes-Nagy Katalin Erika, Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola, Szeged
Németh Mónika, Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Edelény
Priszlinger Ferencné, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, Szeged
Skultéty Zoltánné, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
Szabó Norbert, SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged
Szeszenka Gabriella, Baross Gábor Általános Iskola, Budapest
Tarné Éder Marianna, Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Tóth Anna, Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Debrecen
Tóth Éva, Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nagykáta
Tóth Lászlóné, Szent István Általános Iskola, Erdőbénye
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A kötet lapjain elhelyezett QR kódok segítségével további tartalmakhoz juthat, amelyek meghaladták a
kiadvány terjedelmét. Ezek a projektterveket kiegészítő tanári segédanyagok, értékelő- és projektirányítási eszközök, feladatlapok, alkalmazásokat bemutató tutoriálok. A kódokat okostelefon vagy tablet
segítségével, QR-kód olvasó alkalmazással tudja beolvasni, illetve asztali számítógépén vagy laptopján
webkamera használatával.
Bízunk benne, hogy a kiadványban található projekttervek és a honlapunkon található portfóliók gyakorlati segítséget nyújtanak az IKT eszközökkel segített tanulás és a projektpedagógia iránt érdeklődő
pedagógusoknak!
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Digitális Pedagógiai Osztály
IKT Módszertani Iroda
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Az IKT Műhely 2014 pályázat célja olyan jó gyakorlatok létrejöttének támogatása volt, amelyek a projektpedagógia, illetve az IKT eszközök és alkalmazások eszköztárát ötvözik a tanulók 21. századi készségeinek fejlesztése érdekében. A projektek kidolgozása, megvalósítása és azok minél szélesebb körben való terjesztése lehetővé teszi, hogy minél több pedagógus megismerje ezt a módszertant.
A pályázat pedagógiai célja volt a tanulók digitális írástudásának fejlesztése, valamint a választott műveltségi területek (tantárgyak)
adott témaköréhez illeszkedő ismeretek bővítése, készségek és képességek fejlesztése a kompetencia alapú pedagógia szempontrendszerének megfelelően.

Az IKT Műhely 2014 projekt legfontosabb mérföldkövei

A pályázatra olyan IKT-val támogatott pedagógiai projektterveket nyújtottak be a pedagógusok, amelyek reagálnak a 21. század kihívásaira. A pályázat témája bármely műveltségi területhez vagy tantárgyhoz/ tantárgycsoporthoz kapcsolódhatott, megvalósítása történhetett tanítási órák keretében vagy tanítási órán kívül is. A pályázatoknak természetesen a Nemzeti alaptantervvel és a vonatkozó
kerettantervi szempontokkal is összhangban kellett állniuk.
A meghirdetett pályázatra sikeresen jelentkezők több mint fél éven át, közös munka keretében bővítették pedagógiai, módszertani és
technikai tudásukat, valamint a saját projekttervüket is, amelynek egy kevésbé kidolgozott változata a pályázati részvétel alapfeltétele
volt.

IKT Műhely 2014

Az IKT Műhely 2014 pedagógusai
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Az IKT Műhely 2014 pályázat szakmai közösségének
munkáját mentorok támogatták. A közösség tagjai emellett egymás munkáját is segítették észrevételeikkel és
ötleteikkel. A műhelymunka kitűnő lehetőség volt a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére és pedagógiai projektek tervezésében, illetve lebonyolításában való gyakorlat szerzésére, valamint a tapasztalatok
megosztására.
A kidolgozott és megvalósított oktatási projekteket a pedagógusok különböző szakmai fórumokon mutatták be.
Az elkészült projektportfóliók alapján a szakmai zsűri
kiválasztotta azokat a projekteket, amelyek megvalósításáról professzionális stáb közreműködésével filmfelvétel
is készült.
A szakmai pályázat záró eseményére a Sulinetwork 2014
Konferencia gálaestjén került sor, ahol az IKT Műhely
2014 pályázat résztevői ünnepélyes keretek között valamennyien értékes díjakkal gazdagodtak.

IKT ESZKÖZÖKKEL
TÁMOGATOTT
PROJEKTPEDAGÓGIA
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TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZAD ISKOLÁJÁBAN
A 21. században az iskolával szemben számos kritikát és elvárást fogalmaz meg az oktatáspolitika, a munka világa, a szülők és
a fiatalok is. Ezek a kritikai észrevételek és elvárások társadalmi és gazdasági trendekkel vannak kapcsolatban: az érintettek
azt szeretnék, hogy az iskola világa érzékenyen reagáljon például a technológiai fejlődésre, a változó munkaerő-piaci elvárásokra, vagy
éppen az információs társadalom jelenségeiből adódó új információszerzési és –feldolgozási stratégiákra.
Mindannyian azt szeretnénk, hogy az iskola haladjon a korral, a változásokra ne csak nagy késéssel reagáljon, és azt is szeretnénk,
hogy az oktatásból kikerülő tanulók sikeresek legyenek a munka világában, képesek legyenek az élethosszig tartó, önálló tanulásra is.
Ezeket az elvárásokat azonban könnyebb megfogalmazni, mint megfelelni azoknak. Az érintettek közös erőfeszítése szükséges ahhoz,
hogy a 21. század kihívásaira választ adó oktatási terek, helyzetek jöjjenek létre: az innováció mind oktatáspolitikai, mind intézményi,
mind tantermi szinten szükséges. Ez azonban nem jelent felmentést egyik érintett számára sem, nem odázható el a cselekvés arra
hivatkozva, hogy a többi érintett szinten kevés változás mutatkozik. Michael Fullan, az oktatási reformok nemzetközi szinten elismert
szakemberének szavaival élve: „a kiváló iskola megteremtése erkölcsi kötelesség”.
Az oktatás bármely szintjén vagyunk is érintettek, a helyzet kezelésének első lépése az lehet, hogy beazonosítjuk azokat a trendeket,
amelyek az oktatás világát befolyásolják. Ezekre aztán minden szereplő a saját eszközei közül tud válaszokat keresni. Nemcsak az
oktatáspolitikának érdemes tehát figyelnie a trendeket, hanem a gyakorló pedagógusoknak és a munkaközösségeknek is, hiszen nekik
is vannak eszközeik arra, hogy az oktatást érintő trendekre reagáljanak. Ezek az eszközök elsősorban a pedagógiai eszköztár elemei,
innovatív tantermi tanulói tevékenységek. Szerencsére nem kell ezt a munkát az alapoktól kezdeni: sokan sokféle, az oktatás világát
befolyásoló trendet beazonosítottak már, és javaslatok is születtek osztálytermi szintű reakciókra. Mivel minden közeg, minden osztály,
minden tanuló más, az egyik oktatási helyzetben beazonosított trendek és válaszok lehet, hogy nem tökéletesen illeszkednek egy másik
helyzethez. Ezzel együtt tanulságosak lehetnek ezek, és inspirációul szolgálhatnak a saját pedagógiai tervezés – trendek és válaszok
kidolgozása – során. A továbbiakban néhány a nemzetközi szakirodalomban is szereplő oktatást befolyásoló trendet és ezekre kidolgozott módszertani válaszreakciót mutatunk be.
Beazonosított, többször leírt trendek például a munka világából érkező elvárások, úgymint a magasabb rendű gondolkodási készségek
és a 21. századi készségek fejlesztésének szükségessége, jártasság a digitális eszközök használatában, több informatikai szakember
képzésének szükségessége.
A nemzeti versenyképesség szempontjából megfogalmazott elvárás az esélyegyenlőség megteremtése, a munkaerőpiacról kiszoruló
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személyek számának csökkentése, az élethosszig tartó tanulás lehetősége és képessége. Az információs társadalom térnyeréséből
adódó trendek a hatékony információszerzés módjainak megváltozása, újfajta tanulási környezetek és tartalmak elérhetővé válása, a
kommunikációs csatornák megváltozása, az olvasási stratégiák módosulása, a digitális szakadék csökkentése.
De lehetnek olyan trendek is, amelyek csak lokális szinten fejtik ki hatásukat az iskola közvetlen környezetében zajló változások miatt.
Ezek lehetnek például egy iskola tanulóinak jellemző pályaválasztási stratégiái vagy a környéken élő családok szociális összetételében
bekövetkező változások következményei. Ezeknek a trendeknek a beazonításánál az érintettek személyes megfigyelései döntő fontosságúak.
A továbbiakban azzal a trenddel foglalkozunk részletesebben, hogy a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően a tanulók rendelkezzenek a 21. századi készségekkel.

A 21. SZÁZADI KÉSZSÉGEK
A Partnerség a 21. századi készségekért (The Partnership for 21st Century Skills) olyan jelentős informatikai vállalkozásokat
tömörít, mint az Adobe, az Apple, a Cisco, a Dell, a Ford Motor Company, a HP, az Intel, a Lenovo vagy a Microsoft. A társulás
célja az volt, hogy meghatározzák azokat a 21. századi készségeket, amelyekre az ő jelenlegi és jövőbeli munkavállalóinak szüksége
lesz. A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően a 21. századi készségeket három fő kategória mentén definiálták: (1) tanulási és innovációs készségek, (2) információs, média- és technológiai készségek, (3) életvezetési- és karrierkészségek.
Bár ezen készségek fejlesztésének igénye többségében nem számít újdonságnak, manapság mégis hangsúlyosabb elvárásként jelentkeznek, amelyre az iskolának is reagálnia kell. A tartalmi szabályozók által előírt tartalom elsajátítása mellett a 21. századi készségek
fejlesztése is cél, a kötetben bemutatott projekttervekben elsősorban a Tanulási célok/tanulási eredmények részekben találhatóak meg.
A készségfejlesztés elválaszthatatlan a tanulói tevékenységektől, így a készségeket az alábbiakban a kötet jó gyakorlataira hivatkozva
mutatjuk be.
A tanulási és innovációs készségekbe tartozik a kreativitás és innováció, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, valamint a kommunikáció és együttműködés. Ezek alatt olyan további, szűkebb területre fókuszáló készségeket kell érteni, mint például a nyitottság és
fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt, a logikus érvelés alkalmazása a megértés során, vagy a gondolatok és ötletek világos és
hatékony kifejtése szóban és írásban.
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21. századi készségek
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A Madarat tolláról, embert profiljáról című projektben a tanulók feladata, hogy a közösségi oldalak biztonságos használatáról készítsenek
egy blogot, amelynek segítségével szélesebb körben is bemutatják munkájuk eredményeit, kifejtik gondolataikat. A Szuperhősök mentik
meg a Földet? című projektben alsós tanulók számolnak be évfolyamtársaiknak és az iskola kisebb diákjainak a fenntarthatóság témakörében szerzett új ismereteikről.
Az információs, média- és technológiai készségek alatt az egymástól nehezen szétválasztható információs műveltséget, médiaműveltséget,
illetve az információs és kommunikációs technológiai műveltséget értjük. Az információs műveltségbe beletartoznak a nyomtatott és a
digitális források is: a tanulók közvetítő csatornától függetlenül képesek kell, hogy legyenek az információkhoz eredményesen és hatékonyan hozzáférni, az adatokat hozzáértő és kritikai módon értékelni, az információkat pontosan és kreatívan használni az aktuális
probléma megoldásához. Mindemellett az információhasználat erkölcsi és jogi kérdéseinek alapvető megértése is lényeges szempont.
A Hangszeroktatás 2.0 projektben valós probléma például a testhezálló hangszeres darab kiválasztása egy versenyhez, majd a megfelelő előadói hangvétel megtalálása. Ennek érdekében a tanuló híres előadók felvételeit hallgatja meg, értékeli, csoportosítja őket, majd
ezek alapján alakítja ki saját interpretációját.
A médiaműveltség fogalmába beleértendő a médiaüzenetek jellemzőinek megismerése, valamint annak megértése, hogy hogyan, milyen célból és milyen eszközökkel hozunk létre médiaüzeneteket. A médiaműveltséggel rendelkező személynek azt is meg kell értenie,
hogy az egyének milyen különböző módokon értelmezik a médiaüzeneteket, hogyan ismerhetőek fel vagy képviselhetők a különböző
értékrendek és nézőpontok, valamint hogyan befolyásolhatja a média a meggyőződéseket és a magatartást. Az információs és kommunikációs technológiai műveltség eszköztárába tartozik az információkhoz való hozzáférés, az információk kezelése, rendszerezése,
integrálása, értékelése, létrehozása és kommunikációja. Mindez hatékony kutatást és tájékozódást tesz lehetővé.
A közösségi oldalak kommunikációjának imitálására épült a Nyugat 2.0 című projekt, amelyben a tanulók a kutatómunkájuk eredményeképpen összegyűjtött adatok, információk ismeretében készítették el a Nyugat, illetve az egyes alkotók Fakebook-oldalát, és az így
„létrehozott” karakterek „bőrébe bújva” kommenteket írtak egymás oldalára, megosztottak – általuk fontosnak tartott – információkat
a másik alkotóval, valamint a folyóirat oldalán az egész közösséggel.
Az életvezetési és karrierkészségek között tartják számon a rugalmasságot és alkalmazkodóképességet, a kezdeményezőkészséget és
önirányítást, a társas és multikulturális készségeket, a teljesítményt és elszámoltathatóságot, a vezetői készségeket és a felelősségvállalást.
Itt említendők olyan készségek, mint a különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás, az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése, szorgalom és megfelelő munkaerkölcs vagy például az elkötelezettség az egész életen át tartó tanulás iránt.
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Az önirányítás készségét hatékonyan lehet fejleszteni azáltal, hogy a tanulókat ösztönözzük saját tanulási igényeik megértésére és
nyomon követésére. Az én házam című projekt keretében a tanulók tanulási naplót írnak, ami a tervezésben éppúgy segíti őket, mint az
előrehaladás ellenőrzésében és a reflektálásban is.
A Versbebújó projektben kiemelt jelentősége van annak, hogy a tanulók közösen vállalják a felelősséget munkájuk során, eredményesen
működjenek együtt, és megfelelően használják a csapat kollektív tudását. Mindeközben rugalmasnak és kompromisszumkésznek kell
lenniük.
Az Itt élünk mi című projektben a tanulók életvezetési készségei fejlődnek azáltal, hogy megtanulnak hivatalos levelet írni, valamint saját
maguknak kell egy kirándulás útvonaltervét elkészíteniük Google Térképek felhasználásával.
Ahogy a fentiekből is látszik, a pedagógiai projekt tevékenységeinek köszönhetően hatékonyan fejleszthető számos olyan készség,
amely a tanulóknak nemcsak az iskolai eredményességét fokozhatja, hanem a munka világában való helytállásra is felkészíti őket.
A pedagógusnak azonban a 21. századi készségek fejlesztését alaposan elő kell készíteni, hiszen nem bízhatja a véletlenre, hogy a
tanítványai ezekben a készségekben fejlődnek-e vagy sem. Világos, hogy a fent felsorolt készségek fejlesztését nem lehet egyszerre,
egy tanórán megtenni, de még egy projekt keretein belül sem, viszont arra érdemes figyelmet fordítani, hogy egy tanéves időtávlatban
mindegyik szerephez jusson az oktatás során. E készségek tantárgyaktól függetlenül is nagy jelentőséggel bírnak, és szinte mindegyik
fejleszthető bármely szaktárgyi óra – különösen projekt alapú tanulás – keretében.
De mik is a pedagógiai projekt fő jellemzői?
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A PEDAGÓGIAI PROJEKT JELLEMZŐI
Számos nemzetközi szinten megfogalmazott oktatást érintő trendre bizonyul hatékony válaszreakciónak a projektpedagógia,
mely több mint 100 éves múltra tekint vissza, és több reformpedagógiai irányzatban is jelen van. Más módszereknél hangsúlyosabban jelennek meg benne ugyanis az olyan elemek, mint a problémamegoldás, tanulói önállóság, alkotás, kutatás, életszerű problémák és szerepek.
Pedagógiai-didaktikai értelemben a „projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma
áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésekben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. A projekt kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan, végeredménye minden esetben
egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás”.1
A projekt általános értelemben is használt kifejezés, a pedagógiai projekthez annyiban hasonló, hogy egy komplex téma feldolgozásának érdekében zajló egyszeri folyamat. Az általános értelmezésnek megfelelő projektekben a tanulás járulékos haszon, és azért
alkalmazzák a módszert, mert így komplexebb, jobb minőségű produktumok születnek. Az oktatásban viszont éppen azokon a készségeken van a hangsúly, amelyeket a folyamat során lehet elsajátítani és máshogy nem vagy kevésbé; mindemellett a tevékenység során
produktum keletkezik, illetve az érintettek elérnek egy előre meghatározott célt. A projekt során a tanulók alapvetően az adott tanulócsoport érdeklődésének megfelelő, számukra fontos, újdonságértékkel bíró feladatot oldanak meg. A projekt megvalósítása során cél
lehet a hatékony önálló munkavégzés bátorítása és a kooperatív tanulás fejlesztése is. Az oktatási projektekben való részvétel segít
abban, hogy a tanulók később, a munka világába lépve is eredményesen tudjanak projektben dolgozni.
A projektoktatás jellemzőinek tekintetében a különböző szakemberek esetenként más-más követelményeket fogalmaznak meg. Az
alábbiakban részletesebben is kifejtjük ezeket a szempontokat.
TERVEZÉS
A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése, a tervezés közösen történik. A tanulók előrelátóan ütemezik a tevékenységeiket,
felmérik a szükséges erőforrásokat, és ezeket megfelelően osztják be a projekt során. A projekt lebonyolítása összefüggő, hosszabb
időtartamra nyúlik el.
1 Falus Iván (2003): Didaktika (Elméleti alapok a tanítás tanulásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, 278.o.
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VALÓS KONTEXTUS ÉS TANTÁRGYKÖZISÉG
A projekt kapcsolódik a mindennapi élethez, a tanulók érzékelik, hogy valós problémákat oldanak meg. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozik. A projekt kérdései nemcsak egy tantárgyhoz köthetők, hanem több tantárgyhoz, műveltségi területhez is szervesen kapcsolódnak éppúgy, mint a valós életben.
ÖNÁLLÓSÁG
A tanulók a projektben pontosan tudják, hogy mi a szerepük, és felkészülnek az élethosszig tartó tanulásra azáltal, hogy a tanár felkelti
természetes kíváncsiságukat. Az önállóság mint kritérium nem csupán arra vonatkozik, hogy a tanulók képesek legyenek egyénileg
dolgozni, hanem szükséges, hogy tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért az egyéni és a csoportmunka
során egyaránt. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt.
A pedagógus stimuláló, szervező, tanácsadó szerepet tölt be. A tanulók változatos tevékenységek aktív szereplői.
DIFFERENCIÁLÁS
A projekt során minden tanuló változatos tevékenységek és szerepek közül választhat, így támaszkodhat erősségeire, és fejlődhet azokon a területeken, amelyeken gyengébb. Olyan feladatokat választhat ki, amelyek megfelelő mértékű kihívást jelentenek számára: sem
nem unalmasak, sem nem túl nehezek.
KUTATÁS ÉS GYŰJTŐMUNKA
A projektben a tanulók saját maguk keresik a válaszokat a kérdésekre az adott tudományterület kutatásmódszertani gyakorlatára épülő
módon. A projekt keretében a tanulók adatokból jutnak információkhoz, az információkat pedig értékelik, rendszerezik és felhasználják,
hogy ezeket kontextusba helyezzék és tudássá szervezzék.
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT
A tanulók a projekt során felelősséget vállalnak a saját maguk és társaik tanulásáért, és jártasságra tesznek szert a kollaboratív munkában. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak. A projekt résztvevői munkájuk során kapcsolatban vannak nemcsak egymással, de akár egy tágabb közösséggel is, a technológia nyújtotta lehetőségeket kihasználva. Külső szakértők, különböző foglalkozású
szakemberek segítenek a tananyag gyakorlati hasznosulásának felismerésében.
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PRODUKTUM ÉS ALKOTÁS
A projekt során létrejön egy vagy több termék, amely hasznos, publikálható, illetve bemutatható. A tanulók tevékenykedései során előállított tartalmak, produktumok az elsajátított tudás, ismeretek és készségek bizonyítékai. Ugyanakkor a tanulási folyamattól függetlenül
is van létjogosultságuk, értéket képviselhetnek mások számára is.
MEGOSZTÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS
A tanulók az internetes tartalmaknak nemcsak fogyasztói, de egyben tartalom-előállítók és –szolgáltatók is lehetnek azáltal, hogy hasznos információkat és forrásokat osztanak meg másokkal. Azáltal, hogy a projekt eredményeit és produktumait a tanulók közzéteszik az
interneten, értékes tartalmakkal gazdagítják a világhálót.
ÉRTÉKELÉS
Annak köszönhetően, hogy a tanár sokoldalú és folyamatos fejlesztő értékelésben részesíti a tanulókat, képesek lesznek megítélni saját teljesítményüket és egyben javítani is rajta. Az értékelésben a tanulótársak is részt vesznek, illetve tanulói önértékelés is történik.
A több oldalról származó rendszeres visszajelzések lehetővé teszik, hogy a tanuló saját teljesítményéről árnyaltabb képet kapjon, és
hogy hatékony stratégiákat tudjon kidolgozni a teljesítmény javításához.
REFLEXIÓ
A tanulók a projekt során a folyamatra koncentrálnak, és nyomon követik saját tanulásukat, ismereteik bővülését, készségeik fejlődését
és attitűdjeik alakulását. A pedagógus változatos eszközökkel segíti a tanulói önreflexiót. A pedagógus ösztönzi a tanulókat arra, hogy a
saját gondolkodásukról és tanulási stratégiáikról is gondolkodjanak, így a tanulók képessé válnak az élethosszig tartó önálló tanulásra.
Ezeket a szempontokat kell szem előtt tartani a projekt tervezése és megvalósulása során is, és érdemes több ponton is ellenőrizni,
hogy teljesülnek-e ezek a kritériumok.
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PROJEKTTERVEZÉS
A projekttervezéshez kapcsolódik néhány olyan tervezést segítő dokumentumtípus, amely a hagyományos pedagógiai tervezés
során kevésbé használatos. Érdemes ezekkel megismerkedni, és használni őket az óratervek, tematikus tervek mellett.
PROJEKTTERV
A pedagógus tervezői munkájának dokumentuma a projektterv. A projektterv a projekt alapvető adatain (cím, tantárgy, időkeret) túl tartalmazza a célok és követelmények ismertetését, az értékelés tervét és a módszertani leírást. Emellett számba veszi a differenciálás
eszközeit és a szükséges eszközöket, segédanyagokat is. Jelen kötetben olyan projektterveket talál, amelyek tanulási tevékenységekre
épülnek. Ideális esetben a projektterv olyan módon fejti ki az eseményeket és az instrukciókat, hogy az külső szemlélők számára is
követhető és világos.
A projekttervet számos kapcsolódó dokumentum egészítheti ki: a projekthez fűződő feladatleírások, értékelőeszközök, tanulói önállóságot segítő eszközök. A projektterv ezen dokumentumok alkalmazásának mikéntjét és egymáshoz fűződő viszonyát is bemutatja.
Ezek a dokumentumok szervesen kapcsolódnak egymáshoz, illetve a projektterv önmagában is koherens kell, hogy legyen, ezért annak
elkészítése gondos és alapos munkát kíván. A projektterv elkészítése során a tervező folyamatosan ellenőrzi saját munkáját az alábbi
kritériumok figyelembe vételével:
• A kitűzött célok elérhetőek a tervezett tevékenységekkel.
• A tanulók választ kapnak az alapkérdésre, ha a tervezett tevékenységeket elvégzik.
• A didaktikai tervezés a tantárgyi követelményekre és célokra épül.
• A didaktikai tervezés a 21. századi készségek fejlesztésére irányul.
• A didaktikai tervezés tartalmazza a tananyag célrendszerét kifejtő kérdéseket.
• A didaktikai tervezés projektszemléletet alkalmaz.
• A didaktikai tervezés figyelembe veszi a tanulók közötti különbségeket.
• A technológia integrálása a konstruktív tanulást támogatja.
• A technológia integrálása a 21. századi készségek fejlesztését támogatja.
• A technológia integrálása megfelel a tanulók és a tanulócsoport szükségleteinek, életkori sajátosságainak.
• Az értékelési stratégiák a tantárgyi követelményeket és célokat szolgálják.
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• Az értékelési stratégiák középpontjában a tanulók állnak.
• Az értékelési stratégiák változatosak és folyamatosak.
Amennyiben a kritériumok vizsgálata során ellentmondásokra derül fény, a tervező módosítja a kitűzött célokat vagy tevékenységeket.
Így koherensebb, illetve a fejlesztési céloknak jobban megfelelő tervet kap.
SZCENÁRIÓ
A szcenárió az iskolai eseményeknek egy narratív víziója, amely helyzetek, szerepek, események leírását tartalmazza. A szcenárió
szerepe az, hogy innovatív, a jelenlegi gyakorlattól esetlegesen radikálisan eltérő iskolai helyzeteket teremtsen, amelyek azonban hatékonyabb választ adnak az iskolát jelenleg befolyásoló társadalmi trendekre, mint a bevett gyakorlatok. A szcenárió alapú tervezés során
a tervezők olyan megoldásokat is megvizsgálnak, amelyeket egyébként talán már a gondolat felmerülésének pillanatában elvetnének.
Így gyökeres változásokat tudnak alkalmazni a problémák megoldása érdekében.
A szcenárió egészen konkrét tartalmakat, helyzeteket is bemutathat, de ezeknek nem az a céljuk, hogy a pedagógusok szó szerint kövessék azokat, hanem hogy inspirációul szolgáljanak. A szcenárió tartalmazhat olyan elemeket is, amelyek szokatlanok, vagy megvalósításuk adott körülmények között szinte lehetetlen. Ilyenkor a szcenárió fél lábbal a kreatív ötletelés, fél lábbal a realitás talaján áll. Az
innovatív projektek tervezési folyamatában a szcenárió egy köztes termék. A szcenárió létrejötte után a tervezés egy következő fázisában szembesülnek a tervezők a szcenárió által felvetett problémákkal, és igyekeznek azokat feloldani.
TANULÁSI TEVÉKENYSÉGLEÍRÁS
A tanórán zajló eseményeket több szemszögből is ismertethetjük.
• A tananyag nézőpontja: leírjuk, milyen tananyagtartalmak jelennek meg a tanóra során. Előkerülhetnek
itt fogalmak, adatok, összefüggések.
• A tanár nézőpontja: leírjuk, mit csinál a tanár. Például magyaráz, ismertet, kérdez, értékel.
• A tanuló nézőpontja: azt írjuk le, amit a tanuló csinál. Például figyel, olvas, összefoglal, csoportosít, kutat,
produktumokat állít elő.
Bár mind a három nézőpont fontos, a készségek és képességek fejlesztésének érdekében tanácsos a harmadik nézőpontot előtérbe helyezni, és a tanórai történéseket úgy felfogni, mint egy eseménysort, amelyben
tanulási tevékenységek követik egymást. Ezzel elkerülhetjük, hogy a tananyag szempontjainak alárendelődve
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egysíkúvá váljanak a tanulótól elvárt cselekvések, műveletek, illetve hogy csak nagyon ritkán kívánják meg a feladatok a Bloom-taxonómiából is ismert magasabb rendű gondolkodási készségek alkalmazását. A tanulási tevékenységek segítenek abban is, hogy a tanulók
változatos szerepeket próbálhassanak ki, ami az önismeret és a pályaválasztás szempontjából is hasznos.
A tanulási tevékenységek hossza és összetettsége változó. Lehetnek olyan tevékenységek, amelyeket egy tanóránál rövidebb idő alatt
végrehajtanak a tanulók (pl. előzetes ismeretek felidézése), míg mások több tanórát és tanórán kívüli időt is igénybe vehetnek (pl.
kérdőív összeállítása, kiküldése, összesítése és kiértékelése). Ismét más tevékenységek vissza-visszatérnek egy tartalmi egység
feldolgozása során (pl. tanulási napló vezetése, tanulói önreflexió).
A tanulási tevékenységeknek az iTEC projekt nyomán Magyarországon rövid, felszólító módban lévő címeket adunk. A tevékenységeket
egy-egy jellemző ábrát tartalmazó kör alakú ikon is szimbolizálja. A tevékenységeket egy szcenárió narratívájában azonosítják be a
tervezők, vagy mások által már leírt tevékenységeket alkalmaznak.
Az egyes tanulási tevékenységek jellegükből adódóan több tantárgy keretében és többfajta tartalom feldolgozása során is alkalmazhatóak. Például tartalomtól függetlenül hasonló előkészületeket igényel az ismeretek rendszerezése grafikus
eszközzel („Térképezd fel!” tevékenység), hasonló típusú tanári támogatásra van szükségük a tanulóknak
a tevékenység során, és hasonló technológia tudja támogatni a rendszerezést. Ezeket a mesterfogásokat,
ajánlásokat a tanulási tevékenységleírás tartalmazza, ezek jellemzően 1-2 oldalas, sablon segítségével készített leírások.
Egy pedagógiai projekt során a tanulási tevékenységek egész sorozata valósulhat meg. A jelen kötetben szereplő projekttervek a módszertani eljárások résznél tüntetik fel az alkalmazandó tanulási tevékenységeket.
Itt azonban a tevékenységek teljes leírása már nem szerepel, csupán az adott témából és környezetből következő specialitások. A tanulási tevékenységek általános, részletes leírásai az IKT Műhely 2014 weboldalon
olvashatóak.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés nemcsak a projekt legvégén, hanem a folyamat teljes ideje alatt, sőt, azt megelőzően is fontos szerephez kell,
hogy jusson. A klasszikus diagnosztikus – formatív – szummatív felosztáson túl jellemzően ötféle értékelési stratégiáról beszélhetünk. Egy jó projektben mindegyik előfordul, hiszen különböző funkciókat töltenek be.
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1. STRATÉGIÁK A TANULÓI IGÉNYEK FELMÉRÉSÉHEZ
Ezeket a stratégiákat a projekt elején alkalmazzuk, a tanulók előzetes tapasztalatainak, hozzáállásának, a szükséges készségek szintjének feltérképezésére. Segítségükkel
felmérhetők az egyes tanulók tanulási igényei, valamint a
tanulók összekapcsolhatják a már meglévő előzetes ismereteiket azzal, amit tanulni fognak. A felmérés alapja lehet egy szabad asszociációs ötletbörze, amelyet grafikus
rendezőkkel, például gondolattérképek alkalmazásával
támogathatunk. Ugyancsak ebben a szakaszban lehet az
I-K-T táblázatok (ismeret- kérdés-tanulás) első két oszlopát
kitöltetni a tanulókkal.
A tanulói előzetes ismeretek és a témával kapcsolatos kérdések a továbbiakban segítenek a projekt rugalmas alakításában: az esetleges hiányok tudatosan kompenzálhatóak, a
nagy érdeklődésre számot tartó témák pedig előtérbe kerülhetnek, így nagyobb fokú motiváció érhető el.

I-K-T táblázat

2. AZ ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSÉNEK STRATÉGIÁI
Ezekkel a stratégiákkal lehet értékelni, hogy a tanulók milyen mértékben képesek felelősséget vállalni saját tanulásukért, interperszonális készségeket használni, magas színvonalú munkát végezni, megérteni a visszajelzéseket, valamint értékelni az osztálytársaik munkáját. Az értékelés nem a projekt végeredményeire, hanem a folyamatra fókuszál, arra az útra, amelyet a tanulók megtesznek annak
érdekében, hogy elérjék céljaikat.
Az önálló munkavégzés és az együttműködés hatékonyságáról való gondolkodást segíthetjük ellenőrzőlistákkal, segítő kérdésekkel,
pontozási útmutatókkal. Fontos, hogy az önálló munkavégzés és az együttműködés hatékonyságának nem a tanár az elsődleges megítélője, az ő véleményéhez hasonló jelentőséggel bír a tanulók véleménye. A tanuló saját vagy tanulótársai, illetve a csoport hozzáállását,
stratégiáit értékeli.
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3. AZ ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉSÉNEK STRATÉGIÁI
Ezekkel a stratégiákkal segíthetjük leginkább a tanulókat abban, hogy
a projekt során önállóan is eredményesen tudjanak dolgozni. Fontos,
hogy a tanulók felelősséget vállaljanak a munkájukért, és amellett,
hogy divergens gondolkodást igénylő, nemcsak mechanikusan megoldható feladatokat végeznek, támpontokat kell nekik adni, hogy a
végeredménnyel ne csak ők, de pedagógus is elégedett lehessen.
Mérföldkövek, ellenőrzési pontok beiktatásával a tanulók is értékelhetik saját előrehaladásukat, az elvégzett munkát illetően. Ezeken
a pontokon értékes visszajelzéseket gyűjthetnek, ha ellenőrzőlista
vagy áttekintő táblázat is segíti őket az értékelésben.
Az előrehaladás ellenőrzését segítő eszközök például olyan ellenőrzőlisták és időrendek, amelyek a teendőket vagy elkészítendő
produktumokat tartalmazzák, illetve tanulási naplók, amelyek segítő kérdésekkel támogatják az elvégzett és még elvégzendő teendők
észben tartását. A tanulók is részt vehetnek a részfeladatok beazonosításában és az ütemezés kialakításában.
Többféle digitális eszközt használhatunk az előrehaladás ellenőrzésére, támogatására. A mérföldköveket, határidőket az elektronikus naptárak számos típusa segíthet észben tartani, a közelgő
határidőkről emlékeztetőt kérhetünk. Projektek ütemezésének áttekintését támogatja a Microsoft Project program. A feladatok menedzselését segítik a különböző ticket rendszerek, amelyek lehetővé
teszik a feladatok számontartását, felelősök és határidők kijelölését,
ilyen például a Trello (trello.com). Feladataikat a tanulók akár az Outlook feladatkezelőjében is számon tarthatják, vagy olyan elektronikus ellenőrzőlistákat is használhatnak, mint például a Google Keep

Ellenőrzőlista infografika készítéséhez a Google Keep alkalmazásban
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(keep.google.com). A legtöbb tanulásmenedzsment rendszer is rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek feladatok kiadását és nyilvántartását segítik.
Az alábbi haladáskövető ellenőrzőlista arra kérdez rá, milyen fázisban vannak a részfeladatok.

Haladáskövető a Trello alkalmazásban az Én házam projekthez

A Trello alkalmazásban a projekt feladataiból listákat lehet összeállítani, az egyes teendőknek megfeleltethető kártyákhoz ellenőrzőlistákat lehet felvenni, felelősöket kijelölni, mellékleteket feltölteni, határidőket szabni.
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4. STRATÉGIÁK A MEGÉRTÉS ELLENŐRZÉSÉRE ÉS A METAKOGNÍCIÓ ELŐSEGÍTÉSÉRE
Ezekkel a stratégiákkal ellenőrizhető a projekt feldolgozása során az, hogy a tanulók mennyire értették meg azt, amit tanultak. A tanulók
ezeket a stratégiákat arra is használják, hogy végiggondolják a saját tanulási folyamataikat. Ugyanaz a módszer használható mindkét
cél megvalósítására, ám fontos, hogy konkrét kérdéseket és utasításokat adjunk a tanulóknak, hogy át tudják gondolni, mit és hogyan
tanulnak. A rendszeresen vezetett tanulási naplókban is nyomon lehet követni a tanulási folyamatot, illetve az arról való gondolkodást is.
5. STRATÉGIÁK A MEGÉRTÉS ÉS A KÉSZSÉGEK BEMUTATÁSÁRA
Ezekkel a stratégiákkal értékelhető, hogy a tanulók megértették-e, illetve elsajátították-e a tananyagot, és készségeik a tervek szerint
fejlődtek-e. Nem feltétlenül kell ehhez témazáró dolgozatot írni, hiszen a Bloom-taxonómia felsőbb szintjeit reprezentáló, az alkalmazást, elemzést, szintetizálást és alkotást is bemutató tanulói munkák, előadások, portfóliók és a tanulók által vezetett megbeszélések
kiválóan tanúsítják a fejlődést. A munkák ebben az összefüggésben olyan produktumok, amelyeket a tanulók hoznak létre, az előadások
a tanulók által tartott bemutatók. A portfóliók a tanulók munkáinak és előadásainak hosszabb idő alatt összeállított tervszerű gyűjteményei, amelyek a tanuló erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit mutatják be. A tanulók által vezetett megbeszélések pedig olyan alkalmak, amikor a tanulók megosztják egymással portfólióikat, munkájuk mintáit, illetve megbeszélik a tanultakat vagy az annak érdekében
kitűzött feladataikat, hogy közelebb jussanak a tananyag célrendszerét kifejtő kérdések megválaszolásához.
A munkák értékelésének eszközei lehetnek az áttekintő táblázatok, ellenőrzőlisták és pontozási útmutatók. A munkákhoz kapcsolódó értékelőeszközök nem csupán az adott tantárgyhoz szorosan kapcsolódó szempontokat kell, hogy tartalmazzanak, hanem a kapcsolódó
műveltségi területeknek és a műfaji sajátosságoknak megfelelő szempontokat is. (Például ha egy produktum szövegeket és képeket is
tartalmaz, akkor a képekkel kapcsolatban is vannak elvárások.) A produktumokhoz kapcsolódó értékelőeszközök a produktum létrehozásának kezdetétől kéznél vannak, így a tanulók maguk is meg tudják ítélni, mennyire teljesíti a kívánalmakat az adott produktum, így a
tanár véleménye és az esetleg elnyert érdemjegy nem lesz váratlan a számukra.
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A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ SZAKASZAI
1. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS BEVEZETÉSE
CÉLKITŰZÉS A PROJEKTOKTATÁSBAN
A projekteket olyan tartalmak, készségek és képességek köré építjük, amelyek a tantervben központi jelentőségűek. Nem használjuk ki
a projektmódszerben rejlő számos lehetőséget, ha azt kizárólag a kiemelten motivált tanulók esetében alkalmazzuk, például szakköri
foglalkozás vagy szorgalmi feladatok formájában.
Pedagógiai projektek tervezése és lebonyolítása során konfliktusba kerülhetnek a tantervi előírások a tanulói érdeklődés figyelembe
vételével; és ugyanígy a tanulói érdeklődés alapján zajló spontán projektvezetés és a gondos előzetes tervezés is ellentmondásokba ütközhet. Mindazonáltal javasolt az előkészítést a lehető legnagyobb körültekintéssel végezni. A tanulók számára több lehetséges bejárási
útvonal készíthető elő, és a projekt irányítását a pedagógus a tanulóknak fokozatosan adhatja át.
Az a tartalom, amely a tantervben követelményként jelenik meg, a tanulók nyelvére lefordítva olyan érdekes kérdéssé válhat, amely
életközeli, a mindennapi élet jelenségeit firtatja, és amelyet legalábbis részben a tanulók is megválaszolhatnak, ha odafigyelnek a témakör feldolgozása során. A projekt egészét átfogó, elgondolkodtató kérdést alapkérdésnek nevezzük. Az alapkérdésre a projekt során
rendszeresen reflektálnak a tanulók a pedagógus segítségével. Ha van lehetőségünk rá, az alapkérdést elhelyezhetjük az osztályterem
falán, ahol az a projekt végrehajtása során folyamatosan látható marad. A megfelelően megtervezett projekt során az alapkérdés valóban releváns, felnőtteket is foglalkoztató kérdés, a tanulók mégis legalább részleges választ találnak rá a projekt végére.
Már a projekt elején érdemes tisztázni az értékeléssel kapcsolatos kérdéseket, hiszen az értékelőeszközök nemcsak a folyamat végén
kerülnek elő, hanem mindvégig irányítják a tanulókat a munkavégzésben, önértékelésben, az előrehaladás ellenőrzésében.
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Alapkérdések Notegraphy alkalmazással

A PROJEKTBEN ÉRINTETT SZEMÉLYEK
Már az előkészítő szakaszban megtörténik az érintettek tájékoztatása. Az érintettek szűken véve a pedagógus és a tanulócsoport, de ez
a kör bővíthető a tantestület más pedagógusaival, az iskolavezetéssel, a tanulók szüleivel, külső szakértőkkel, a tevékenység színtereiért felelős személyekkel (pl. könyvtárosokkal, múzeumpedagógusokkal vagy különböző iparági szereplőkkel). Az érintettek tájékoztatása különösen fontos, ha az intézményben ritkán oktatnak projektmódszerrel. A módszer sajátosságainak és előnyeinek bemutatása
szükséges lehet az intézményvezetés és a szülők támogatásának elnyeréséhez, és a tanulók előzetes hozzáállása szempontjából is
jelentősége van. A tájékoztatáshoz készíthetünk erre szolgáló brosúrát, prezentációt.
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Fontos azoknak a személyeknek a megkeresése is, akik szerepet kapnak a projekt koordinálásában, például pedagógus kollégák vagy
külső szakértők, és előre tisztázni kell a tőlük elvárt hozzájárulás mértékét.
A projekt hatékony lebonyolításának érdekében használhatunk projektirányítási eszközöket, például a tanulókkal közösen lefektethetjük a közös munka mindenki által elfogadott alapszabályait. Ilyen alapszabály lehet, hogy a feladatát mindenki legjobb tudása szerint
elvégzi, ötleteit megosztja a projektgazdával, nem hátráltatja a többiek munkáját, és így tovább.
Szintén dönteni kell arról, hogy a projekt milyen szervezési keretek között valósuljon meg. A szervezeti keret általában egy életkori osztályt jelent, de ettől eltérő projektszervezésre is találunk példákat. Akár nemzetközi projekteket is indíthatunk (pl. az eTwinning program
keretén belül), amelynek során kihasználhatjuk az IKT eszközökben és alkalmazásokban rejlő lehetőségeket mind a szinkrón, mind az
aszinkron kommunikációt tekintve.
Intézményen belül a projekt koordinációjába közvetlenül be nem vont kollégák aktív támogatására, segítségére is szükség lehet. Ilyen
segítség lehet az IKT és egyéb eszközök biztosítása/átengedése, terem- és óracserék, kereszttantervi témákkal kapcsolatos tanácsok.
Az óracserét olykor olyan tevékenységek indokolhatják, amelyek 45 percnél hosszabb időt vesznek igénybe. A kollégák számára módszertani szempontból tanulságos lehet a projekt során folyó munka nyomon követése. Tanácsos ezért a projektmunkát nem izolációban,
hanem a tantestületet, munkaközösséget folyamatosan tájékoztatva végezni.
Az érintetteket kérhetjük ötletek gyűjtésére, amelyek lehetnek trendek, szcenáriók, módszertani eljárások, érdekes témák, izgalmas
lehetőségek. Bevonhatjuk őket a projekt részleteinek megtervezésébe is. Természetesen már az ötletek
gyűjtése során is bevethetjük az IKT vívmányait, legyen az például egy közösen szerkeszthető online faliújság (pl. Linoit) vagy gondolattérkép-szerkesztő alkalmazás (pl. Popplet) vagy egy közösségi oldalon
létrehozott csoport.
A projektpedagógiának nemcsak személyi feltételei vannak, hanem anyagi és eszközbeli feltételei is, így
meg kell győződni arról, hogy a projekt elvégzéséhez minden szükséges feltétel (pl. színes nyomtató,
digitális fényképezőgép, kamera, bemutatandó médiaállományok, stb.) rendelkezésre áll.
MÉRFÖLDKÖVEK TERVEZÉSE
Ahogyan erről már korábban is szó esett, a pedagógiai értelemben vett projektek egyik sajátossága a
köznapi értelemben vett projektekhez képest az, hogy jelentőséggel bír nemcsak a produktum, hanem a
produktum létrejöttéhez vezető út is. Ezért már a projekt kereteinek kialakítása során meg kell beszélni

Tervezz! tevékenység ikonja
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a tanulókkal, hogy milyen ütemterv szerint, milyen feladatokkal és mérföldkövekkel valósul meg a projekt, és kinek milyen szerepe lesz
a megvalósításban. Ennek a komplex folyamatnak a megtervezésében a tanulók aktív szerepet vállalhatnak, így ez a lépés egy igen
hasznos, számos gondolkodási készséget fejlesztő tanulói tevékenységgé válhat.
Ehhez érdemes olyan módszert választani, amely vizuálisan értelmezhetővé, átláthatóvá teszi a szükséges lépéseket, teendőket, például kihasználhatjuk a gondolattérképekben rejlő lehetőségeket.
A teendők beazonosítása után érdemes felállítani a tevékenységek ütemtervét. Lehetőség szerint a projekteket a tanórák keretében kell
végezni, nem etikus megkívánni a tanulóktól, hogy szokatlanul sok szabadidőt fordítsanak házi feladatra – projektmunkára.
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Feladatok összegzése Popplet gondolattérkép segítségével Az én házam projekthez
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Az időterv is fontos eleme a projekttervnek, amelyben a projekt fontos belső pontjait, mérföldköveit jelölhetjük. Ennek vizualizálására
leginkább a Gantt-diagramot szokták használni. Az időrend és mérföldkövek szemléltetésére szolgál a Microsoft Project program is.

A mozgó töltések c. projekt tevékenységeinek áttekintése Gantt-diagramon
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A teendők és az időrend megtervezése után az eltervezettek észben tartása és követése már a projekt végrehajtási fázisának számos
kihívást tartogató feladata. Ebben az önálló munkavégzést és együttműködést elősegítő értékelőeszközök segítenek, például a teendők
listája vezethető Google Keepben vagy Trello-kártyákon.
AZ ELSŐ TANÓRÁK ESEMÉNYEI
RÁHANGOLÁS
A projekt kezdődhet úgy, hogy a pedagógus valamilyen kihívás elé állítja a tanulókat. A CBI Helyszínelők
című projektben például egy rendőrségi bejelentésen alapul a kerettörténet, miszerint a tanulóknak kell
nyomozni egy bonyolult ügyben kémia- és fizikatudásuk latba vetésével. Az én házam című projekt egy
lakásfelújítási pályázat bejelentésével veszi kezdetét, amire az összes többi tanulói tevékenység is épül.
Mindkét esetben valamilyen kerettörténetbe foglalt meglepő esemény segíti a tanulók ráhangolódását a
projekt témájára. A bevezetés során már megjelenhet az alapkérdésben is megfogalmazott probléma.
TANULÓI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
A tanár ismeretei arról, mennyire járatosak a tanulók az adott témában, milyen mélységben ismerik a
bemeneti fogalmakat, illetve mi az a témából, ami érdekli őket, segíthet az események tanulói igényeknek megfelelő alakításában. Itt
tehát alkalmazhatjuk a tanulói igények felmérésére vonatkozó értékelési stratégiákat. A tanulói igényeket I-K-T táblázat kitöltésével, ötletbörzével, beszélgetéssel, de akár egy „felvételi teszttel” is felmérhetjük.
CSOPORTALAKÍTÁS
A projektoktatásban a szervezési módok gazdag tárházát lehet használni, de hangsúlyosan megjelenik a differenciált egyéni munka,
illetve a különböző kooperatív szervezési módok.
A csoportmunkát minden alkalommal a csoportalakítás előzi meg. Vannak hosszútávon együttműködő csoportok, és olyanok is, amelyek csak egy-egy rövidebb feladatra állnak össze. A tanár az, aki minden esetben döntést hoz a csoportok összetételéről. Különböző
helyzetekben és feladatokban más-más csoportösszetétel és csoportméret lehet előnyös. Olykor a konfliktusok nélküli együttműködésre képes tanulók csoportosítása a legfontosabb szempont, máskor az a kritikus kérdés, hogy minden csoportban jelen legyenek a
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sikeres feladatmegoldáshoz szükséges kompetenciák. A változatos csoportbeosztásoknak köszönhetően akár új barátságok is kötődhetnek a tanulók között. A tanár tehát nem feltétlenül hagyja rá a tanulócsoportra a csoportalakítást. A magyar nyelven is elérhető TeamUp oldalon (teamup.aalto.fi) létrehozhatunk tanulócsoportot/osztályt, amelyet különböző megfontolások alapján további csoportokra
oszthatunk. Az eszköz véletlenszerűen sorsolja a csoportokat, de a tanár érvényesíthet néhány szempontot a csoportbeosztásnál.
A sorsolás figyelembe veheti:
• a tanulók érdeklődését egy-egy téma vagy feladat iránt – érdeklődés szempontjából homogén csoportok a célszerűek;
• a tanulók bizonyos tulajdonságait, képességeit, preferenciáit (pl. jó előadó, jó fogalmazó, jó helyesíró, technofil, precíz, szorgalmas)
– tulajdonságok szempontjából heterogén csoportok a célszerűek;
• a tanulók kapcsolatrendszerét – az egymást kedvelő tanulók általában hatékonyabban tudnak együtt dolgozni.

Összesorsolt csoportok a TeamUp-ban
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A TeamUpban mindenki egy webkamera segítségével készített fotóval szerepel, de alternatív megoldásként egyéb programokkal készített avatár képeket is befényképezhetünk. A létrehozott csoportok az eszközt csoportreflexiók (hangüzenetek) rögzítésére és tárolására
is használhatják.
2. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA KÖZBEN
PROJEKTIRÁNYÍTÁS
Nem állja meg a helyét az állítás, hogy a projekt alapú oktatás során a tanárnak csak minimális szerepe van, hiszen a diákok önmaguktól
fogják a kitűzött célokat megvalósítani. A tanulási célok meghatározása, a csoportok alakítása, a munka szervezése, az alkalmazható
módszerek feltérképezése és megismertetése a diákokkal elengedhetetlenül fontos a sikeres projektmunka szempontjából. A pedagógusnak sok munkát kell fektetnie abba, hogy a projektet megelőző időszakban gondosan előkészítsen mindent, és bár a projekt során
szükség lehet improvizációra és újragondolásra, a projekt kimenetelét nem szabad a véletlenre bízni. A tanár számos olyan eszközt
adaptálhat vagy készíthet elő a tanulók számára, amelyek közvetlenül segítik őket az önálló munkavégzésben.
A tanulók új, változatos módszerekkel (pl. interjúkészítés, szerepjátékok, vita, stb.) dolgoznak a projektmunka során, ám ezek helyes
használatára, valamint az önálló tanulás, illetve kutatás módszereire a diákokat fel kell készítenie a pedagógusnak, és támogatnia kell
őket mindvégig a megvalósítás során. A pedagógus ezért az ötféle értékelési stratégia közül ebben a középső, aktív megvalósítási fázisban leggyakrabban hármat alkalmaz, melyek az alábbiak:
• Az önálló munkavégzés és együttműködés elősegítésének stratégiái
• Az előrehaladás ellenőrzésének stratégiái
• Stratégiák a megértés ellenőrzésére és a metakogníció elősegítésére
NAPLÓK, REFLEXIÓK
A projekt megvalósítása során a pedagógusra számos szervezési feladat hárul. Célszerű projektnaplót vezetni, amelyben mind a tanulókról, mind pedig az egyes részfeladatokról feljegyzéseket lehet készíteni. A projektnaplót vezethetjük olyan formában is, hogy bárhonnan hozzáférhessünk, szerkeszthessük. Erre a célra alkalmas lehet akár egy Google Dokumentum, de használhatjuk az Evernote nevű
alkalmazást is, amellyel nemcsak szövegalapú, hanem akár hangalapú jegyzetet is készíthetünk (diktafonnal vagy mobiltelefonnal), de
képeket és dokumentumokat is tárolhatunk, illetve emlékeztetőket is beállíthatunk. Az adatok az Evernote szerverén tárolódnak, így a
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jegyzetekhez eszköztől függetlenül (pl. asztali számítógép, okostelefon, tablet) kényelmesen hozzáférhetünk, illetve szerkeszthetjük
azokat.
A diákoknak pedig érdemes kutatónaplót vezetni, amelyben feljegyezhetik a projekttel kapcsolatos tudnivalókat, dátumokat, rögzíthetik
az előrehaladás lépéseit. Mivel a tanulók a projekt során jellemzően csoportban dolgoznak, érdemes kollaboratív eszközöket választani, amelyekhez mindegyikük hozzáfér. Szerepet kaphatnak itt a blogok, mikroblogok, de akár az olyan online faliújságok is, mint a Linoit.
Jó, ha az előrehaladással kapcsolatos szubjektív reflexióik is rögzítésre kerülnek, hiszen ez hasznos gyakorlat a folyamat tudatosítása
szempontjából. A reflexiókat írásban és hangfelvétel formájában is rögzíthetik a tanulók. Fontos, hogy a szubjektív tanulói reflexiókat ne
javítsuk, és ne értékeljük szummatív formában.
NAPLÓK, REFLEXIÓK
TeamUp

Reflex

Blogger

Csoportalakításra,
valamint hangüzenetek
felvételére és tárolására
alkalmas eszköz

Egyéni hangüzenet
formájú reflexiók
rögzítése, időkapszulák
létrehozása

Változatos
megjelenítésű blogok
vezetésére alkalmas
felület, blogmotor

Evernote

Twitter

Linoit

Online jegyzetek
készítése és
szinkronizálása
különböző eszközök
között

Mikroblog max. 140
karakter hosszúságú
bejegyzésekkel

Kollaboratív módon
szerkeszthető online
faliújság
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DOKUMENTÁCIÓ
Érdemes lehet fotódokumentációt készíteni, vagy videofelvételként dokumentálni a gyerekek tevékenységeit. A fotókból készített vetítést vagy a megvágott videofelvételeket fel lehet használni a projekt ünnepélyes zárása során, de akár a tanári portfolióban is helyet
kaphatnak. A felvételek készítését megelőzően a pedagógusnak a szülőket tájékoztatnia kell erről, illetve hogy a felvételek hol, milyen
céllal és milyen formában lesznek elérhetőek. A szülők egy beleegyező nyilatkozat kitöltésével járulnak hozzá a felvételek közzétételéhez. Amennyiben a projekt eredménye egy kézzelfogható alkotás, akkor annak készítése mozzanatait akár time-lapse (idő-fotózás)
felvételként is rögzíthetjük. Ilyen felvételek készítésében például a SkyStudioPro alkalmazás segíthet bennünket.

KUTATÁS ALAPÚ TANULÁS
Fontos szempont a projekt végrehajtása során, hogy
legyenek olyan tevékenységek, amikor a tanulók a
valóságban előforduló jelenségekkel szembesülnek,
adatokat gyűjtenek, és ezek alapján vonnak le következtetéseket. Lényeges, hogy a gyűjtőmunka ne
csupán a szakirodalom olvasására korlátozódjon,
a tanulók abban a formában találkozzanak a jelenségekkel, ahogy azok a való világban előfordulnak.
A természettudományokban jól használhatóak a
megfigyelések, vizsgálódások és kísérletek. A társadalomtudományokban alkalmazhatóak a kérdőívek
és az interjúk. Ezek a módszerek fejlesztik a tanulók
magasabb rendű gondolkodási készségeit, és betekintést engednek a tudományos kutatás módszereibe.

Oktatásban újrafelhasználható és módosítható képek keresése a Google képkeresővel
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A nyers adatok gyűjtése magával hozza az adatok rögzítésének, tárolásának, majd rendszerezésének kérdését.
A projektmunka jó alkalom arra, hogy a diákokat megismertessük a szerzői jogokkal kapcsolatos ismeretekkel. Egyes
médiaelemek, művek felhasználását az teszi lehetővé, hogy
az alkotók az őket megillető szerzői jogokról vagy legalábbis
egy részükről lemondanak. Erről a Creative Commons licencek valamelyikének feltüntetésével tájékoztatják a felhasználókat. Magáról a Creative Commons licenc hátteréről a
creativecommons.hu címen olvashatunk.
A tanulókat bátoríthatjuk arra, hogy saját tartalmaikat is
Creative Commons licenccel ellátva adják közre. Szabadon
felhasználható médiaelemeket kereshetünk a search.creativecommons.org használatával. Jó minőségű szabadon felhasználható fotókat találhatunk a Flickr-en, vagy használhatjuk a Google képkereső keresési szűrőjét. Creative Commons
licenccel ellátott zenéket találhatunk több gyűjtőoldalon is,
például a Soundcloud aloldalán (https://soundcloud.com/
groups/creative-commons).

CREATIVE COMMONS LICENCTÍPUSOK ÉS LOGÓIK
Nevezd meg!
Nevezd meg! - Így add tovább!
Nevezd meg! - Ne változtasd!
Nevezd meg! - Ne add el!
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább!
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd!
A különböző Creative Commons licencek logója és jelentése
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Hasznos eszközök a kutatómunkához, adatgyűjtéshez
LINKGYŰJTŐ
Symbaloo

Protopage

Pearltrees

Weboldalak gyűjtésére
alkalmas személyre
szabható kezdőoldal

Widgetek használatára
alkalmas, személyre
szabható kezdőoldal

Weboldalak elérésének
tárolására és
rendszerezésére
alkalmas szolgáltatás

KÉRDŐÍV
Google Kérdőív

Kérdőívem

Kwiksurveys

Kérdőívek létrehozása,
kitöltetése és
összesítése

Kérdőívek létrehozása,
kitöltetése és
összesítése

Kérdőívek létrehozása,
kitöltetése és
összesítése

FÁJLTÁROLÁS ÉS –MENEDZSMENT
Google Drive

Dropbox

OneDrive

Felhő alapú fájltárolás
és dokumentum
szerkesztés

Felhő alapú fájltárolás
és eszközök közötti
szinkronizáció

Office dokumentumok
online tárolása és
szerkesztése
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KOLLABORATÍV JEGYZETELÉS
Titanpad

Google Dokumentumok

Scrumblr

Kollaboratív módon
szerkeszthető online
jegyzet

Kollaboratív módon
online szerkeszthető
dokumentumok

Online tábla, többen
is dolgozhatnak rajta
regisztráció nélkül is.

Adatok értékelése
Az adatgyűjtés után érdemes az összegyűjtött információkat rendszerezni, csoportosítani, értékelni. A rendszerezésben nyújtanak segítséget a gondolattérképek és az online faliújságok. Az értékelésben, döntések előkészítésében, vitában használhatunk olyan érvgyűjtő
alkalmazást, mint például a Tricider, de vélemények gyors összesítésére tanulói válaszadórendszert vagy egyszerű online szavazásokat
(poll) is alkalmazhatunk.
GONDOLATTÉRKÉPEK
Popplet

Mindmeister

Coogle

Kollaboratív
gondolattérkép-készítő
alkalmazás

Kollaboratív
gondolattérkép-készítő
alkalmazás

Egy gondolatból elágazó
gondolattérképek
készítése
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ONLINE FALIÚJSÁGOK
Linoit

Padlet

Google Keep

Kollaboratív online
faliújság

Kollaboratív online
faliújság

Megosztható
online jegyzetek és
ellenőrzőlisták.

SZAVAZÁS, VITA ÉS ÉRVEK
Tricider

Power League

Doodle

Érvek és ellenérvek
gyűjtésére alkalmas
eszköz

Érvek és elemek ütköztetésére szolgáló alkalmazás

Időpontok egyeztetésre
és pollok létrehozására
alkalmas eszköz

PRODUKTUMOK LÉTREHOZÁSA
A pedagógiai projektek során a tanulók más tevékenységek mellett alkotómunkát is végeznek, ennek a munkának az eredménye a
tanulói produktum. A tervezés során – a tanárok és diákok közös munkája folyamán – tisztázni kell, hogy mik lesznek a projektmunka
során előállított produktumok (pl. makett, multimédiás prezentáció, fénykép, videó, plakát, adatbázis, statisztika, írásbeli vagy szóbeli
beszámoló, kiállítás, infografika, honlap, brosúra stb.). Előnyben részesítendőek az olyan produktumok, amelyek egy adott célközönség
számára hasznosíthatóak, illetve azok, amelyek divergens gondolkodást tükröznek, nem szokványosak a technika, a kivitelezés és az
információszervezés tekintetében. Hasznos, ha véleményt fejtenek ki, érvelnek, vagy művészi kifejezőeszközöket alkalmaznak.
Az alábbi digitális eszközök különböző típusú produktumok létrehozását teszik lehetővé vagy segítik elő.
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PREZENTÁCIÓK
Google Prezentáció

Prezi

Emaze

Felhő alapú
prezentációkészítő
eszköz, amely közösen
is szerkeszthető

Online
prezentációkészítő
alkalmazás, látványos
zoom hatásokkal

Online prezentációkészítő eszköz látványos
animációkat tartalmazó
sablonokkal

NARRATÍV DIASOROK
PowToon

Photopeach

Movie Maker

Hangalámondással
rendelkező animált
videók készítésére
alkalmas eszköz

Fényképekből
készíthetünk diasort
képaláírásokkal és
kvízkérdésekkel.

Fényképeinket
összefűzhetjük videóvá,
és hangot, feliratot
szerkeszthetünk hozzá.

KIADVÁNYOK
Microsoft Publisher

Issuu

Lucidpress

Számos kiadványtípus
készítésére alkalmas
eszköz, az Office
szoftvercsalád része

Lapozható kiadvány
publikálására alkalmas
eszköz

Online lapozható
kiadvány szerkesztésére
alkalmas eszköz
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PLAKÁTOK, INFOGRAFIKÁK
Easelly

Poster My Wall

Piktochart

Látványos
folyamatábra- és
infografika-készítő
alkalmazás

Online plakátkészítő
alkalmazás

Infografika-készítő
alkalmazás

KÉPEK, KOLLÁZSOK, GYŰJTEMÉNYEK
Pinterest

Flickr

Fotor

Online, közösségi
és tematikus
képgyűjtemények

Fotók megosztására és
licencelésére alkalmas
oldal és közösség

Online képszerkesztő
és kollázskészítő
alkalmazás

SZÓFELHŐ, KALLIGRÁFIA
Tagul

Notegraphy

Photofunia

Testre szabható
formájú szófelhők
készítését lehetővé tevő
alkalmazás

Látványos kalligráfiával
díszített feliratok
készítésére alkalmas
eszköz

Saját fotó és
szöveg változatos
környezetekbe történő
beillesztésére alkalmas
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3D, AR (AUGMENTED REALITY – KITERJESZTETT VALÓSÁG)
Sweet Home 3D

Google Sketchup

AR Media

3D-s lakástervező
program

3D-s objektumtervező
program

Egy webkamera és egy
marker segítségével
kiterjesztett valóság

KVÍZEK, FELADATBANKOK
Socrative

Quizlet

LearningApps

Különböző platformokról
elérhető online tanulói
válaszadó rendszer

Online szókártyakészítő és szótanuló
program

Számos feladattípus
készítésére használható
online alkalmazás

SZEREPJÁTÉK
Voki

Fakebook

Blabberize

Testre szabható
figurák beszéltetésére
használható alkalmazás

Oktatási célú fiktív
profilok létrehozására
alkalmas weboldal

Fotók szájmozgásos
beszéltetésére
használható alkalmazás
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BLOGOK, WIKIK
Wordpress

Wix

Pbworks

Blog és weboldal
készítését lehetővé tevő
szolgáltatás

Weboldalépítő eszköz

Wiki létrehozását
lehetővé tevő eszköz

VIDEÓ
Movie Maker

Youtube

Amara

Videószerkesztő
program

Videómegosztó oldal
több beépített videószerkesztési funkcióval

Filmfeliratok
létrehozására és
feliratok fordítására
alkalmas eszköz

AUDIÓ
Audacity

Jamendo

Soundcloud

Audiofájlok
szerkesztésére
alkalmas program

Zenék online
gyűjteménye

Zene és egyéb audiofájl
megosztására alkalmas
felület
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TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Google Térképek

Dipity

Munzee

Online térkép, amelyen
megjelölhetünk helyeket,
útvonalakat

Idővonalak készítésére
használatos alkalmazás

QR-kód alapú
geolokációs játék

QR KÓDOK
Visualead

QR Code Monkey

Aurasma

Képpel kombinált QRkódok generálására
alkalmas eszköz

Színes, logóval ellátott
QR-kódok generálására
alkalmas eszköz

Telefonnal megjeleníthető
tartalom társítása
bármilyen képhez
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A produktumok elkészítése során ellenőrző pontokat is beiktathatunk. A tanulók ötleteiket, félkész produktumaikat bemutathatják a
tanárnak, egymásnak, egy külső szakértőnek vagy a produktum jövőbeli felhasználóinak. A külső szemlélők véleményét, visszajelzéseit
felhasználják a produktum tökéletesítéséhez.
Fontos kritérium a tanulói produktumokkal kapcsolatban, hogy azok olyan alkotások legyenek, amelyekkel a tanulók jól tudják demonstrálni, hogy mit tanultak a projekt során.
A produktumok értékelése során alkalmazzuk a megértés és készségek bemutatására vonatkozó értékelési stratégiákat: ellenőrzőlistákat, áttekintő táblázatokat, pontozási útmutatókat használhatunk. A produktumokhoz kapcsolódó értékelőeszközöket a tanulók már
a produktum létrehozásának kezdetekor kézhez kapják, így az értékelőeszközökben szereplő szempontok világosak, és azokat a produktum készítése közben figyelembe tudják venni. A pontozási útmutatók szerint megszerzett pontszámokat érdemjegyekké tudjuk
alakítani egy előre tisztázott szabályrendszer szerint.
3. A PROJEKT LEZÁRÁSA
A pedagógiai projekt lezárásaként a tanulók bemutatják és közreadják az elkészített produktumokat egy tágabb közönség számára.
A projekt zárásaként sor kerül egy összefoglaló értékelésre és a tanulságok megfogalmazására.
BEMUTATÁS ÉS KÖZREADÁS
Ha a prezentálás módját már a tervezés során meghatároztuk, akkor a prezentáció során a leírtakat
követhetjük, de természetesen el is lehet térni az előzetes tervtől. Törekedjünk arra, hogy a bemutató ünnepélyes keretek között, nyilvánosság előtt történjen. A tanulók bemutathatják az elkészült produktumot
és röviden beszámolhatnak a produktum létrejöttének körülményeiről, lépéseiről.
Törekedni kell arra, hogy a produktum mások számára is elérhető és hasznosítható legyen, így gondoskodnunk kell annak publikálásáról és népszerűsítéséről. Az online produktumok népszerűsítésében
szerepet kaphatnak a közösségi oldalak is.
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A projektmunka lezárásának része a visszatekintés a megvalósítás fázisaira. A projektmunka végén az önértékelés és a társak általi
értékelés is szerepet kap. A projektben tevékenykedők átbeszélhetik a tapasztalataikat, levonhatják a közös munka során szerzett
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tanulságokat, illetve megfogalmazhatják közös véleményüket a projekt sikerességét illetően. Érdemes áttekinteni a projektmunka
egyes állomásain készült dokumentációt és értékeléseket. Az így szerzett tapasztalatokat az érintettek fel tudják használni egy későbbi
– akár komplexebb – projekt megvalósítása során. A projekt végén díjak, oklevelek kiosztására is sor kerülhet.

PROJEKTTERVEK
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Balázs Katalin
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest

NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK
A fémek fizikai és kémiai tulajdonságainak témakörét dolgozzuk fel minél többféle tevékenység és digitális eszköz
használatával. A tanulók a projekt során kísérleteznek, méréseket
végeznek, az általuk vagy a tanár által bemutatott kísérletekről videofelvételeket, fotókat készítenek. A digitális képeket közös internetes
felületen megosztják, és felhasználják az elkészítendő kiselőadásukhoz. Többféle internetes felületet használnak a tanulócsoportok, míg
a fémekről elkészül a végleges összefoglalójuk. A tananyag elején
diagnosztikai értékelés, közben elsősorban online formatív értékelés,
a végén szummatív értékelés történik.

kémia
8. évfolyam
10 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
Kerettanterv a 7-12. évfolyam (nyolc- és hatosztályos gimnáziumok számára) B-változat:
Fémek elhelyezkedése a periódusos rendszerben. Fémek és nemfémek megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző
tulajdonságai. A fémes kötés, az áramvezetés értelmezése az atomok közös, könnyen elmozduló elektronjai alapján. Könnyűfémek,
nehézfémek, ötvözetek. Fémek megmunkálhatósága. Kísérletek fémekkel, pl. alkáli- és alkáliföldfémek reakciója vízzel, réz és tömény
salétromsav reakciója. A fémek közös tulajdonságainak értelmezése a fémrács jellemzői alapján. Animációk és kísérletek a fémek
elektromos vezetéséről. A reakciók irányának meghatározása fémeket és fémionokat tartalmazó oldatok között. A redukálóképesség
(oxidálódási hajlam). A redoxifolyamatok iránya. Nemesfémek. Halogének reakciói fémekkel. A sósav reakciói különböző fémekkel.
A szulfidok. Különböző fémek oldódása híg és tömény kénsavban. Híg és tömény salétromsav reakciója fémekkel.
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• a megfigyelési készség, képesség fejlesztése, a megtapasztalható valóság leírása, dokumentálása
• a manuális készség fejlesztése tevékenykedtetés és kísérletezés útján
• az absztrakciós készség, képesség fejlesztése, egy közvetlenül megtapasztalhatatlan világ elképzelése és modellezése során
• a lényeglátás, az összefüggések meglátásának és a természettudományos gondolkodásmód fejlesztése (modellezés: a megtapasztalható valóság és a virtuálisan elképzelt világ összekapcsolása és leképezése).
• kritikai gondolkodás és problémamegoldás
• logikus érvelés alkalmazása a megértés során
• a rendszerek közötti összefüggések megértése
• az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében
• kommunikáció és együttműködés
• gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése
• együttműködési készség, közös felelősségvállalás az együttműködés során
• társas és multikulturális készségek
• a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben
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• információs, média- és technológiai készségek
• az információkhoz való hozzáférés, az információhasználat erkölcsi és jogi kérdéseinek alapvető megértése
• a digitális technológia és a kommunikációs eszközök és hálózatok megfelelő használata az információkhoz való hozzáférés, illetve
az információk kezelése, integrálása, értékelése és létrehozása
• kezdeményezőkészség és önirányítás
• készségek a tananyag elsajátításán túl a tudás és szakértelem megszerzését biztosító lehetőségek folyamatos felfedezésére
• az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése, a minőségi munka időben való teljesítéséhez szükséges célok és magas színvonal
meghatározása és megvalósítása
• teljesítmény és elszámoltathatóság
• szorgalom és megfelelő munkaerkölcs (például pontosság és megbízhatóság)
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Miből épül fel a világ?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Vajon miért hasonlítanak a fémes anyagok annyira egymáshoz?
Milyen anyagok vezetik az áramot?
Miért tud az ötvös finoman megmunkált arany és ezüst ékszereket készíteni?
Vajon hogyan lehet fémes anyag segítségével felfelé szálló lufit fújni?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Hogyan függnek össze a fémes tulajdonságok és a fémes szerkezet?
Milyen szerkezeti változással értelmezhetjük az elektromos áramvezetést?
Milyen változás történik a fémrácsban, ha fémfóliát hengerelünk?
Mitől függ, hogy egy fém képes-e hidrogéngázt fejleszteni vízből vagy savból?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Tanulói igény felmérése a témával
kapcsolatban: Mire vagy kíváncsi a
fémekkel kapcsolatban? (3 kérdés)
Előzetes (bemeneti) tudás felmérése:
Mit tudunk a fémekről? (Fogalmi térkép
alkotása)

MIALATT A TANULÓK
A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE

Lexikon készítése (10 szakkifejezés
meghatározása e témakörben)
Halmazábra készítése a tanult anyagok
csoportosítására
A pillanatnyi tudás felmérése (online
teszt kitöltése helyben/otthon,
csoportban/egyénileg)
Saját prezentáció készítése
Tallérgyűjtés

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Kaptál-e választ az előzetes
kérdéseidre? (A 3 kérdésből hányra?)
Prezentációk megosztása és értékelése
Prezentáció bemutatása
A csoportmunka értékelése kérdőívvel
A saját részvétel értékelése kérdőívvel
Szummatív kimeneti teszt írása

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projekt a témával kapcsolatos tanulói igények felmérésével kezdődik. Egyénileg minden tanulónak 3 kérdést kell megfogalmaznia,
amire szeretne választ kapni a tananyag feldolgozása során. Ezeket a kérdéseket a tanár összesíti, és úgy alakítja a projekt megvalósulását, hogy lehetőleg minden kérdést röviden érinteni lehessen. Ha valamilyen különlegesebb kérdés merül fel, egyéni szorgalmi
kutatómunkában is vállalhatja egy-egy diák, hogy utánanéz a témának.
Csoportmunkában fogalomtérképet készítenek a tanulók arra a kérdésre válaszolva, hogy Mit tudunk a fémekről? A pedagógus ezáltal
felméri az előzetes (bemeneti) tudást. A tanulók egy online felületre rajzolják fel a fémekkel kapcsolatos, általuk ismert fogalmakat úgy,
hogy az ábra mutassa a fogalmak közötti kapcsolatokat is.
A projekt megvalósítása közben csoportfeladat egy lexikon készítése a téma legfontosabb fogalmaiból.

NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK
Adott anyagokból a tanulók egy online felületen halmazábrát
készítenek a megadott fémek csoportosításához. A halmazábra elkészítése megmutatja, hogy a tanulók mennyire tudják a
különböző fémek tulajdonságaiban a hasonlóságot és a különbségeket felfedezni. Ez a formatív értékelés része. A projekt alatt az értékelés folyamatos. A tanár a projekt megvalósításának teljes ideje alatt informálódik a tanulási folyamatról,
hogy a tanulók eredményesebben tudjanak működni.
A pillanatnyi tudás felmérésére a diákok online teszteket töltenek ki változatos módon és környezetben, egyénileg vagy
csoportban, illetve helyben vagy otthon, ezáltal visszajelzést
kapnak arról, hogy milyen százalékban sajátították el az addigi
ismereteket, és melyek azok az ismeretek, amelyekben erős,
illetve gyengébb a tudásuk.
Egy saját prezentáció elkészítéséhez a tanulók felhasználhatják azokat a projekt során elkészített saját fotókat, videókat,
amelyeket egy közös online felületre töltöttek fel. A lexikon fogalmai és a közben elkészített halmazábra anyagcsoportjai is
a prezentáció elkészítését segítik. Az elvégzett feladatokért és
a helyesen megoldott tesztekért tallérokat lehet kapni.
A csoporton belüli egyeztetések, az egymásra reflektálás elősegítik az önreflexiót. Végül megbeszélés keretében a tanulócsoport tagjai kifejtik, hogy kaptak-e választ az előzetes kérdéseikre, illetve a 3 kérdésből hányra.
A prezentációk megosztását értékelés követi. Megtörténik a
csoportmunka és a saját részvétel értékelése tanulói kérdőív
segítségével. A kimeneti teszt adja a szummatív értékelést.
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Tallérgyűjtő táblázat
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A PROJEKT RÉSZLETEI
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! - Mire vagy kíváncsi a fémekkel kapcsolatban? (3 kérdés.) Csoportalkotás. Időmérés.
Idézd fel! Térképezd fel! - Fogalomtérkép alkotása, diagnosztikus értékelés. (Mit tudunk a fémekről?)
Kísérletezz! – Tanulói vizsgálódás (anyagismeret).
Számítsd ki! – Tanulókísérlet csoportban: különböző fémek sűrűségének meghatározása (tömeg- és térfogatméréssel).
Fedezd fel! - A gyerekek fotókat és videókat készítenek a bemutatott anyagokról és a kísérletről.
Idézd fel! – Teszt: előzetes tudás felelevenítése (Mitől függ, hogy egy anyag vezeti-e az elektromos áramot?)
Kísérletezz! - Tanulókísérlet: áramkör összeállítása fémes vezetőkkel.
Kísérletezz! – Tanulókísérlet: ólomöntés.
Fedezd fel! - A gyerekek fotókat és videókat készítenek a bemutatott anyagokról és a kísérletről.
Sajátítsd el! – Kvíz: formatív értékelés (Milyenek a fémek? 1.)
Sajátítsd el! – Animációk bemutatása a fémes szerkezet és a fémes tulajdonság kapcsolatára.
Térképezd fel! – Halmazábra készítése a megadott anyagok csoportosításához (az anyagok adottak, a halmazábrát a gyerekek készítik).
Sajátítsd el! – Házi feladat: teszt, formatív értékelés.
Fedezd fel! – Hasonló animációk keresése az interneten.
Fedezd fel! – Tanári kísérlet: fémek találkozása nemfémekkel. A gyerekek fotókat és videókat készítenek a bemutatott anyagokról és a
kísérletről.
Sajátítsd el! – Kvíz: formatív értékelés (Milyenek a fémek? 2.)
Sajátítsd el! – Házi feladat: teszt, formatív értékelés.
Kísérletezz! – Tanulókísérlet: fémek találkozása más fémionok oldatával.
Fedezd fel! – A gyerekek fotókat és videókat készítenek a bemutatott anyagokról és a kísérletről.
Sajátítsd el! – Kvíz: formatív értékelés (Milyenek a fémek? 3.)
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Sajátítsd el! – Házi feladat: teszt, formatív értékelés.
Kísérletezz! – Tanulókísérlet: fémek találkozása vízzel.
Fedezd fel! – A gyerekek fotókat és videókat készítenek a bemutatott anyagokról és a kísérletről.
Sajátítsd el! – Kvíz: formatív értékelés (Milyenek a fémek? 4.)
Sajátítsd el! – Házi feladat: teszt, formatív értékelés.
Gondold újra! – Közös gondolkodás, kérdve kifejtés.
Sajátítsd el! – Teszt, formatív értékelés. (A fémekről.)
Rakjuk össze! – Önálló prezentáció készítése csoportban.
Mutasd be! Magyarázd el! – Az elkészített prezentációk bemutatása.
Értékelj! – A projektmunkát, a csoportmunkát, a saját részvételt értékelik a tanulók.
Teszt kitöltése, szummatív értékelés a projekt végén.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
Tanári segítséggel működő tanulók, csoportos vagy egyéni munkában. Két lehetőség az SNI-s gyerekek segítésére:
• a kísérletek elvégzésének pontos, részletes leírását megadhatjuk képek/ábrák, illetve hozzájuk tartozó 1-1 mondatos utasítás segítségével;
• QR-kód segítségével olyan internetes forrást biztosítunk, ahol előbb megnézhetik, hogy hogyan kell elvégezni a kísérletet, majd a
saját eszközeikkel megismételhetik azt.
A nagy absztrakciós készséggel rendelkező tanulók elsősorban matematikai megközelítéssel közelítenek egy téma felé. A kémia tantárgy iránt elkötelezett, érdeklődő gyerekeknek sokszor van olyan kérdésük, mely a tananyagon túlmutat. Gondolkodva, értelmezve tanulnak, nem okoz gondot a modellalkotás. A projekt alatt külön feladatot adhatunk számukra, például hogy a projekt végéig készítsenek
a fémek témakörével kapcsolatos, 10 szakkifejezést tartalmazó lexikont, melyhez használjanak valamilyen wiki készítésre alkalmas
felületet, mint például a PBworks.
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A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

olyan digitális eszközök, melyeket a tanulók egyénileg és önállóan használnak: okostelefon vagy
tablet, offline szavazórendszer, online szavazórendszer (Socrative), wiki alkalmazás (PBworks),
szövegszerkesztő, prezentáció készítő szoftver

SEGÉDANYAGOK

J. Balázs Katalin – Balázs Lórántné dr.: Kémia 8. tankönyv, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2009.;
J. Balázs Katalin: Kémia 8. munkafüzet, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2009.;
J. Balázs Katalin: Kémia 8. digitális interaktív tananyag, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2010.;
J. Balázs Katalin – Balázs Lórántné dr.: Kémia 8. tanári segédkönyv, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2010.
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Benedekné Fekete Hajnalka
Turai Hevesy György Általános Iskola

VERSBEBÚJÓ
A projektben Weöres Sándor két kötetét (Bóbita, Ha a világ
rigó lenne) ismeri meg a tanulócsoport. A tanulók a verseket
feldolgozzák, illusztrációkat készítenek papíron és rajzolóprogramok
használatával. Verskártyákat készítenek verselő activity játékhoz. Alkalmazzák és bővítik IKT tudásunkat a feladatok készítésekor. Hírfal
alkalmazás segítségével gyűjteményt készítenek a feldolgozott versekről. A versek megismeréséhez szófelhőket, memória, szövegkiegészítő, hibakereső, szókereső, keresztrejtvény, mozgó képeslap típusú játékokat készítenek. A projekt végén prezentációval támogatott
bemutatót tartanak a szülőknek, évfolyamtársaknak.
A projektben sajátos nevelési igényű – enyhén értelmi fogyatékos
tanulók összevont csoportja vesz részt (4-5-6-7-8. évfolyam). Szükséges időtartam: 18 óra (6 magyar irodalom, 2 rajz, 4 informatika, 6
délutáni foglalkozás)

gyógypedagógiamagyar irodalom,
rajz, informatika,
ének
4-8. évfolyam
18 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.
• Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni.
• Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.
• Tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján).
• Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott szempontok alapján.
• Tudja az írást kommunikációs célokra használni.
• A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja.
• Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt azonosítja.
Forrás: Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• megfelelő és eredményes együttműködés másokkal,
• rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez,
• közös felelősségvállalás az együttműködés során,
• az IKT eszközök használatában való jártasság fejlesztése.
A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Miként lesz kép a szó?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Lehetünk-e mi is Weöres nyomán felhőjárók?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Mi a vers? Mi az ütem, a rím, a ritmus? Mi az illusztráció?
Milyen zenei feldolgozások születtek a Bóbita verseiből?
Hogyan gazdagítják Hincz Gyula rajzai a Bóbitát?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Mit vársz a projekttől - kérdőív
I-K-T táblázat
Már tudom (a korábban megismert
Weöres-versek címei betűrácsban)

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

Haladási állapotjelző kérdőív
Informális beszélgetés tanárral
Strukturált tanulói megbeszélések
Gyűjteményes oldal értékelőlapja
Versrajz értékelőlapja
Versrajzoló alkalmazás értékelőlapja

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Tanulói önértékelés – Google kérdőívvel
Csoportértékelés – záróbeszélgetéssel
A kérdőívek eredményeiből összegző
bemutató

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projektmunka megkezdése előtt a tanulók I-K-T táblázat segítségével felidézik Weöres Sándor gyermekverseiről szóló ismereteiket,
illetve önálló tanulói feladatként az ismert versek szövegeit készségszintek szerint címhez párosítják, kiegészítik, rendezik („Már tudom”
betűrács). A projekttel kapcsolatos előzetes elvárásokat kérdőív segítségével összegzik (Mit vársz a projekttől?). A projektmunka során
kétszer haladást jelző kérdőívek segítségével felmérik az addig végzett munkájukat, újonnan szerzett ismereteiket, a csoporttal és
párral való együttműködésüket (Haladási állapotjelző kérdőív). Sor kerül egyéni megbeszélésekre is tanár-diák viszonylatban. A produktumok elkészítése során az előre egyeztetett szempontokat értékelőlapok segítségével maguk értékelik a tanulók (pl. Versrajz értékelőlapja, Gyűjteményes oldal értékelőlapja). A projektmunka iskolai szintű bemutatóval zárul, melyre meghívják az ötödik évfolyamos
tanulókat és a szülőket. Az elkészült tanulói munkákat elérhetővé tesszük az iskolai weboldalakon. A tanulók Google kérdőív segítségével értékelik magukat és a projektben való közreműködésüket. A projekt végén csoportos záróbeszélgetésre is sor kerül. A projekt
végén Photopeach alkalmazással készült bemutatóval összegzünk.
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A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Csoportmunka szabályainak ismerete
Az osztály weblapjához kapcsolódó formázási, navigációs, szövegszerkesztési ismeretek – protopage.com, padlet.com, Microsoft Office
Word, Microsoft Office PowerPoint, Windows hangrögzítő használata; könyvtárak, mappák létrehozása, kezelése
Olvasási készség, eszközszintű íráshasználat, a vers, mint műfaj ismerete
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Idézd fel! A csoport számára ismerős napkezdő rigmusok azonosítása Weöres Sándor-versekként, tanult versek összegyűjtése frontálisan, ajánlott versek áttekintése csoportban, feladatválasztó pármunkában, értékelési szempontok egyeztetése frontálisan. Önálló vagy
páros tanulói feladat a verscím kereső betűrácsban. A tanulók felidézett ismereteiket az I-K-T táblázat „Ismerem” oszlopában rögzítik.
Álmodd meg! Ötletbörze – milyen módon ismerkedünk meg Weöres két gyermekkötetével – post-it, parafatábla. A felület a projekt során
projektfallá alakul, itt követik a tanulók a haladást, jelzik az eredményeket, problémákat, felkerülnek a kézzel készült vázlatok, produktumok.
Tervezz! Célok, feladatok beazonosítása, időterv elkészítése, személyes feladatok felvállalása. A tanulócsoport minden tagja két új vers
megtanulását vállalja fel, mindenki mást. A tanulók a két általuk kiválasztott versről versrajzot készítenek: ezek amolyan képes vázlatok, melyek segítenek a verstanulásban. A gyűjtőmunkák Weöres életét, a gyermekversek zenés-képes feldolgozásait célozzák, ezt
pármunkában kell megoldani. Verselő activity jellegű játszó kártyákat tervezünk, amelyek a projekt lezárása után is közös játékunk
marad.
Fedezd fel! A tanulók párokban dolgoznak. Weöres Sándor életének állomásairól keresnek információkat, szabadon felhasználható képeket, amelyek Weöres életének illusztrációjául szolgálnak, illetve olyan zenés versvideókat kutatnak fel, amelyeken előadóművészek a
költő verseit dolgozzák fel. A feladat végrehajtását, a lépések időrendjét maguknak kell eltervezniük. Ebben az időszakban megismerik
a Google kereső – speciális keresés – felhasználási jogok – szűrőbeállításait.
Alkoss! Választott versek másolása, felolvasása és felvételek készítése, illusztrálása csoportos és egyéni munkával. A feladatok elkészítéséhez a készségszintek szerint választjuk meg az eszközt. A tevékenységek választhatóak, tanulási stílusnak megfelelően.
A tanulók tablókat készítenek, összesen 4 oldalt, egyet Weöres Sándor életéről ClassTools.net időszalag alkalmazással, hármat
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versvideók csoportosításával (padlet.com). A hangtárat is a tanulók
töltik fel: a tanulók az elsajátítás különböző szintjein felolvassák – felmondják az új verseket, a felvételt társ készíti, és maguk rendezik a
hangtár mappába. A felvételeket a Windows hangrögzítőjével készítjük.
A mozgó képeslapok elkészítése önálló munkavégzés keretében
történik. Internetkapcsolattal rendelkező számítógépek és két rajzolóprogram (iWishYouTo, Sketchtoy) szükségeltetik hozzá, amelyek
a kész alkotáson túl magát az ábrázolás menetét is elmentik, és filmként lejátsszák. Mindkettőt regisztráció nélkül is használhatják, és
a kész munka linkként vagy beágyazva is megjeleníthető az osztály
honlapján. A tanulók saját feladatokat is létrehoznak, kirakójátékot
készítenek a Jigsawplanet kirakókészítő alkalmazással, regisztráció
itt sem szükséges. A kész munkákat maguk linkelik fel a weblapunkra. Ez minden tanuló számára egyéni munka. Választható, nehezebb
feladatot készíthetnek a regisztrációt is igénylő LearningApps feladatkészítővel. Itt nagyon sokféle feladattípus készíthető, a feladatok
gazdag kínálata nagyban hozzájárul a projektben megjelenő tanulási
tartalmak játszva tanulásához. Szófelhők is készülnek a Wordle alkalmazással (Szófelhők felidézéshez). Egy másik típusú tevékenység
a rímkeresés, kínrímek alkotása saját névre, amelynek keretében a
tanulók saját névre rímelő szavakat, kifejezéseket keresnek. A feladat
Szófelhő a projekt kulcsszavaival
által fejleszthetőek a versmondó készségek, és növelni lehet a verstanulás hatékonyságát. A tanulók rímpárokat keresnek és alkotnak.
Feladattípusok: magánhangzó- keresés, szótagszámlálás, hiányos versszöveg kiegészítése, rímpárosítások, hibás szöveg jelölése.
A bemutató előkészítése közben a tanulók vendégcsalogatókat, meghívókat csinálnak. Szükségük lesz kártya- és meghívó sablonokhoz,
írószerekre és lamináló lapokra. Ezt a feladatot csoportmunkában végzik.
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Játssz! A tanulók játszókártyákat készítenek a már megtanult versekről. A verskártyák egyik oldalán a játék szimbólumai, míg a másikon
a vers költőjének neve és a vers címe szerepel. Ez lehetőség arra, hogy ha más költők verseit dolgozzuk fel, a kártyacsomag bővíthető
lesz.
Mutasd be, reflektálj! A projekt összegzéseképpen a tanulók egy rövid ppt-t állítanak össze a projekt produktumaiból, a csoport szavalókat jelöl ki, kifüggesztik a tablókat, kiválasztják a kommentátorokat. A tanulócsoport bemutatót tart a meghívott szülőknek és érdeklődő
ötödik évfolyamosoknak. Az elkészült produktumok az osztályhonlap megfelelő részeinek publikussá nyitásával megjelennek az iskolai
weblapon. A projekt végén Google űrlap alkalmazásával minden tanuló beszámol a projekt számára kiemelkedő tartalmairól (Tanulói
önértékelés – Google kérdőívvel). A válaszokat összesített formában élő-kérdő Photopeach-prezentációval összegezzük, majd csoportos megbeszélés zárja a munkát.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A projekt során sok olyan nyílt végű projektfeladat adható, amelyekkel jól differenciálhatunk. A különböző IKT alkalmazások közül a tanuló készségeinek megfelelően választhatunk eszközt.
Miközben mindannyian ugyanazzal a szöveggel (Weöres Sándor
versei) dolgoznak, a feladatok jellege, formája, időtartama más
és más, például a versek tanulása esetében olvasni nem tudó
Down-szindrómás tanuló hallás után tanul, neki társa segít pármunkában elsajátítani a szöveget. Ugyanakkor ő kifejezetten türelmes és ügyes az ábrázolás terén – így az illusztrációk, festett,
rajzolt és ragasztott tablók elkészítésében vezető szerepet kap.
A projektben lényeges ütemezés két tanuló erőssége, és a versekhez kapcsolódó mozgások kitalálása, lejátszása egy másik
diáknak nyújthat sikerélményt. Az egyes versek feldolgozásában
– versrészlet és cím egyeztetése, verssorok sorba rendezése, hiányos verssorok kiegészítése – bőven találunk lehetőséget a differenciálásra.
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A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, videokamera, képfeldolgozó, böngésző, protopage.com, padlet.com,
learningapps.org, iwischyouto.com, jigsawplanet.com, sketchtoy.com, photopeach.com, classtools.net
idővonal

SEGÉDANYAGOK

Weöres Sándor Bóbita és a Ha a világ rigó lenne című kötetei, tanulói munkát segítő sablonok
(játékkártya, meghívó), feladatlapok, lamináláshoz szükséges eszközök
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Bosányi Éva
Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, Budapest

EMBERKE AZ OSZTÁLYUNKBAN
Erich Kästner Az Emberke című regényének feldolgozása
közben a tanulói önállóságra építve, különböző tevékenységekkel produktumok keletkeznek. A tanulók naplót vezetnek, fogalmazásokat írnak, újságcikkeket készítenek, interjúkat vesznek fel.
A projekt célja, hogy a tanulók az irodalom, technika és rajz tantárgyakkal koncentrációban érzéseket, élményeket, gondolatokat jelenítsenek meg művészileg is.
A megvalósításhoz szükséges idő körülbelül 15 óra, 2 hónap: heti
2 óra irodalom, 1 technika, 1 rajz.

magyar irodalom,
technika,
vizuális kultúra
3. évfolyam
15 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Erkölcsi nevelés, önismeret és a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért, a másság elfogadása, toleranciára nevelés.
• Elbeszélő művek közös és önálló olvasása, feldolgozása tanári segítséggel, csoportosan és egyénileg. Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok, olvasmányok tartalmának felidézése, elmondása. Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját
vélemény megfogalmazása.
• Az olvasott szövegekkel összefüggésben az aktív szókincs gazdagítása. Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes élmények felidézése és megosztása. Egy-két mondatos vélemény a szövegekben megjelenő szereplők élethelyzetéről, cselekedeteiről, tulajdonságairól, magatartásáról.
• Rövid szövegek alkotásának gyakorlása (pl. kisebb leírás, rövid elbeszélés, két-három soros jellemzés). Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése. Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések. Az életkornak megfelelő
globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasás. Az olvasás örömének a megtapasztalása.
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Az olvasás élménnyé válik és továbbgondolásra késztet. A gyerekek képessé válnak a könyv szereplőivel történtek átélésére, a
szereplők jellemzésére, a velük való azonosulásra. Meg tudják különböztetni a helyes és helytelen magatartást. Átélhetik egy fizikailag más kisfiú életét, s össze tudják hasonlítani a sajátjukkal. Mindeközben gazdagodik szókincsük, fejlődik olvasási készségük.
• A napló vezetésével, a szituációs játékokban szerzett élményekkel fejlődik írásbeli és szóbeli kifejezőkészségük.
• Az IKT eszközök használatával megismerkednek a web 2.0 eszközeivel, játékosan szereznek új ismereteket, gyakorolják azok alkalmazását.
• A „más bőrébe bújva” feladatoknál fejlődik eredeti gondolkodásuk és találékonyságuk.
• A páros, illetve a csoportmunka során új ötleteket találnak ki, valósítanak meg, és osztanak meg másokkal.
• A viták során nyitottság és fogékonyság alakul ki új és eltérő nézőpontok iránt.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Mitől érezzük jól magunkat a bőrünkben?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan él egy átlagos külsejű, és egy, az átlagtól nagyon eltérő kisfiú?
Hogyan találjuk meg a boldogságunkat, és mit tehetünk érte?
Milyen tényezők befolyásolják az életünket?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen kalandokon keresztül alakult Zónakövi Matyi jelleme?
Mi okozott neki örömet, mi bánatot? Kik segítették, és kik akadályozták ebben?
Milyen új kifejezéseket ismertél meg a regény olvasása során?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE

A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Mitől érzem jól magam a bőrömben? –
A gyerekek véleményének összegyűjtése
Önértékelő eszköz a Napló vezetéséhez

MIALATT A TANULÓK
A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE
1-6.FEJEZET

MIALATT A TANULÓK
A PROJEKTEN DOLGOZNAK,
ÉS FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE
7-12.FEJEZET

Projekthaladási értékelőlap az 1-6.
fejezethez
Feladatlap 1-2., 3-4., 5-6. fejezet
A szókincs fejlődésének értékeléseszókincsvizsgáló önértékelő lap az 1-6.
fejezethez
Az én emberkém/Az én Matyim
fogalmazáshoz tartalmi ellenőrzőlista
egyéni értékeléshez
Az én emberkém/Az én Matyim
fogalmazáshoz csoportos ellenőrzőlista
Tanítói ellenőrzőlista Az én emberkém/
Az én Matyim fogalmazáshoz
Áttekintő táblázat: Plakát az Emberke és
4 cicája cirkuszi előadáshoz

Projekthaladási értékelőlap az 7-12.
fejezethez
A szókincs fejlődésének értékelése szókincsvizsgáló önértékelő lap a 7-12.
fejezethez
Tudáspróba a könyv 1-12. fejezetéhez –
szummatív értékeléssel
Egyéni és tanári értékelés a projekt
felénél
Értékelőlap a cirkuszi kocsik
készítésének munkavégzéséhez
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MIALATT A TANULÓK
A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE
13-18. FEJEZET

MIALATT A TANULÓK
A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE
19-22.FEJEZET

Projekthaladási értékelőlap a 13 -18.
fejezethez
A szókincs fejlődésének értékelése szókincsvizsgáló önértékelő lap a 13 -18.
fejezethez

Projekthaladási értékelőlap a 19-22.
fejezethez
Szókincsvizsgáló önértékelő lap a 19-22.
fejezethez
Feladatlapok a fejezetekhez

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A regény 22 fejezete négy nagy csoportra osztódik. A gyerekek végig naplót vezetnek,
amelyhez az elején segítségképpen egy önértékelő eszközt kapnak. Minden egyes fejezetcsoportban Projekthaladási értékelőlappal kezdődik a munka, melyből a tanulók megtudják a tennivalókat, feladatokat, megismerik az eszközöket, az elkészítendő produktumokat. Ehhez kapcsolódva fejezetenként feladatlapokat kapnak, amit beragasztanak
a naplójukba. A fejezetcsoport végén értékelik a feladatokat, illetve a saját munkájukat.
Mindegyik négy nagy fejezetcsoporthoz tartozik egy-egy Szókincsvizsgáló önértékelő
lap, melyen a gyerekek az előzetes tudásukat mérhetik le, értékelhetik, ill. ez alapján
összeállítják a rájuk váró feladatokat. Az ellenőrzőlistáknak köszönhetően szempontot
kapnak a fogalmazás megírásához, illetve annak értékeléséhez. Az Áttekintő táblázat a
plakát elkészítését segíti az előzetes szempontokkal, valamint a munkájuk megítélését
az ön- és csoportértékelés szempontjaival. A projekt felénél egyéni és tanári értékelőlapon érmekkel fejezik ki munkájuk értékelését különböző szempontok alapján, emellett

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Tudáspróba a könyv befejezése után –
szummatív értékeléssel
Önértékelő kérdőív a gyerekeknek
(nyomtatott formátumban)
Visszajelző kérdőív a szülőknek (online,
Google Drive űrlapon)

Projektnaplóba ragasztott projekthaladási értékelőlap
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egy szummatív értékelés is mutatja, hogy mit sajátítottak el. A technikaórán a cirkuszi kocsikat előállító munkájukat is Értékelőlap segíti.
A projekt egy tudáspróbával (szummatív értékelés) zárul. A projekt végén Google Drive űrlapon a szülők online, a gyerekek pedig nyomtatott formában tudják elmondani véleményüket a projektről, a projekt hatásáról az egyes képességekre, illetve a saját munkájukról.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Biztos olvasási készség. Érthető beszéd. Az írás eszközként való használata. Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban
és írásban. A saját megértés és tanulási igények nyomon követése. IKT eszközökben alapvető jártasság megszerzése.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
A projekt folyamán végig Naplót vezetnek a gyerekek, melybe beleragasztják a feladatlapokat, ebbe írják meg a különböző fogalmazásokat, ide helyezik el a rajzaik egy részét, a képregényüket, a gondolattérképüket stb. Az Emberke az osztályunkban honlapon elérhetőek
az elkészült produktumok fotói, valamint a beszámolók a foglalkozáson történtekről.
PROJEKT INDÍTÁSAKOR
Hangolódj rá!
• Ki lennék a cirkuszban? – Mozgásos bemutató (A Gladiátorok bevonulása zenére).
• Mitől érzem jól magam a bőrömben? – A gyerekek véleményének összegyűjtése Linoit alkalmazás segítségével.
• Grafikon készítése a gyerekek válaszai alapján (Google Drive).
• Emberke figura kiválasztása – a gyerekek kiválasztják saját Emberkéjüket pl.: legó, playmobil.
Alkoss!
• Emberke figura és gyufásdobozának elkészítése (pl.: gyurmából, papírból, gyufásdobozból).
• Az én Emberkém/Az én Matyim fogalmazás írása.
• Szófelhők készítése csoportmunkában. A gyerekek a könyvre jellemző fontos szavakat összegyűjtik Linoit alkalmazással, majd a
szavakból szófelhő készül Wordle segítségével.
• Cirkuszi sátor és cirkuszművészek elkészítése páros munkában papírdoboz felhasználásával.
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1-6. FEJEZET
Hangolódj rá!
• Hol járt Matyi (1.)? – jelölés a Naplóban saját térképen, illetve Európa-térképen az osztályban egyéni és frontális keretben. A diákok
a térképet az Emberke naplóba ragasztják.
Alkoss!
• Zónakő címerének megalkotása. A gyerekek színes ceruzával megrajzolják az általuk elképzelt címert az Emberke naplóba.
• Segédeszköz tervezése Matyi tanulásának megkönnyítésére egyéni munkában. A gyerekek rajzot készítenek az Emberke naplóba.
• Fogalmazás írása: Különös cirkuszban jártam.
• Plakát készítése csoportmunkában: Matyi és négy cicája. A gyerekek nagy csomagolópapírra készítenek egy plakátot a filctollak
és festék segítségével.
Ítéld meg!
• Vita párokban: milyen előnye van az otthoni vagy iskolai keretek között való tanulásnak? – A gyerekek kifejtik saját nézőpontjukat
az adott témával kapcsolatban. A másik vita címe: Tolmács vagy artista? Ebben az esetben a gyerekek nem a saját álláspontjukat
vitatják meg, hanem a szereplők szemszögéből mutatják be a könyvben megfogalmazott
érveket. Márkus álláspontja, hogy Matyi legyen tolmács, Matyi viszont artista szeretne
lenni, és kitart emellett.
Alkoss!
• Híres, kisméretű emberek lerajzolása Az Ember naplóba a tanári PPT-ben látott képek
alapján.

Plakát készítése csoportmunkában
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7-12. FEJEZET
Hangolódj rá!
• Hol járt Matyi (2.)? – jelölés a Naplóban saját térképen, illetve Európa-térképen az osztályban egyéni, illetve frontális keretben.
Játssz!
• Szerepjáték pármunkában. Szituáció: beszélgetés Matyi és Márkus között arról, hogy ki mit tud véghezvinni. Matyi sorsának és
életének megvitatása. Ehhez a feladathoz kapcsolódik a Mit tud a mester? Mi tud az inas? című Smart Lesson Activity.
Ítéld meg!
• A gyerekek összegyűjtik Linoit segítségével válaszaikat: Ebben vagyok jobb a felnőtteknél.
• Mitől érzi jól magát Matyi a bőrében (2.)? - grafikon készítése, összehasonlítása azzal a grafikonnal, ami a projekt elején készült,
és bemutatta, hogy a gyerekek mit gondolnak.
Meséld el!
• Ez történt velem a cirkuszban: választott szereplő szemszögéből a gyerekek egyesével bemutatják a történetet az osztálynak.
Alkoss!
• Álláshirdetés a nevelőanyaságra, válasz az álláshirdetésre. Egyéni munka keretében fogalmazás készítése.
• Zeneszerzés: a gyerekek önállóan zenét komponálnak a Mákszem Hadnagy című vershez. Az elkészült műről felvételt készítenek
fényképezőgép vagy telefon segítségével, és megosztják a Youtube-on.
• További versszakok írása a Mákszem Hadnagy című vershez. Az elkészült alkotásról felvételt készítenek fényképezőgép vagy telefon segítségével, és megosztják a Youtube-on.
• Rajzlap és színes ceruzák segítségével oklevelet készítenek a kis sziklamászónak.
• Újságcikk írása egyénileg. A fogalmazás címe: Botrányt okoztak az elcserélt frakkok!
• Cirkuszi kocsik és utasaik – makettkészítés pármunkában.
Térképezd fel!
• A szereplők és kapcsolatrendszerük gondolattérképének elkészítése a Coggle program segítségével, az osztállyal közösen.
Sajátítsd el!
• Szógyakorlás, szólások gyakorlása Microsoft Flashcard, Smart Lesson Activity segítségével
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3-18. FEJEZET
Játssz!
• Szerepjáték páros munkában: a bűntény bejelentése a rendőrségnek telefonon keresztül.
Ítéld meg!
• Hírnév és viselkedés? Matyi és Márkus vitája – pármunka.
• Márkus és Matyi döntése: maradás a Csillag cirkuszban vagy sem? – Vita pármunkában.
Alkoss!
• Zónakövi Ferdinánd nehézkes levele „könnyedebb” változatának megírása.
• Matyi válaszlevelének kitalálása és megírása.
• Levél írása a Csillag Cirkusz archívumának kezelőjével.
• Csillag Archívum leveleinek, képeslapjainak, fotóinak és újságcikkeinek összegyűjtése a Csillag Archívumba (fotóalbum, dosszié).
A dokumentumok MS Wordben készülnek, és a képekkel és az interjúról készült filmmel együtt kerülnek a Google Drive-ba.
• A német rendőrség Nyomozási jegyzőkönyvének elkészítése – egyéni munka.
• Fotó- és rajzmontázs készítése a saját Matyival – egyéni munka. Az Emberke köré rajz készítése, majd ennek lefényképezése.
A képek a Google Drive-ban létrehozott mappába kerülnek.
• Bileám király és családja festménykészítés. Kellékek: rajzlap, festék, zsírkréta, filctoll. A festményekről kisfilm készül Windows
Movie Maker alkalmazással – közös feladat.
19-22. FEJEZET
Alkoss!
• Nyomozási jegyzőkönyv készítése az Emberke naplóba.
• „Wanted” cédulák készítése, avagy hogyan képzeled el a bűnözőket, akik elrabolták Matyit?
• Képregény-rajzolás Matyi kiszabadulásától Márkushoz való visszatéréséig (Filmszalag a Paint programból).
Játssz!
• Bernát és a vendéglősné konfliktusa – szerepjáték páros munkában
• Bernát elfogása – szerepjáték páros munkában
• A díszvendégek bemutatása a cirkuszban – szerepjáték páros munkában
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Meséld el!
• Matyi kiszabadulása, a bűnözők elfogásának elmesélése különböző szereplők (Matyi, Kopasz Ottó, Pudingfejű Bernát, főfelügyelő)
szempontjából. A gyerekek egyesével bemutatják az adott történetet különböző szempontból az osztály előtt.
Sajátítsd el!
• Szógyakorlás, szólások gyakorlása Microsoft Flashcard, Smart Lesson Activity segítségével
PROJEKT ZÁRÁSAKOR
Mutasd be!
Választott cirkuszi produkció bemutatása az osztálynak és az osztályban tanítóknak. A gyerekek választják ki a cirkuszi produkciót, az
eszközöket és a hozzá kapcsolódó zenét.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A diszlexiás gyerekeknek nehéz megküzdeni a számukra hosszú szövegekkel, ezért minden projektórán hangosan felolvassuk az adott
fejezeteket, ezzel is segítve a különböző tanulási stílusú gyerekeket, különösen az auditív típusúakat. A változatos feladatok lehetőséget
adnak, hogy a különböző tanulási stílusú gyerekek megtalálják a számukra sikeres területet. Az értékelésnél is egyéni bánásmódot
igényelnek. Differenciált segítségadással meg lehetett oldani a nem magyar anyanyelvű tanulók haladását is az osztállyal. Külön beszámolók írásával (pl. képzeletbeli riport, újságcikk, kiadvány) a tehetséges tanulók saját tempóban haladnak.
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nyomtató, videokamera, digitális fényképezőgép, szkenner, interaktív tábla, levelezőprogram,
képfeldolgozó, honlapszerkesztő, szövegszerkesztő.
linoit.com, wordle.net, youtube.com
Smart Lesson Activity, MS Word, Google Drive Windows, Windows Movie Maker,

SEGÉDANYAGOK

teás dobozok, Milton-kapocs, szigetelőszalag, olló, ragasztó, filctollak, színes ceruzák, vízfesték
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Csanády Szilvia
Sashegyi Arany János általános Iskola és Gimnázium, Budapest

KÉSZÍTSÜNK UTAZÁSI KATALÓGUST!
A projekt témája a Places (helyek) érettségi és nyelvvizsga
témakör. Célja, hogy a tanulók gyakorolni tudják az ehhez
kapcsolódó, már elsajátított szókincset és nyelvtani anyagot. A projekt végterméke egy digitális utazási katalógus, amelyet önálló, valamint csoportban végzett kutatómunka során állítanak össze a tanulók.
A projekttevékenységek során a diákok online alkalmazásokat ismernek meg, melyek segítik a kollaboratív munkát (Titanpad), kiadványszerkesztőt használnak (Issuu), megtanulják, honnan és hogyan lehet
képeket gyűjteni a kiadványhoz (Creative Commons, Flickr), információt keresni az adott úti célokhoz, illetve megfelelő szókincset használni, továbbá, hogy milyen egy jó PowerPoint prezentáció.
A tanulók kutató-, tervező- és alkotómunkát végeznek a projekt során, ezalatt gyakorolják a Places témakörhöz kapcsolódó szókincset,
majd a végén bemutatják az osztálynak elkészült kiadványt.
A projekt épít a meglévő tanulói tudásszintre, az egyéni képességekre, valamint figyelembe veszi a különböző tanulási stílusokat.

angol nyelv
11. évfolyam
5 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
Angol nyelv 10-12. évfolyam, KERB2, középszint
• Olvasott szövegértés: összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetének megértése.
• Szövegalkotás: világos és részletes szövegalkotás változatos témakörökben, véleménykifejtés, előnyök-hátrányok részletezése.
• Beszédkészség: társalgásban folyékony és természetes, véleményét szabatosan fejti ki.
• Interakció: beszélgetést kezdeményez, ismerős témák esetén fenntartja a beszélgetést.
• Íráskészség: világosan fogalmaz, összefüggő szöveget alkot, véleményt fejt ki, érvel.
• Nyelvhelyesség: magas szintű nyelvtani ismeretek, bő szókincs, szabatos kifejezés.
Informatika, 9-12. évfolyam
• Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása.
• Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből, illetve az alapelemek készítése: előadások, bemutatók készítése, adatok csoportosítása, értelmezése, keresése az interneten.
Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• A tanulók képesek az írott és beszélt nyelv megértésére a projekt témájában.
• Digitális készségek, kompetenciák fejlesztése: PowerPoint prezentáció, kiadványszerkesztés – issuu.com, gondolattérkép – bubbl.
us, szófelhő – wordle.net, blog – blogger.com, kollektív dokumentumszerkesztés – titanpad.com.
• Kritikai gondolkodás és problémamegoldás: a különböző nézőpontokat tisztázó, jobb megoldáshoz vezető lényegi kérdések azonosítása és felvetése.
• Kommunikáció és együttműködés: gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban, együttműködési készség
különböző csapatokkal.
• Társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata
a megfelelő esetben, a kulturális különbségek áthidalása, az eltérő nézőpontok felhasználása az innováció és a minőség növelése
érdekében.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Miért jó utazni?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Milyen egy jó utazási katalógus?
Hogyan lesz színes és érdekes egy úti cél leírása?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen információkra lesz szükségünk egy úti cél meglátogatása előtt?
Hogyan kell prezentációt készíteni?
Hogyan kell digitális kiadványt készíteni?
Milyen jelzőket és mellékneveket lehet használni ahhoz, hogy színes legyen a leírás?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE
ELŐTT

I-K-T táblázat
Nyílt végű kérdések (utazási
katalógussal kapcsolatos
ismeretek felmérésére)
Ötletbörze (szófelhő)
Gondolattérkép

MIALATT A TANULÓK
A PROJEKTEN DOLGOZNAK,
ÉS FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE

Áttekintő táblázat prezentációhoz
Visszajelzés szóbeli prezentációról online
Visszajelzés társak prezentációjáról
Ellenőrzőlista a prezentációhoz
Ellenőrzőlista és nyílt végű kérdések a levélhez
Hogyan legyünk sikeres bloggerek?
Önértékelés ClassDojo-val

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

I-K-T táblázat
Online kérdőív
Áttekintő táblázat együttműködéshez
Szummatív értékelés
Irányított záróbeszélgetés
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ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projektmunka megkezdése előtt a pedagógus a tanulók informatikai ismereteit I-K-T táblázattal méri fel, valamint az adott témakörhöz kapcsolódó előzetes ismereteiket ötletbörzével (szófelhő készítése) és nyílt végű kérdésekkel térképezi fel. Az előzetes tudást
gondolattérkép formájában jelenítik meg vizuálisan a tanulók.
A projekt során a tanulók ellenőrzőlistát, áttekintő táblázatot, illetve társ- és, csoportértékelő eszközöket kapnak, amelyekkel saját és
társaik munkáját értékelik a projekt egyes lépéseinél. A projekt ideje alatt minden tanóra végén a saját tevékenységüket is értékelik.
A tanórák mindig levélírással zárulnak, ehhez a tanulók ellenőrzőlistát kapnak, amely tartalmi és formai szempontokat egyaránt tartalmaz. A levélírást a tanár által összeállított nyílt végű kérdések is segítik. A tanulók által összegyűjtött szöveges és képi elemekből
prezentáció készül, amelynek elkészítését áttekintő táblázat segíti. A prezentációk bemutatását társértékelés követi egy céleszközzel.
A projekt egész időtartama alatt a ClassDojo alkalmazásban folyamatos az önértékelés is.
A projekt végterméke egy online utazási katalógus (Issuu), melyet a tanulók készítenek el. A projekt végén a tanulók önértékelő táblázattal értékelik a saját munkájukat, illetve csoportértékelő táblázattal a csoportjuk munkáját. A tanulók a célcsoport véleményét az
elkészült kiadványról egy online kérdőívvel mérik fel (Surveymonkey).
A formatív értékeléseket szummatív értékelés is kiegészíti a projekt zárásakor, amelynek alapját a ClassDojo alkalmazásban kapott
pontok képezik. A projekt záróbeszélgetéssel (összeállított kérdések alapján) és az I-K-T táblázat megfelelő oszlopának a kitöltésével
fejeződik be.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
A projekt során alkalmazásra kerülő online felületek és eszközök használatának ismerete, idegen nyelvi kompetencia, együttműködés
és önirányítás.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! A tanár nyílt végű kérdéseket tesz fel a tanulóknak a témakörrel kapcsolatban, akik ezt követően előzetes tudásukat felhasználva szófelhőket készítenek a Wordle nevű alkalmazással, majd az I-K-T táblázat első két oszlopát töltik ki a tanulók, így a tanár a
projekttervezéshez hasznos információkat kap a tanulók előzetes tudásáról és érdeklődéséről.
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Fedezd fel! A TeamUp segítségével kialakított csoportok online utazási katalógusokat
keresnek a neten, tanulmányozzák ezek képanyagait, leírásait az úti célokról. Megbeszélik, döntéseket hoznak a katalógus arculatáról és elemeiről (melyiket miért ítélik
jónak, milyenek a leírások, milyen jelzőket használ a katalógus a helyek leírásához,
milyen nyelvtani szerkezeteket találtak benne). A munka egy online felületen folyik, a
Titanpaden, ahol közösen szerkeszthetnek dokumentumot a tanulók.
Térképezd fel! A csoportok kiválasztanak két úti célt, majd gondolattérképet készítenek
a bubbl.us alkalmazással arról, hogy mi szükséges egy jó utazási katalógushoz.
Alkoss! A tanár által létrehozott blogon (Blogger) kapják meg a tanulók a projektfeladatokat. A csoportmunkában a tanulók megosztják a munkát, más-más feladatrészeken dolgoznak: lesznek, akik a képanyagot gyűjtik össze, lesznek, akik a szöveget.
A tanulók egy hasznos eszközt is kapnak a blogoláshoz (Hogyan legyünk sikeres bloggerek?). A tanulók Word dokumentumban megtervezik a képek és az egyes úti célokhoz tartozó leírások elrendezését. A csoportok az általuk összegyűjtött, illetve elkészített anyagokat
az osztály blogján osztják meg a célcsoporttal és társaikkal. Ezekből az anyagokból készítik el közösen a PowerPoint prezentációt,
amely alapja lesz az online kiadványnak. A prezentáció elkészítéséhez áttekintő táblázatot kapnak a csoportok, amely segíti őket, hogy
mind tartamilag, mind formailag jó prezentációt állítsanak össze.
Reflektálj! A csoportok meghallgatják egymás prezentációit, és szóban reflektálnak ezekre. A visszajelzéseket értékelési eszköz segíti
(Visszajelzés társak prezentációjáról).
Alkoss! A reflexiók alapján a csoportok véglegesítik a PowerPoint prezentációt, illetve az online kiadvány alapját képző dokumentumokat. A véglegesített tervekből a csoport elkészíti a PowerPoint prezentációt. Ahhoz, hogy a prezentációk valóban megfelelőek legyenek,
a tanulók újabb eszközt kapnak a tökéletesítéshez, ez az ellenőrzőlista a prezentációhoz.
Mutasd be! A projekten dolgozó csoport bemutatja a célcsoportnak az elkészült prezentációt.
Értékelj! A prezentáció után a célcsoport online kérdőív kitöltésével értékeli és véleményezi a kiadványt. A projekten dolgozó tanulók
társértékelő táblázatokat (Visszajelzés társak prezentációjáról) töltenek ki.
Alkoss! Az elkészített PowerPoint prezentációt a projekten dolgozó csoport egy alkalmazással (Issuu) online kiadvánnyá alakítja.
Értékelj! A tanulók a csoportban együttműködő társaikról egy áttekintő táblázatot töltenek ki, ahol értékelik a társak odafigyelését,
részvételét, együttműködését is. A ClassDojo alkalmazásban összegyűjtött pontok alapján a tanár szummatív értékeléssel zárja a
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projektmunkát. A projekt a tanár által irányított záróbeszélgetéssel fejeződik be (tanulságok, nehézségek, pozitívumok, előnyök, hátrányok).

Csoportok a TeamUpban

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
TECHNOLÓGIA

kiadványszerkesztő

SEGÉDANYAGOK

H. Q. Mitchell: Traveller B1 student’s book and Companion, utazási katalógus, szótárak, atlasz

81

VIZES KÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

Filep Doina Otília
Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó

VIZES KÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA
A projektben a tanulók a hidrosztatika témakörhöz tartozó
fogalmakról, törvényekről tanulnak. A hidrosztatikai jelenségek megfigyelése tanulói kísérletek csoportban való elvégzésével
történik. A tanulók jártasságot szereznek az ismeretek alkotó módon
való alkalmazására, az elsajátított ismeretek alapján tudatosan hajtanak végre gyakorlati tevékenységeket. Ugyanakkor fejlődik az együttműködési készségük a csoportban végzett tevékenységeknek köszönhetően. A nap mint nap használt eszközök, az életünk során
tapasztalható jelenségek, folyamatok megfigyelése nyomán a tanulók prezentációt készítenek, megteremtve a kapcsolatot a tanulmányozott témák, fizikai törvények és a biológia- és földrajzórán tanultakkal, valamint a mindennapi életünkkel. Az osztály bemutatja a
kísérleteket és a prezentációt egy alsó tagozatos osztály tanulóinak.
Egy tanulmányi séta alkalmával ellátogatnak a falu szélén lévő mesterséges tóhoz, és meghallgatnak egy szakértőt a vízátemelő rendszer működtetéséről. Az elkészített anyagok rendszerezésével, tanári irányítással a különböző színes dokumentumok ötvözeteként a
tanulók megterveznek és létrehoznak egy kiadványt.

fizika
7. évfolyam
10 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése.
• A folyadék saját súlyából származó nyomás kísérleti vizsgálata, következtetések levonása.
• Annak felismerése, hogy egy adott mélységben a hidrosztatikai nyomás minden irányban ugyanakkora.
• A folyadékos manométer megismerése, használata, működésének magyarázata.
• A közlekedőedények elvének megértése. Külső nyomás terjedésének kísérleti vizsgálata, következtetések levonása.
• Úszás, lebegés, merülés megkülönböztetése.
• Egyszerű számítási feladatok megoldása. A matematikai kompetencia fejlesztése.
• A víz mint fontos környezeti tényező bemutatása, a takarékos és felelős magatartás erősítése.
• A napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése, a természet- és környezetvédelemmel
kapcsolatos problémák felismerése.
• Az ismeretek alkalmazása a problémák megoldásában.
• A mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése.
• A környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértése és elemzése.
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
• Összetett döntések meghozatala és választás.
• Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban.
• Együttműködési készség különböző csapatokkal a produktum létrehozásának érdekében.
• A technológia mint eszköz alkalmazása az információgyűjtésben és –rendszerezésben, az információk értékelése a tervezett termék
létrehozásában.
• Az információhasználat alapvető erkölcsi és jogi problémáinak megértése.
• Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése.
• Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal; a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Hogyan teheti jobbá, biztonságosabbá életünket a természet törvényeinek ismerete?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan segíti a fizika a folyadékok megismerését?
Hogyan mutatkoznak a folyadékok törvényei a hétköznapi életünkben?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Mi a hidrosztatikai nyomás? Mit nevezünk közlekedőedénynek?
Milyen jelenséget nevezünk hajszálcsövességnek?
Mit nevezünk felhajtóerőnek?
Mitől függ a felhajtóerő nagysága?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE
ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE

szófelhő, ötletbörze
emlékeztető kérdések,
beszélgetés, vita
I-K-T táblázat

önértékelés és csoporttársak értékelése áttekintő
táblázat segítségével
segítő kérdések és visszajelzések megfogalmazása
munkalapok, feladatlapok, vázlatok értékelése
csoporton belüli együttműködés értékelése
csoportos megbeszélések
kiadványtervezéshez szükséges ellenőrzőlista

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

tanulói munkák értékelése
beszélgetés
projektmunka értékelése (Linoit)
másik fizikatanár visszajelzése
I-K-T táblázat
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ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A tanulók kapcsolatot teremtenek az eddig tanult fogalmak és a projekt során ismertetni kívánt fogalmak között egy szófelhő segítségével. Ezt követően kitöltik az I-K-T (Ismerem – Kíváncsi vagyok rá – Tudom) táblázat első két oszlopát. A projekt során a pedagógus végig
figyelemmel kíséri a tanulók munkáját, és kérdéseket tesz fel, hogy megismerje a tanulók gondolkodásmódját, és lehetőséget adjon
véleményük megfogalmazására.
A tanulók értékelik csoporttársaik munkáját és önmagukat űrlapok segítségével. Erről reflektálniuk kell később, a projekt végén. A kísérletek végzése során kérdéseket kell feltenniük, visszajelzéseket kell egymásnak adniuk, és a jegyzőkönyveket is áttekintik, csoporton belüli együttműködésüket értékelik.
A tananyag megértésének értékeléséhez a pedagógus rendszeres megbeszéléseket tart a csapatokkal, valamint konzultál velük a
prezentációs anyagban bemutatott jelenségekről is. A tanulók döntéseket hoznak a végső produktumhoz használt dokumentumok kiválasztását illetően. A tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzőlista segít minden tanulónak az önellenőrzésben.
A tanulók a bemutató óra keretében külső formatív értékelésben részesülnek. Ezután megbeszélés következik az eddigi projektmunka
alakulásáról, az elmúlt hetek tevékenységeiről, eredményeiről, élményeiről reflexió és önreflexió formájában. A projekt végén a tanulók
értékelő cetliket írnak a Linoit online faliújság felületre. Az elkészült produktumot a tanulók bemutatják egy másik fizikatanárnak, így a
külső szakértői értékelés is megtörténhet. A projekt végén kiegészítik az induló I-K-T táblázat utolsó oszlopát is, amiben összefoglalják
a projekt során tanultakat.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Önálló tanulás képessége, a technológia interaktív használata. Interakció vegyes összetételű csoportokban: együttműködés, csapatmunka. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! A projekt kezdetén egy tanóra a hangolódással telik. A tanár egy keresztrejtvény szavainak segítségével vitát kezdeményez a projekt kérdései alapján. A tanulók megfogalmazzák saját véleményüket a projektszintű kérdésekkel kapcsolatban.
Egy kivetített kép (vizes táj) elemzése során a tanulók globális iránytűt készítenek, a pedagógus a téma aktualitását tudatosítja bennük.

VIZES KÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA
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Megbeszélik a projekt tartalmát, lényegét, az elvárásokat, a tevékenységek
folyamatát, ütemtervet készítenek; kitérnek a tervezett produktumokra is.
Álmodd meg! Az óra a Hogyan segítheti a fizika a víz megismerését? projektszintű kérdés köré szerveződik. A tanár a téma eddig tanult fogalmait és
egyben az új fogalmakat is tartalmazó szófelhővel kelti fel a tanulók figyelmét. A tanulók elkülönítik az általuk ismert fogalmakat a számukra
ismeretlen fogalmaktól. A diákok csapatokat alkotnak, megbeszélést tartanak, kérdéseket tesznek fel, hangot adnak igényeiknek. Végül visszatérnek az előzőleg kitöltött I-K-T táblázathoz, és ha szükséges, kiegészítik
újabb kérdésekkel. A pedagógus és a tanulók megbeszélik az értékelés
kritériumait.
Fedezd fel! Kísérletezz! A tanulók csoportban felfedezik, megismerik a fogalmakat, alapjelenségeket, áttekintik a feladatokat. Három állomáson
dolgoznak. A csoportalakítás a TeamUp alkalmazás segítségével történik.
Az első állomáson a diákok elvégzik a kísérletet, leírják a megfigyeléseiket, következtetéseiket, fényképeket készítenek. A második
állomáson feladatlapot töltenek ki, a harmadik állomáson vázlatot írnak. A gyerekek tanulóközpontú, ismeretfelfedező módszerek segítségével, folyamatosan együttműködve új ismereteket szereznek a hidrosztatika témakörben.
Fedezd fel a kapcsolatot! A tanulók prezentációt készítenek, a nap mint nap használt eszközöket, az életünk során tapasztalható jelenségeket, folyamatokat képekben mutatják be. Megteremtik a kapcsolatot a tanulmányozott témák, fizikai törvények, a biológia- és a
földrajzórán tanultakkal, a mindennapi életükkel. A projekt elején megfogalmazott kérdésekre keresik a választ.
Válj szakértővé! A tanulók egy alsó tagozatos osztály tanulóinak kísérleteket mutatnak be, és prezentálnak is. Ezután szakértőkként
válaszolnak kérdéseikre, meghallgatják a véleményüket.
Kérdezz! A pedagógus és a tanulók egy tanulmányi séta alkalmával ellátogatnak a falu szélén lévő mesterséges tóhoz, és meghallgatják
egy szakértő előadását a vízátemelő rendszer működtetéséről.
Térképezd fel! A csapatok áttanulmányozzák és elemzik az órákon létrejött dokumentumokat. Viszonyokat, hasonlóságokat és különbségeket keresnek és fedeznek fel az általuk elkészített dokumentumok között, majd rendszerezik őket.
Reflektálj! A tanár és a diákok megbeszélik a projektmunka eddigi alakulását és a további lépéseket. A tanulók szófelhőt készítenek.
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Tervezz! A diákok kisebb csapatokban megterveznek egy kiadványt a munka során összegyűjtött dokumentumokból.
Térképezd fel! A tanulócsoport tagjai egymás terveit megtekintik, összehasonlítják, értékelik: a legjobb, megvalósítható ötleteket összegyűjtik, és a tanárral közösen elkészítik a végső tervet.
Alkoss! A kiadvány anyagának a feldolgozása következik. A tanulók önállóan, kisebb-nagyobb csapatokban, részfeladatokat vállalva,
elkészítenek egy digitális dokumentumot a tanult hidrosztatikai ismeretek anyagából.
Mutasd be! A kész kiadványt bemutatják egy másik fizikatanárnak. A kezdésnél használt I-K-T táblázat utolsó oszlopát is kitöltik, így
összegezve a megszerzett új ismereteket. A produktumot feltöltik az Issuu felületére.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A sajátos nevelési igényű tanulókat olyan csoportba kell beosztani, ahol a többiek segítik őket a feladatok elvégzésében. A különleges
képességű gyerekeket felkérjük plusz feladatok elvégzésére: a megszerzett ismereteket használják fel házi kísérletek elvégzésére,
bemutatására.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
TECHNOLÓGIA

számítógépek, nyomtató, digitális fényképezőgép, interaktív tábla, tanulói laptop, internet-hozzáférés

SEGÉDANYAGOK

tankönyv, kísérleti munkalapok, feladatlapok, az értékeléshez szükséges dokumentumok
mozaik.info.hu, online-stopwatch.com, teamup.aalto.fi, wordle.net, issuu.com, linoit.com

PARTNEREK

kirándulás, más osztály tanulói, tanárok (például más fizikatanár), szülők
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Klacsákné Tóth Ágota
Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

A MOZGÓ TÖLTÉSEK
Naponta használt eszközeink jelentős része elektromos
árammal működik, a jelenség törvényszerűségeinek megismerését célozza meg a projekt. A tanulók szakértői mozaik módszerrel dolgozzák fel a képességüknek megfelelő új anyagot az elektromos áram témaköréből, majd tanulói választás szerint szabadon
dönthetnek a kidolgozandó témák, kísérletek között. Tanulmányozzák
egy, a hétköznapi életben jelenlévő elektromos eszköz működését,
fejlődését; elkészítik annak működő modelljét. Munkájuk során közös
online, valamint nyomtatott újság készül, amely tartalmazza a választott modellről, illetve kísérletről készült videót is. A projekt alapoz tanítási órán kívüli tanulásra is, ez megnyilvánul az otthoni online
kommunikációban és a múzeumlátogatásban. A projekt során folyamatos a formatív értékelés, majd szummatív értékeléssel zárul.
A projekt sokszínű feladatai figyelembe veszik a meglévő tanulói tudásszintet, az egyéni képességeket, valamint a különböző tanulási
stílusokat.

fizika
10. évfolyam
16 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása.
• Az elektromos áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és biológiai hatás).
• Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása (egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű számítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok).
• Az energiatudatos magatartás fejlesztése.
Forrás: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet 3.2.08.2 (B) változata alapján elfogadott helyi tanterv alapján.
(http://kerettanterv.ofi.hu)
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk vagy cáfolatuk módját.
• A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken alapuló érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények egyegy tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása.
• A fizikában használatos modellek alkotásában és fejlesztésében való részvételről szerezzenek pozitív élményeket, és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is.
• A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett
az egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése.
• A projektben a természettudományos, matematikai, digitális, kezdeményezőképesség és vállalkozói, hatékony, önálló tanulás valamint esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztésére kerül sor.
(http://www.ofi.hu/nat)
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• A 21. századi készségek közül kiemelt fejlesztési cél a kreativitás és innováció, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a kommunikáció és együttműködés, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség valamint a kezdeményezőkészség és önirányítás.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Hogyan változtatja meg az elektromosság az életünket?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan fejlődtek az elektromos eszközök?
Milyen tevékenységekhez nélkülözhetetlen az elektromosság?
Hogyan működnek az elektromos eszközök?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen hatásai vannak az elektromos áramnak?
Mi mond ki Ohm törvénye?
Hogyan lehet kiszámítani az elektromos munkát?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA
MEGKEZDÉSE ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Előzetes tudásszintfelmérés
(Microsoft Mouse Mischief
teszt)

Előrehaladás ellenőrzőlistája (szakértői csoportok)
Áttekintő táblázat a szakértők beszámolójához
Ellenőrzőlista a videó és a modell készítéséhez
Áttekintő táblázat az újság elkészítéséhez
Irányított beszélgetés (múzeum)
Kritikai gondolkodás vizsgálata (áttekintő táblázat)

Önértékelés, társak értékelése az újság
véglegesítése előtt (online kérdőív, 3-21 módszer)
Együttműködés ellenőrzése (online
kérdőív)
Szummatív értékelés (Socrative teszt)
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ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projektmunka megkezdése előtt egyszerű válaszadó rendszer segítségével a tanár feltérképezi a tanulók előzetes tudását. A diákok
ötletbörzével összegyűjtik, hogy milyen elektromos eszközöket használnak. Az előzetes tudásfelmérés eredménye alapján dolgozzák
fel az új tananyagot szakértői mozaik módszer segítségével. Az anyag feldolgozásához a szakértők ellenőrzőlistát kapnak. A megszerzett új ismereteket a szakértők előadják csoporttársaiknak, akik áttekintő táblázat segítségével véleményezik az előadást. Ezt
követően a csoportok választásuk szerint tanulmányozzák egy, a hétköznapi életben jelenlévő elektromos eszköz működését, fejlődését; elkészítik annak működő modelljét. A munkáról ellenőrzőlista, illetve áttekintő táblázat alapján újságcikket, videót készítenek. Az
ismeretszerzés forrása egy múzeumlátogatás is, ahol a megértés ellenőrzésére és a metakogníció elősegítésére a tanár a csoportokkal
beszélgetést folytat. Ebben a korban is nagyon fontos a kritikai gondolkodás fejlődése, erről a tanulók áttekintő táblázatot töltenek ki.
A projekt végterméke egy közös újság, amelynek véglegesítése előtt áttekintő táblázat alapján és a 3-2-1 módszer szerint minden tanuló
értékeli saját és két társának munkáját. Ezen véleményezés alapján van még mód a produktum módosítására. Ezt követően a tanulók
online teszttel értékelik társaik és saját együttműködésüket a projekt során. A projekt szummatív értékeléssel zárul, a tanulók online
tesztet kitöltve adnak számot a megszerzett ismeretekről.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Képesek legyenek a projekt során alkalmazásra kerülő online felületek használatára (hely, belépési adatok) és szoftverek alkalmazására. A használt online alkalmazások és funkciójuk: Linoit – ötletbörze, Microsoft Office 365 (iskolai felület) közös dokumentumszerkesztés, dokumentummegosztás, kommunikáció, Youtube – videómegosztás, Unitag – QR kód készítés, Socrative teszt-értékelés, Movie
Maker szoftver – videószerkesztés. Tudjanak szöveget szerkeszteni. Ismerjék az elektrosztatika téma során használt alapfogalmakat
(töltés, vezetőképesség, feszültség.)
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Idézd fel! A tanulók a felvetett kérdések alapján Microsoft Mouse Mischief segítségével visszajeleznek korábbi ismereteikről, ötleteket
vetnek fel a téma kapcsán. A tanár előrevetíti a következő témát, és hangsúlyozza, hogy a témáról a tanulóknak már vannak előzetes
ismereteik. A feladat során a tanulók folyamatos visszajelzést kapnak a szoftvertől, a tanártól, valamint társaiktól.
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Idézd fel! A tanulók Linoit online üzenőfal segítségével felidézik, milyen elektromos eszközök (háztartási és irodai gépek, szórakoztató
elektronikai berendezések) vannak jelen életünkben, mit használtak az emberek korábban helyettük. A csoporttagok azonos színt használnak, így látható a csoport aktivitása.
Válj szakértővé! A tanár bemutatja a csapatok beosztását, a feladatok folyamatát és az ütemtervet, és megbeszéli a tanulókkal az értékelés kritériumait. A szakértői csoportok kidolgozzák a csoport témáját. Minden szakértői csoport más témát kap, az elektromos áram egy
bizonyos hatásával foglalkozik. A feladatlapokat minden tanuló nyomtatott formában megkapja, erre jegyzetelhetnek; de felkerülnek
az osztály közös Office 365 webhelyére is. A tanulók differenciált, a korábbi tudásszint-mérésnek megfelelő feladatot kapnak. A tanár
felhívja a figyelmet a tevékenység során betartandó szabályokra a biztonság és a vizsgálat sikeressége érdekében. A tanár csoportbeszélgetések során képet kaphat a megértés szintjéről, az előrehaladás ellenőrzéséhez pedig ellenőrzőlista használható.
Mutasd be! A szakértők bemutatják társaiknak a szakértői csoportok által megvitatott anyagokat. A bemutatóra minden szakértőnek 10
perce van, ehhez használhatja szakértői csoportban készített jegyzeteit, képeket, videókat, szimulációkat. A tanulók a téma többoldalú,
sokszínű magyarázatára törekednek, különösen az ok-okozati összefüggések feltárására. A tanulók a magyarázat során figyelembe
veszik hallgatóságuk reakcióit, és megfelelő módon reagálnak azokra. Az értékelés a szakértők beszámolójához készített áttekintő
táblázattal történik.
Válj szakértővé! A szakértői csoportok kidolgozzák a csoport témáját (Ohm törvénye, elektromos ellenállás, kapcsolások, elektromos
munka). A tanulók differenciált, a korábbi tudásszintmérésnek megfelelő feladatot kapnak – nyomtatott és digitális segédanyagok (Phet
szimulációk). A feladatlapokat minden tanuló nyomtatott formában megkapja, erre jegyzetelhetnek; de felkerülnek az osztály közös
Office 365 webhelyére is. A tanár felhívja a figyelmet a tevékenység során betartandó szabályokra a biztonság és a vizsgálat sikeressége érdekében. A tanulók kötetlen kérdéseket tehetnek fel a megértés ellenőrzésére, illetve a tanár csoportbeszélgetés során kap képet
a megértés szintjéről.
Mutasd be! A szakértők bemutatják társaiknak a szakértői csoportok által megvitatott anyagokat. A bemutatóra minden szakértőnek 10
perce van, ehhez használhatja szakértői csoportban készített anyagokat. A tanulók törekednek az ok-okozati összefüggések feltárására.
A tanulók a magyarázat során figyelembe veszik hallgatóságuk reakcióit, és reagálnak azokra. Az értékelés a társak kiselőadásához
készített áttekintő táblázattal zajlik.
Reflektálj! A tanulók a kapott áttekintő táblázat alapján értékelik a szakértői beszámolókat. Az áttekintő táblázat alapján online űrlapba
(Onedrive Excel kérdőív) viszik be értékelésüket.
Álmodd meg! A diákok csoportonként elvonulnak, közvetlen és online megbeszélést tartanak (például Microsoft Office 365 eszközzel),
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kérdéseket tesznek fel, megismerkednek a feladatokkal. Az értékelés a cikkek írásához készített áttekintő táblázattal történik majd; ezt
is megismerik a tanulók.
Fedezd fel! Múzeumlátogatás keretében a tanulók olyan példákat gyűjtenek, amelyek az általuk készítendő újságcikkekhez, modellekhez
szükségesek. A helyszínen mobiltelefonnal vagy digitális fényképezőgéppel fényképeket, videókat készítenek. A tevékenység értékelése a csoportok munkájának megfigyelése alapján segítő kérdésekkel, beszélgetéssel történik.
Kísérletezz! A csoportok megtervezik és végrehajtják a kísérleteket, megépítik a modelleket, a kész modell működését videón rögzítik.
A modellek elkészítését ellenőrzőlistával értékelik.
Alkoss! A csoportok Windows Movie Maker eszközzel megszerkesztik és kódolják (Unitag QR kód) a videókat, illetve feltöltik a Youtube
csatornájukra. A tevékenységek értékelését a videó elkészítéséhez szükséges előrehaladási ellenőrzőlista segíti.
Alkoss! A tanulók megírják az újságcikkeket Microsoft Office 365 eszközzel. Minden csoport sablont használ, így a csoportok számának
megfelelő dokumentum készül; ezek egyesítésével keletkezik az osztályújság. A tanulók a kapott áttekintő táblázat alapján értékelik
saját újságcikküket.
Reflektálj! A tanulók értékelik két társuk munkáját a közös újság véglegesítése előtt. Sorsolás során minden tanuló nevét kétszer helyezzük el két különböző színű papíron egy kalapban, ebből minden diák két sajátjától különböző nevet húz. A színek jelzik, hogy melyik
módszerrel kell értékelni a cikket. A sorsolás eredményét táblázatban célszerű rögzíteni és megosztani. Az egyik újságcikket Onedrive
Excel online kérdőív kitöltésével az újságcikk áttekintő táblázata alapján értékelik, a másik újságcikket 3-2-1 módszerrel értékelik: az
egyik tanuló laptopon megmutatja és szóban ismerteti újságcikkét, a másik tanuló 3 kérdést 2 megjegyzést és 1 javaslatot intéz az elhangzottakkal kapcsolatban.
Rakjuk össze! A csoportok véglegesítik a videókat és az újságcikkeket. A QR kódokat beillesztik az újságsablonba. A kész újságsablonokat egyesítik, és elkészítik online változatát. A tevékenység lényege, hogy a külön-külön készített tanulói produktumok egy koherens
egésszé álljanak össze. A végső produktum összeállításához szükséges minden egyes tanuló, illetve csoport munkája. A tanulók a Joomag-ot használják az újság online változatának elkészítéséhez. A tanulók közösen megtekintik a videókat és a kiadványt.
Reflektálj! A tanulók nyomtatott dokumentumokkal (áttekintő táblázat) és Office 365 Onedrive Excel online kérdőívvel értékelik kritikai
gondolkodásukat, illetve társaik és saját maguk együttműködését a projekt során.
Értékelj! A szummatív értékelés online Socrative teszttel történik, a tanulók egyénileg dolgoznak, a teszt a témakör ismeretanyagát kéri
számon. A tesztkérdések feladatválasztósak, illetve nyílt végűek.

A MOZGÓ TÖLTÉSEK

Az elkészült kiadvány oldalai
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ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A sajátos nevelési igényű tanulóknak nehezebben megy a nehéz szövegek feldolgozása, ők segítséget kérhetnek csoporttársaiktól, és
vállalhatnak olyan feladatot, amiben kevesebb a szövegértés (pl. modell összeállítása). Abban a csoportban, ahol van ilyen tanuló, a
csoporttársak olvassák is fel és értelmezzék együtt a feladatot. A szövegalkotásra kapjanak több időt, ha a tanulók igénylik, tanórán
kívül is. A csoporttársak toleranciájára ilyen esetben külön figyelni kell.
A nem anyanyelvű tanuló szakértői feladatszerep során egyéni feladatot kaphat pl. szimuláció beállítása, anyanyelvén is gyűjthet anyagot, fordítóprogramot használhat, ennek segítségével készíthet dokumentumokat. Az értékelés során a tanuló nyelvi nehézségeit figyelembe kell venni.
A feladatválasztásnál ösztönözzük a tehetséges, illetve különleges képességű tanulókat, hogy képességeiknek megfelelő témát válas�szanak. Ha kell, ajánljunk fel nekik kihívást jelentő problémákat kidolgozásra. Emelt szintű mérési feladat például a telep belső ellenállásának meghatározása; különleges újságcikk téma: például az elektronmikroszkóp működése.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, nyomtató, mobiltelefon, levelezőprogram, Joomag, Socrative, Unitag,
képfeldolgozó, Linoit, szövegszerkesztő, Microsoft Mouse Mischief szoftver, multimédiás alkalmazások,
Windows Movie Maker (Version 2012) szoftver

SEGÉDANYAGOK

Tankönyv: Fizika 10. Elektromosságtan, hőtan 10. évfolyam, 11. kiadás Szerzők: Jurisits József Dr.
Szűcs József Dr. Kód: MS -2619
A fizikaszertár témakörhöz tartozó eszközei (pl. kis villanymotorok, áramforrások, vezetékek, izzók,
ellenállások, fűtőszál), otthonról hozott kellékek a modellépítéshez.
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A szuperhősök mentik meg a Földet?

Komaság Margit, Szeszenka Gabriella
Baross Gábor Általános Iskola, Budapest, VII. kerület

A SZUPERHŐSÖK MENTIK MEG A FÖLDET?
A projekt során különböző, a tanulók aktivitását
igénylő módszerekkel igyekszünk ráirányítani a
gyerekek figyelmét azokra a körülményekre, amelyek befolyásolására ők is képesek, és ezekkel szebbé és egészségesebbé is tehetik saját maguk és a környezetükben
élők körülményeit.
A gyerekek olyan helyzetekkel találkoznak, amelyek rámutatnak, hogy bár egy ember természettudatos viselkedése nagyon kicsiny hatásúnak tűnhet a Föld sorsának
szempontjából, mégis az egyes emberek viselkedésén
múlik az élhető környezet fenntartása.
A probléma minél teljesebb megértéséhez a projekt során
szükséges, hogy néhány fogalmat tisztázzanak a tanulók,
ezenkívül a gyerekek saját maguk által választott eszközökkel, vagy eszköz tervekkel tesznek a környezetük védelméért: kialakítanak az osztályteremben egy szelektív
hulladékgyűjtésre alkalmas tárolót, amit folyamatosan
használnak, továbbá olyan járművek és épületek makettjeit tervezik meg és készítik el, amelyek környezettudatos
magatartást tükröznek.
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• A rendszerben való gondolkodás fejlesztése, rész-egész kapcsolat értelmezése.
• Az ember-természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás értékelése.
• A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. A környezet- és természetvédelem szerepének felismerése.
• A felépítés és működés kapcsolatának felismerése a környezet és fenntarthatóság szempontjából.
• Példák keresése arra, hogy a megújuló természet hogyan képes hosszú távon is kielégíteni igényeinket.
• A körültekintő emberi beavatkozás jelentőségének felismerése. A vízvédelem szerepének belátása.
• A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságának felismerése.
• A megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét példák alapján.
Ld. még a 3-4 évfolyam Környezetismeret kerettantervének Megtart, ha megtartod c. témakörében felsoroltakat.
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• A projekt célja a környezettudatos viselkedésre való érzékenyítés a közvetlen környezet rendezettségére való igény felkeltése által,
a szelektív hulladékgyűjtés szokássá alakításával.
• A gyerekek figyelmét felhívjuk a környezetszennyezés formáira a mindennapokban és ezzel párhuzamosan a lehetséges gyermekléptékű válaszlehetőségekre, továbbá figyelmet kap az állatokkal szembeni felelős magatartás kialakítása is.
• A projekt eredményeként a gyerekek többféle tanulási módszerrel és rendszergondolkodási eszközzel ismerkednek meg, amelyeknek köszönhetően könnyebben megértik majd a rendszerek közötti összefüggéseket, és az így szerzett ismereteket változatos
helyzetekben alkalmazzák.
• A 21. századi készségek közül kiemelt fejlesztési cél a digitális írástudás, kreativitás, felelősségvállalás, problémamegoldás, a kommunikáció, együttműködés, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség, valamint a saját tanulási folyamat és megértés irányítása,
illetve nyomon követése.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Milyen lesz az élet évek múlva?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Miért kell vigyáznunk a környezetünkre?
Mi a felelősségünk a jövőnk iránt?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés?
Mit lehet komposztálni?
Milyen anyagok szennyezik a környezetünket?
Hogyan hat a környezetszennyezés az élővilágra?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE
ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE

A PROJEKTMUNKA
BEFEJEZTÉVEL

szófelhő
I-K-T táblázat (1-2. oszlop)
gondolattérkép a
környezetszennyezésről

I-K-T táblázat játékhoz
I-K-T táblázat állatvédelemhez
megbeszélés tanárral vagy mentorral
áttekintő táblázat kapcsolati körhöz
áttekintő táblázatok plakátokhoz: környezetvédelem,
állatvédelem, újrahasznosítás
tanulási projekt-előrehaladási napló

I-K-T táblázat
projektzáró szófelhő
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE
ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN DOLGOZNAK, ÉS
FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE

A PROJEKTMUNKA
BEFEJEZTÉVEL

ellenőrzőlista kutatáshoz
ellenőrzőlista produktumhoz: képregény, makett, plakát
ellenőrzőlista tanulók számára
ellenőrzőlista mentorok számára
szempontok plakátértékeléshez, társértékeléshez
teszt a szelektív hulladékgyűjtéssel és környezettudatos
magatartással kapcsolatos kifejezések megértésének
ellenőrzésére (teszt 1-2)

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A környezettudatos magatartás fogalmának (környezetünk értékeinek felismerése és megóvása) bevezetésekor a csoportok által készített I-K-T táblázat első két oszlopának szavaiból – ami az aktuális ismereteiket, gondolataikat, témával kapcsolatos kérdéseiket tartalmazza – egy szófelhőt készítünk. Ezt a projekt végén összevetjük az akkor hasonló módon készülő projektzáró szófelhővel.
Az I-K-T táblázat végigkíséri a téma feldolgozását: az előzetes tudás felmérésétől, a téma iránti személyes kötődés kialakulását is célzó
kérdések megfogalmazásán keresztül a téma egyes egységeinek lezárásakor megfogalmazott tudásig. I-K-T táblázatot néhány altéma
feldolgozása során is alkalmazunk. (I-K-T táblázat az állatvédelemhez, I-K-T táblázat játékhoz).
A tanulók előzetes ismereteiket a környezetszennyezésről gondolattérképen rögzítik.
A megbeszélés tanárral vagy mentorral a projekt során gyakran alkalmazott értékelési eszköz a tanulók igénye szerint. A feladatok
elvégzése során használják az ellenőrzőlista a produktumhoz eszközöket (ellenőrzőlista mentoroknak, tanulók számára).
Áttekintő táblázatok segítik a tanulók egyéni vagy kiscsoportos tevékenységét, a világosan megfogalmazott szempontokból kiderül számukra, hogy milyennek kell lennie a produktumoknak: a környezetvédelemmel és az állatvédelemmel foglalkozó kapcsolati köröknek,
az újrahasznosításról és állatvédelemről szóló plakátoknak.
Az áttekintő táblázat kapcsolati körhöz az állatvédelemmel foglalkozó kapcsolati körök elkészítéséhez, értékeléséhez ad szempontokat.
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Az áttekintő táblázat a környezetvédelem plakátjához segítségével a csoportok a környezetvédelemmel kapcsolatos plakátokat tudják
javítani. A védett állatot bemutató plakát elkészítéséhez az áttekintő táblázat az állatvédelem plakátjához ad segítséget. Az áttekintő
táblázat az újrahasznosítás plakátjához az alapanyagonként válogatott hulladékok újrahasznosítási lehetőségeiről készülő plakát elkészítését, értékelését segíti.
A tanulási projekt-előrehaladási napló végigkíséri a téma feldolgozásának folyamatát. Ebben a tanuló és a tanár is nyomon követi a fejlődést,
visszacsatolást adnak az összefüggések megértésére, következtetések megfogalmazására vonatkozóan, reflektálnak a tanulás folyamatára.
Az ellenőrzőlisták a diákok önálló tanulását ösztönző, önellenőrzést támogató szempontokat fogalmaznak meg, és végigkísérik az
egész tanulási folyamatot. (ellenőrzőlista kutatáshoz, ellenőrzőlista mentoroknak, ellenőrzőlista produktumhoz - képregény, ellenőrzőlista produktumhoz - makett, ellenőrzőlista produktumhoz - plakát). Az ellenőrzőlisták segítségével a tanulók visszatekintenek a
foglalkozások során végzett munkájukra, együttműködési hajlandóságukra (ellenőrzőlista állatvédelemhez, újrahasznosításhoz, környezetvédelemhez).
A csoportok egymás produktumait is értékelik egy szempontsor segítségével (szempontok a plakátértékeléshez és társértékeléshez),
így a tanulók társaiktól is kapnak hasznos visszajelzéseket.
A teszt formatív célú eszköz, visszajelzés a tanár számára a téma feldolgozása során két alkalommal is arról, hogy a tanulók milyen
mértékben értették meg a projekt kulcsfogalmait. A teszt 1 a környezetvédelmi téma feldolgozása után, a teszt 2 a projekt témáinak
feldolgozása után kerül elő.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Együttműködési, szövegértési, megfigyelési készség. Számítógép-használati ismeretek: billentyűk használata, kijelölés, másolás, beillesztés, formázások.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! A téma bevezetése egy felhívással (Felhívás gyerekeknek, Felhívás szülőknek) és csoportos beszélgetéssel kezdődik.
A meglévő ismeretek felidézése, rendezése I-K-T táblázattal (I-K-T táblázat projektindításhoz) történik. A tanulók az összegyűjtött szavakból szófelhőt készítenek.
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Játssz! A drámajáték során (A magányos királyfi) a gyerekek figyelmét ráirányítjuk azon körülményekre, amelyek befolyásolására ők
is képesek, és melyekkel szebbé, élhetőbbé tehetik környezetüket. A játék során megélt érzésekre, gondolatokra I-K-T táblázatban reflektálnak (I-K-T táblázat játékhoz).
Válogass! A csoportok asztalaira helyezett különböző anyagból készült tárgyak csoportosítása, valamint a Mimio program segítségével,
interaktív táblán képek rendszerezése adott szempontok szerint történik (pl. alapanyagok).
Rendezz! A felszerelés mindennapos rendezése, a személyes környezet rendezettségére való törekvés az első lépés ahhoz, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezetünk iránti egyéni felelősség.
Játssz! A dramatikus játék (A mi erdőnk) a természetben való viselkedés lehetőségeinek megfigyelésére, értékelésére irányul. A tanulók szituációs
játékok során beleképzelhetik magukat egyes élőlények kiszolgáltatott helyzetébe, és elgondolkodhatnak ezek megoldásán.
Válogass! A tanulók különböző viselkedésformákat
csoportokba sorolnak abból a szempontból, hogy
környezettudatosnak nevezhetőek-e vagy sem.
Mimio program segítségével, interaktív táblán hasonló témájú képeket, fotókat rendszereznek.
Rendezz! Az iskolában következetesen végzett szelektív hulladékgyűjtéssel felkeltjük a gyerekekben
az igényt az otthoni szelektív gyűjtésre is. A hulladékok képeinek szétválogatásával felkészítjük a
tanulókat arra, hogy lakóhelyükön is kihasználják
a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Az újrahasznosíthatóság megismertetésével értelmet
adunk a szelektálásnak.
Fedezd fel! A tanulók egyénileg, iskolán kívüli
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tevékenység során megfigyelik a mindennapokban előforduló környezetszennyezést, az emberek környezetszennyező tevékenységeit
lejegyzik, lefotózzák, vagy erről gyűjtenek híreket, képeket (Flickr). A gyűjtött információkat, képeket felhasználják a környezetszennyezéssel/környezetvédelemmel kapcsolatos plakátok készítése során. A munkájukat ellenőrzőlista is segíti (Ellenőrzőlista kutatáshoz).
Térképezd fel! A tanulók a projekt ezen szakaszában csoportmunkában gondolattérkép és kapcsolati kör segítségével értelmezik a környezetszennyezéssel kapcsolatos összefüggéseket, a megismert fogalmak kapcsolatait (bubbl.us). A másik csoport a védett állatokkal
kapcsolatos ismereteit, kérdéseit az I-K-T táblázat állatvédelemhez eszköz használatával rögzíti, majd kapcsolati kör segítségével
értelmezi is az összefüggéseket a felelős állattartással kapcsolatban (bubbl.us).
Álmodd meg! A tanulók a kutató és rendszerező tevékenységek után a projekt produktumait kezdik el megtervezni. A keretet egy pályázati felhívás adja (Felhívás pályázatra), szabad döntés alapján választaniuk kell, milyen produktumot készítenek el közösen társaikkal,
amellyel felhívják a többi tanuló figyelmét a környezettudatosságra. A feladat ütemezését megbeszélik, valamint megismerik az értékelési szempontokat is, amelyeket ellenőrzőlisták formájában kézhez is kapnak (ellenőrzőlista produktumhoz - képregény, ellenőrzőlista
produktumhoz - makett, ellenőrzőlista produktumhoz - plakát). Ezek segítségével a csoportok megtervezik az általuk választott produktumokat, amely lehet makett, plakát vagy képregény.
Kérdezz! A gyerekek bemutatják készülő produktumaik terveit a másodikos és negyedikes tanulóknak, akik meghallgatják, és véleményeikkel segítik a jobb megoldást. A tanulók megbeszélik elképzeléseiket a mentorokkal is, akik a tanárok köréből kerülnek ki. A kapcsolattartás időpontjait az ellenőrzőlista tanulóknak és az ellenőrzőlista mentoroknak dokumentum tartalmazza. A mentori vélemények
felhasználásával a tanulók/tanulócsoportok tökéletesítik a készülő produktumaikat.
Alkoss! A tanulók átbeszélik a kapott javaslatokat és elkészítik a megtervezett produktumot. A folyamatot dokumentálják a tanulási
naplóban, és folyamatosan használják az ellenőrzőlistában összegyűjtött szempontokat.
Tekints vissza! A projekt indításakor megkezdett I-K-T táblázat harmadik oszlopát is kitöltik a tanulók, összegyűjtve azokat az ismereteket, amelyeket a projekt során szereztek.
Mutasd be! Az egyénileg vagy csoportban készült alkotásokat bemutatják az iskola alsó tagozatos diákjainak.
Reflektálj! A tanulók a projekt során végzett közös munkáról és a szerzett tapasztalatokról, élményekről megfogalmazzák érzéseiket,
véleményüket.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
Differenciált gazdálkodás az idővel, differenciált szerepkiosztás a feladatok, produktumok megvalósítása során.
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A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, nyomtató, interaktív tábla

SEGÉDANYAGOK

könyvek, szakirodalom, kísérleti munkalapok, referenciaanyagok
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Ládi Klára
Csete Balázs Általános Iskola, Jászkisér

CBI HELYSZÍNELŐK
A cél a tanulók természettudományos (kémia, fizika, biológia)
tudásának alkalmazása, új tudás megszerzése érdekfeszítő
tevékenységsorozatra építve, IKT eszközökkel, okostelefonokkal,
projektmunkán keresztül. A tanulók a helyszíneken nyomokat gyűjtenek egy fiktív bűntett kapcsán, amiket a laboratóriumban vizsgálnak
meg, kísérleteznek, méréseket végeznek, az eredményeket dokumentálják. Az eredményeket megosztják, összesítik egy prezentációval, majd beszámolnak róla.
A projekt megvalósításához szükséges idő hozzávetőlegesen 9 tanóra, 5 szakköri foglalkozás illetve további otthoni felkészüléssel töltött
idő.

kémia, fizika
8. évfolyam
14 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
Kémia
• A jelenségek megfigyelése, értelmezése során a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a jelenségek magyarázata.
• A mindennapokban fontos szerepet játszó szervetlen anyagok megismerésével a diákok anyagismerete, kísérletező készsége fejlődik.
• Kísérleti tapasztalatokról írt beszámolók segítségével fejleszthető a nyelvi kifejezőkészség, a kémiai szaknyelv megfelelő használata, a vizsgálatok szempontjából lényeges momentumok megragadása a jelenségekben.
• Az informatika tárgyban elsajátított képességek, készségek gyakoroltatása, alkalmazása, továbbfejlesztése során alapvető önművelési, ismeretszerzési technikákat gyakorolnak a diákok.
Fizika
• Egyszerű jelenségeken, alkalmazási példákon keresztül mutassuk meg, hogy a természet jelenségei kísérletileg vizsgálhatók, megérthetők, és az így szerzett ismeretek a
hétköznapi életben hasznosíthatók.
• Út- és időmérésen alapuló átlagsebesség mérése, sűrűségmérés, tömeg-, térfogatmérés.
• A tanult mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek
összekapcsolása, egyszerű jelenségek magyarázata.
• Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján.
Forrás: Kémia 8. évfolyam kerettanterv B változat; Fizika 8. évfolyam kerettanterv B változat
A projekt kulcsszavait összegyűjtő szófelhő
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TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK

• A projekt célja, hogy a tanulók a környezetünkben megjelenő anyagok kémiai tulajdonságait, hatásait, a kémiai, fizikai jelenségeket
és azok összefüggéseit, törvényeit megértsék, és más összefüggésekben tudják használni ismereteiket. Továbbá hogy egyéni képességeiket felismerjék és fejlesszék, a természettudományok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény elmélyüljön.
• A tanulók tudjanak ismeretekhez jutni a környezetük jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, vizsgálata és értelmezése,
illetve az ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus információhordozók révén.
• Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó különböző problémák felismerésére, azok megértésére és megoldására.
• A projekt középpontjában egy probléma áll, azonban a feladatuk nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb
vonatkozásának a feltárása. A projektek alapján történő tanulás a tanulók érdeklődésére, a tanulók és tanár(ok) közös tevékenységére, az együttműködő tanulásra épít, mindenki számára biztosítja a tervezés, a döntés, a választás, a tevékeny részvétel lehetőségét, a produktumok létrehozását és közzétételét, a tanulás folyamatának és eredményének értékelését.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Mit tudhatunk meg környezetünkből?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉSEK

Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie egy bűnügyi szakértőnek?
Mit ismerhetünk meg a nyomokból?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen vizsgálatok szükségesek a bűnügyek felderítéséhez?
Hogyan azonosítható a vas, az alumínium és a magnézium?
Miért fontos a nyomok rögzítése, dokumentációja?
Milyen módszerekkel összesíthetjük az eredményeket?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE

A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

ötletbörze a helyszínelők munkájáról
gondolattérkép
„felvételi teszt”: kémia, fizika
ismeretanyag felmérése (Google űrlap)
motivációs levél

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT
HAJTANAK VÉGRE

tanári megfigyelés és kérdések
az együttműködés önértékelése (Google
űrlap)
keresztrejtvény, képrejtvény a kutatás
segítéséhez, pontozás
saját térkép értékelése ellenőrzőlistával
kísérletek naplózása
jegyzőkönyv értékelése

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

prezentáció értékelése értékelőlappal
projekt értékelése segítő kérdésekkel

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A tanulók ötletbörzét tartanak a helyszínelők munkájáról. Itt megjelenik a tanulók előzetes tudása, illetve az, amit meg akarnak tudni. Ezt
követően a tanulók gondolattérképet készítenek arról, hogy milyen tudásra, eszközökre van szükségük a helyszínelő szakembereknek.
A munkacsoportok tagjainak kiválasztása a Google űrlappal elkészített felvételi teszt és a tanulók által benyújtott motivációs levél értékelése alapján történik meg. A teszt a 7., 8. osztályban elsajátított kémia-, fizika-ismeretanyag felmérését segíti.
A tanár a tanulókkal a projekt elején megbeszéli az értékelés szempontjait, ezzel lehetőséget biztosít saját haladásuk nyomon követésére, egyúttal a tanulók megismerik azokat a módszereket, amelyekkel egymás munkáinak minőségét is javíthatják.
A projekt során a tanár rendszeresen információkat gyűjt arról, mit és hogyan tanulnak a tanulói. Meghallgatja a tanulók kiscsoportos
beszélgetéseit, megfigyeli a tanulókat strukturált és strukturálatlan tevékenységek közben, és kérdéseket tesz fel, amikor a tanulók
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dolgoznak. Az értékelésekből nyert információkat a tanár arra használja, hogy módosítsa a feladatokat, és a tanulókat a projektfeladatok elvégzése során a helyes irányba terelje, elősegítve az önálló tanulásukat.
A helyszínen végzett munkálatokról az együttműködés önértékelését végzik a tanulók Google űrlap segítségével. A tanár a kutatás segítéséhez elkészített, a helyszínen található rejtvények (keresztrejtvény, képrejtvény) megoldásainak pontozásos értékelését valósítja
meg. A helyszíni kutatások kapcsán a helyszínek GPS-koordinátáit felhasználva a tanulók térképet készítenek, amelyet ellenőrzőlistával
ellenőriznek.
A tanulók önértékelést végeznek a kísérletek naplózása eszközzel az elvégzett feladatokról. A laboratóriumi munkafolyamatokat a tanulók jegyzőkönyvben rögzítik, a tanár ezt értékeli.
A prezentáció értékelését megbeszélt szempontok szerinti önértékeléssel, értékelőlappal készítik el a tanulók.
A projekt egészének értékelése segítő kérdésekkel, szóbeli megbeszéléssel történik. A tanulók, a csoportvezetők, a tanár együttesen
végzi a záró ön- és csoportértékelést.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Kémia
• Az elvégzett kísérletek során előforduló jelenségek, változások érzékelése.
• Megfigyelések rögzítése, képek, videók, riportok, írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában.
• A megismert és önállóan alkalmazott eszközök, mérőeszközök szakszerű használata.
• Az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és készségek alkalmazása a kémiai kísérletek, vizsgálatok, a hálózatról történő
információgyűjtés során.
• A vizsgált anyagok jellemző fizikai és kémiai tulajdonságainak felismerése.
• A környezetünkben előforduló legismertebb kémiai változások felismerése és értelmezése.
• Számítások végzése.
Fizika
• Jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok önálló összefoglalása.
• Összefüggések felismerése mechanikai és hőtani kísérletekben.
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• Mérések adatainak felvétele, táblázatba foglalása és grafikus ábrázolása, az ábrázolt függvénykapcsolat értelmezése.
• Út- és időmérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzése az iskolán kívül.
• Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján.
Informatika – digitális kompetencia
• Mobileszközök, okostelefonok, tabletek irodai, mérő, helymeghatározó, QR-kód olvasó alkalmazásainak megismerése, felhasználása a tanulási folyamatok során.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! Az osztály tanulói a helyszínelők munkájáról ötletbörzét tartanak. Végiggondolják, hol és hogyan dolgoznak, milyen eszközökre van szükségük, mikor eredményes a munkájuk. A feladathoz a Linoit alkalmazást használják.
Gondold át! Ezt követően egy gondolattérképet készítenek arról, hogy mire van szükségük a bűnügyi,
igazságügyi helyszínelőknek, így a tanulók önállóan
tervezik meg a saját tevékenységeiket (előkészület,
eszközök, ismeretek, kísérletek, összegzés). A gondolattérképet a MindMeister alkalmazással készítik.
Idézd fel! Az ötletbörzét, gondolattérkép elkészítését
követően a tanulók egy „felvételi tesztet” írnak, amelyben a tanult fizika-, kémiatudásukról adnak számot
Google űrlap segítségével. A tanulók motivációs levelet írnak arról, hogy miért szeretnének helyszínelők
lenni. Ezek a meglevő tudás és a motiváció felmérését
segítik. Az értékelést követően a tanulókat szakértői
csoportba rendezi a tanár a TeamUp eszközzel, több
szempont (képességek, együttműködő készség, fiúlány arány) figyelembevételével.
A „bűntett” helyszínén talált bizonyítékok
Fedezd fel! A csoportok a tanár által előkészített
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helyszíneken a bűntetthez kapcsolódó jelenségeket, nyomokat figyelnek meg, okostelefonok segítségével dokumentálnak: fotókat, jegyzeteket készítenek a helyszínen talált nyomokról, GPS alapú helymeghatározást végeznek, saját térképet alkotnak. A feladatukhoz kapcsolódóan QR-kódokkal elrejtett információkat, rejtvényeket keresnek. A munka értékelése a rejtvénymegoldások pontozásával, majd
az együttműködés értékelése önértékelő teszttel (Google űrlap) történik.
Alkoss! Minden helyszínen a megtalált nyomok fotóit, a helyszín koordinátáit, rövid leírást a Google Maps saját térképben rögzítik. A térkép értékelése a saját térkép értékelő eszközzel, ellenőrzőlistával történik.
Kísérletezz! A laboratóriumban kémiai, fizikai vizsgálatokat, kísérleteket, méréseket, sűrűség-, sebességmérést és számításokat végeznek, illetve fémeket, textileket, műanyagokat és természetes anyagokat azonosítanak. A feladatok elvégzését jegyzőkönyvvel, fotókkal,
videókkal dokumentálják. A kísérletek leírását, eszközigényét, a tapasztalatokat, magyarázatokat, a felhasznált forrásokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az eredmények bemutatása, összegzése egy-egy prezentációval történik a vizsgálatok elvégzését követően. A csoportok
értékelése a tanulói kísérletek naplózása eszközzel (önellenőrzés) és a jegyzőkönyvek értékelésével történik. A jegyzőkönyvek tanulói
és tanári értékelése nemcsak formatív, hanem szummatív módon is megtörténik, a tanulók tantárgyi érdemjegyet kapnak érte.
Kérdezz! A csapatok néhány olyan szakértőt kereshetnek fel (szaktanárok, biztonsági szakemberek, tűzoltók), akik a nyomazonosító
munkájukat segítik. A külső szakértőkkel való beszélgetésről jegyzeteket készítenek, amelyeket a kísérletek magyarázatához, a következtetések levonásához használnak fel. Ez a tevékenység opcionális.
Alkoss! A vizsgálati eredmények segítségével a tanulók csoportosan, délutáni foglalkozáson, szakkörön illetve iskolán kívül elkészítenek egy olyan prezentációt Microsoft Office Powerpoint, Prezi vagy Glogster segítségével, amely a munkájuk összesítését tartalmazza.
A prezentáció egy-egy részletét egyéni munkában is elkészíthetik, de az összeállítást csoportosan kell megvalósítaniuk.
Mutasd be! A csapatok egymás után, de egységes egészként mutatják be az elvégzett feladataikat, azok eredményét a fiktív bírósági
tárgyalás során. Beszámolnak a munkájukról, vizsgálataikról, bemutatják a prezentációjukat. A tanulók által végzett értékelés a prezentációk értékelőlapjával történik.
Értékelj! A tanulók segítő kérdések segítségével értékelik a projektet. A tanár összesíti a projekt során végzett munkát, a tapasztalatokat, az elért eredményeket, a tanulók feladatmegoldásait és produktumait.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A nevelési tanácsadó és a fejlesztő pedagógus javaslata alapján a sajátos nevelési igényű tanuló számára a saját egyéni fejlesztési tervének segítségével hosszabb tanulási időt, módosított tanulási célokat, feladatokat, egyénre szabott értékelést kell biztosítani.
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A tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók feladatainak kiválasztásakor ösztönözze a tanár a tanulókat, hogy képességeiknek megfelelő témát kihívást jelentő, több kutatást igénylő, összetettebb feladatokat válasszanak. A kísérletek megtervezésekor a tanár adjon lehetőséget a további vizsgálatokhoz, mérésekhez és segédanyagok ajánlásával tegye lehetővé a jelenségek mélyebb megértését.
A produktumok elkészítésekor ösztönözze őket az eszközök kreatív, innovatív felhasználására.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, okostelefonok, interaktív tábla, digitális mikroszkóp, adatbázis-/táblázatkezelő,
levelezőprogram, enciklopédia CD-n, képfeldolgozó, szövegszerkesztő, okostelefonok alkalmazásai,
Linoit, Mindmeister, Linoit, TeamUp, Google Drive, Prezi, Glogster

SEGÉDANYAGOK

7., 8. osztályos kémia- és fizikatankönyvek
QR-kódok, rejtvények
kémia- és fizikaszertár kísérletekhez, vizsgálatokhoz szükséges anyagai, eszközei

PARTNEREK

szaktanárok, rendőrök, tűzoltók, kereskedők
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Margitai Istvánné
Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Újfehértó

FECSKÉT LÁTOK, SZEPLŐT HÁNYOK
A projekt informatika tantárgy keretében valósul meg, a
téma feldolgozása során a billentyűzet és az egér készségszintű használata fejlődik. A tanulók alapvető jártasságot szereznek a
Jegyzettömb és a Paint programok önálló kezelésében, valamint a
másolás és beillesztés szerkesztési műveletek végzésében. Jegyzetek készítésére és rendszerezésére, keresztrejtvény megoldására,
képkirakásra számítógépes alkalmazásokat használnak. Az önálló
információgyűjtés során a tanulók megtanulják, hogy az interneten
elérhető tartalmak megbízhatóságáról mindig meg kell győződni.
A projekt időtartama alatt a tanulók feltérképezik a lakóhelyük környezetében található fecskefészkeket, az épületek ereszén a fecskék
elriasztására elhelyezett szalagokat, eszközöket, és közben adatokat
gyűjtenek Magyarországon honos fecskefajokról, azok jellemzőiről
és életmódjáról. Megismerkednek a fecskék védelmére szolgáló műfecskefészekkel, fecskepelenkával, és plakátot készítenek ezek ábrázolására. A Fecskejáték során játékos formában ismerkednek meg a
fecskékre leselkedő veszélyekkel is.
A projekt folyamán készített szöveges és rajzos alkotások a pedagógus segítségével egy közös online kiadványban kapnak helyet, így a
szülők, a pedagógusok és más tanulócsoportok is megismerhetik az
eredményeket.

informatika,
magyar irodalom,
környezetismeret
3. évfolyam
6 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
Informatika
• A műveltségi terület fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai eszközök, információforrások önálló és csoportos
használatára.
• Az Informatika műveltségi terület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása valamennyi műveltségi terület feladata.
• A számítógép-kezelés alapjaival ismerkedés.
• Tapasztalatszerzés informatikai eszközök és információhordozók használatában.
• Információ gyűjtése könyvekből, számítógépes programokból.
• Gyakorlatszerzés a számítógép, billentyűzet, lemezmeghajtók és egér kezelésében.
• Szöveg- és ábraszerkesztés gyakorlása.
• Egy kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.
• Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása.
• Dokumentum megnyitása, javítása, a módosítások mentése más néven.
Magyar nyelv és irodalom
• Kérdések, válaszok megfogalmazásának képessége, a hallottak kiegészítése.
• Részvétel beszélgetésben.
Természetismeret
• A gyermek közvetlen környezetében figyeli, védi, gondozza a természetet, és fedezi fel az élővilág és a környezet kapcsolatait, egymásrautaltságát.
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• A projekt elsődleges célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a billentyűzet, egér és a számítógép lemezmeghajtói kezelésének terén. A Jegyzettömb és a Paint programok alkalmazása irodalmi és környezetvédelmi téma köré épül, amelynek feldolgozása
során a gyerekek kommunikációs képességei fejlődnek, és ismereteket szereznek a környezetekről.
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• A 21. századi készségek közül kiemelt fejlesztési cél a digitális írástudás, kreativitás, felelősségvállalás, problémamegoldás, a kommunikáció, együttműködés, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség, valamint a saját tanulási folyamat és megértés irányítása,
illetve nyomon követése.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Valóban a fecske hozza a nyarat?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Minden igaz, ami az interneten található?
Miért szükséges védeni a madarakat?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen jellemzői vannak a hazánkban megtalálható fecskefajoknak?
Milyen veszélyforrások leselkednek a fecskékre?
Hogyan találnak vissza a fecskék a telelőhelyükről a fészkükre?
Milyen eszközök és műveletek szükségesek egy kiadvány elkészítéséhez?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

I-K-T táblázat
előzetes tudásfelmérő keresztrejtvény
előzetes tudásfelmérő kvíz
kvíz

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

projektértékelési napló
tanulói önállóság ellenőrzőlista

egyéni értékelés
tanulói reflexiók
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

szempontsor fecskefészkek
megfigyeléséhez
összehasonlító táblázat
ismeretszerzéshez
áttekintő táblázat: versillusztrációhoz,
plakáthoz, kifestőhöz,
csoportértékeléshez
egyéni szöveges értékelő jegyzet
I-K-T táblázat

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

I-K-T táblázat
projektértékelési napló
kvíz
nyílt végű kérdések
záróbeszélgetés

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projekt az előzetes ismeretek és tanulói igények felmérésével kezdődik, amely keresztrejtvénnyel, kvíz feladatokkal, I-K-T táblázattal, valamint igaz-hamis állításokkal történik. A projekt
kezdetén az I-K-T táblázatba bekerülnek a tanulók meglévő ismeretei a fecskékről, valamint
kérdéseket fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy mire kíváncsiak a témával kapcsolatban,
és ezen kérdésekre a projekt folyamán választ kapnak. A kvízfeladat és a keresztrejtvény a
tanulók tárgyi tudását térképezi fel, használatukkal a pedagógus hatékony segítséget kap a projekt tervezésében.
A tanulói tevékenységeket folyamatos ön- és társértékelés, valamint pedagógusi értékelés kíséri.
A tanulói önértékelést segítik az áttekintő táblázatok és önállóságot értékelő eszközök, amelyeket a tanulók a projekt alatt folyamatosan vezetnek. A pedagógus egyéni szöveges értékelő jegyzeteket készít, ezek segítségével értékeli a tanulókat a ClassDojo és a ClassBox programokban.
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A projekt során elkészített produktumokhoz és a megfigyelésekhez iránymutató szempontsorok állnak a tanulók rendelkezésére. Az
ellenőrzőlistákat, áttekintő táblázatokat, önértékelő lapokat a tanulók előzetesen megkapják, így a diákok már a munka megkezdése
előtt látják, hogy milyen szempontoknak, kritériumoknak kell, hogy megfeleljen a produktum, hogyan kell jól végrehajtani egy feladatot.
A tanulók a megvalósítás során projektértékelési naplót is vezetnek, ahová az időpontok, tevékenységekre, produktumokra és az önértékelésre vonatkozó bejegyzéseiket rögzítik. A napló részét képezi majd a záró szummatív értékelésnek is.
A foglalkozások zárása olyan nyílt végű kérdésekkel történik, amelyek értékelik a tanulók napi munkáját, és az ezekre adott válaszok
segítenek a reflexiók megfogalmazásában is. A projekt értékelő kvízzel, az I-K-T táblázat utolsó oszlopának kitöltésével és záróbeszélgetéssel zárul.

A PROJEKT RÉSZLETEI
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Idézd fel! Az előzetes ismeretek feltérképezése keresztrejtvénnyel kezdődik, a rejtvény olyan feladványokat tartalmaz, amelyek segítségével a pedagógus megismerheti tanulói tárgyhoz kapcsolódó téves vagy helyes ismereteit, és a tanulók mozgósíthatják olyan a tárggyal
kapcsolatos ismereteiket, amelyeket korábban szereztek akár az iskolában, akár azon kívül.
A rejtvényt önállóan oldják meg számítógépen, a megoldást interaktív táblán ellenőrzik.
Hangolódj rá! Játssz! A tanár megismerteti a Fecskejátékot a tanulókkal. A drámajáték során
a gyerekek madárvédelem iránti érzékenyítése történik meg, a pedagógus felkelti a figyelmet a fecskéket érintő veszélyek iránt.
Játssz! A tanulók csoportokat alakítanak a TeamUp segítségével, majd Sticky Notes alkalmazással adott betűkből értelmes szót alkotnak (1., 3., 5. csoport fészekhagyók; 2., 4., 6. csoport
fészeklakók). Az így kapott szóval 2 igaz, 1 hamis állítást kell megfogalmazni. Egymás állításait meghallgatják a tanulók, majd értékelik is azokat.
Fedezd fel! A tanulók feladata, hogy feltérképezzék a lakóhelyükön megtalálható fecskék életmódját, ezért fecskefészkeket figyelnek meg az előre kiadott szempontsor alapján, fényképeket készítenek a fészkekről, a képeket feltöltik a ClassBox felületére. Fecskékről szóló
könyveket kölcsönöznek a könyvtárból, és további ismereteket gyűjtenek.
Tanulói produktum, kifestő
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Hangolódj rá! Az „Eresz alól fecskefia…” című gyermekdal meghallgatását követően meg is tanulják azt, és a projekt alatt többször is
énekelik óra eleji hangolódásképp.
Fedezd fel! A projekt ezen szakaszában a tanulók az internetről gyűjtenek ismereteket a fecskékről, ugyancsak csoportmunkában. A talált
információkat csoporton belül és más csoportokkal is közösen megvitatják, miután összehasonlító táblázat segítségével egybevetették
azokat megbízhatóságuk elemzése miatt. Továbbá a talált ismereteket könyvek segítségével is megpróbálják ellenőrizni. A Symbaloo
alkalmazásban a pedagógus által előre összeállított linkgyűjteményt kapnak segítségül. Egy linket két különböző csoportba tartozó diák
is tanulmányoz. A tevékenység a megszerzett információk megosztásával és csoportbeszámolókkal, reflexiókkal zárul.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
Sajátos nevelési igényű tanulók számára a feladatra fordítható idő mennyiségének növelése, könnyebb szövegezésű forrás biztosítása
az ismeretszerzéshez, a folyamatos ellenőrzés nyújthat segítséget a tevékenységekben.
A tehetséges/különleges képességű tanulók külön fogalmazást írhatnak, például Füstifecske vagyok címmel. A fecskékről versek, történetek bemutatásán keresztül további információkat adhatnak át a többi tanulónak.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgépek, nyomtató

SEGÉDANYAGOK

műfecskefészek, fecskepelenka

PARTNEREK

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa, szülők
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Nemes-Nagy Erika
Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye, Szeged

ITT ÉLÜNK MI
Ebben a projektben a tanulók megismerkednek a lakóhelyük
környezetében található környezetvédelmi szempontból fontos üzemekkel és az ott dolgozók foglalkozásával. Minden kirándulást
előre megterveznek, és tanári segítséggel megszerveznek, majd dokumentálják a látogatásokat fotók, videók és interjúk formájában. Az
így összegyűjtött anyagból egy tájékoztató glogot (interaktív plakátot)
hoznak létre, amely tartalmazza az üzemek rövid bemutatkozó filmjeit, a velük kapcsolatos legfontosabb információkat. Ezekhez kapcsolódóan játékot készítenek. A projekt bemutatására a tanévet záró
témahéten kerül sor, ahol a diákok bemutatják az elkészült produktumokat, illetve az érdeklődők kipróbálhatják a játékot is. A projektről
készül egy beszámoló, ami az iskolai honlapon jelenik meg.
A projekt résztvevői 9. évfolyamos, HÍD I, HÍD II/b és HÍD II/c programban részt vevő tanulók.
A projekt hozzávetőleges időtartama 63 óra: 15 óra természetismeret, 18 óra szakmaismeret, 30 alapvető munkavállalási és életpálya-építési modulok.

természetismeret,
szakmaismeret,
munkavállalás
és életpálya-építés
9. évfolyam
63 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Természetismeret: Az iskola és a lakóhelyünk, a környék környezetvédelmi problémáinak feltérképezése. A problémákhoz hasonlóan a pozitívumok feltérképezése. Információgyűjtő kirándulás. Régiók bemutatása, lakóhely és/vagy választott települések, természeti és épített környezet értékei, ezekről ismertetők készítése.
• Alapvető munkavállalási és életpálya-építési modulok: A települési erőforrások feltérképezésének közvetlen előkészítése, megvalósítása és prezentáció keretében annak bemutatása és értékelése.
• Szakmaismeret: A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoporttal történő ismerkedés keretében ráhangolódás történik a környezetvédelmi alapproblémákra.
Forrás: a HÍD I. program kerettanterve, kerettanterv.ofi.hu
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
A projekt célcsoportját olyan tanulók alkotják, akik már befejezték általános iskolai tanulmányaikat, de valamilyen okból nem kezdték
meg a szakképzést, vagy lemorzsolódtak. A projekt célja, hogy segítse őket a megfelelő szakma kiválasztásában, miközben megismerkedhetnek az őket körülvevő világ környezetvédelmi problémáival.
A tanulók képesek lesznek:
• csapatban eredményesen együttműködve közös projektterméket létrehozni;
• a szakmákkal kapcsolatban információkat gyűjteni és új javaslatokat kitalálni;
• együttműködni más tanulócsoportokkal;
• saját és társaik munkáját megfelelően értékelni;
• utazást tervezni költségvetéssel együtt;
• felismerni a környezet megóvásának jelentőségét.
A tanulók jártasságot szereznek:
• az IKT eszközök és alkalmazások használatában.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Hogyan befolyásolhatom én a világot?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Mit tehetünk környezetünk védelméért?
Milyen szakmát válasszunk a környezetvédelemhez kapcsolódóan?
Mindent megtesznek az üzemek a környezetünk védelme érdekében?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Hogyan tervezzünk kirándulást?
Mit kell figyelembe venni a költségvetés tervezésekor?
Milyen szakmai végzettséggel dolgozhatok húsüzemben?
Honnan nyerik Szeged ivóvizét?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

A tanulók folyamatos értékelése
táblázat: a tanulók teljesítményének
értékelése összegző táblázattal
A tanulók előzetes ismereteinek
felmérése - szavazórendszeres
feladatsorral (SMART) Bemeneti
ismeretek mérése

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

Áttekintő táblázat utazási tervhez – terv
és költségvetés értékelése áttekintő
táblázat alapján (önértékelés is)
Ellenőrzőlista a hivatalos levélhez
Önellenőrző lista glog
Áttekintő táblázat a glog értékeléséhez

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

A tanulók folyamatos értékelése
táblázat: a tanulók teljesítményének
értékelése összegző táblázattal
Szóbeli visszajelzés a társaktól,
a pedagógustól beszélgetőkörben
Játék értékelése szóban
Záróbeszélgetés a projekt végén
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Az értékelési szempontok közös
meghatározása – Projektértékelési
szempontok (Google dokumentum)
Ellenőrzőlista az internetes kereséshez,
a költségvetéshez, és a kirándulás
tervéhez
Pályaorientációs honlapok
véleményezése szakértői mozaikkal
Önreflexió – beszélgetőkörben

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Ellenőrzőlista az interjúkérdéseket
is tartalmazó videó-forgatókönyvek
értékeléséhez
Áttekintő táblázat a filmek értékeléséhez
A filmek első verzióinak értékelése 3-2-1
módszerrel
A honfoglaló játék értékelése
Játékértékelő űrlap segítségével
Önreflexió mérföldkövenként beszélgető
körben

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
Első lépésként a projekt értékelési szempontjait, és a főbb határidőket egyezteti a pedagógus a tanulókkal, bevonva őket a projekttervezésbe. Ezt követően a pedagógus felméri az előzetes ismerteket egy rövid kérdőív formájában szavazórendszer segítségével (Smart
Response PE), majd a válaszok figyelembevételével kialakítja a munkacsoportokat vagy tanulópárokat. Értékelő táblázatot készít, melyben a diákokkal együtt folyamatosan nyomon tudják követni saját és csoporttársaik teljesítményét a teljes projekt során. Az információk gyűjtése és megosztása feladat értékelését ellenőrzőlista segíti. A pályaorientációs oldalak véleményezése szakértői mozaikkal
történik.
A kirándulási tervek, a hivatalos levelek, glogok elkészítését és értékelését ellenőrzőlisták és áttekintő táblázatok segítik. Az elkészült forgatókönyveket és interjúkérdéseket szintén ellenőrzőlista segítségével értékelik. A kész filmek értékelése során a tanulók
3-2-1 módszert használnak, amelynek lényege, hogy három észrevételt, két kérdést és egy javaslatot tesznek a bemutatott termékkel kapcsolatban. Az elkészült glogok tartalmának megismerése után honfoglaló típusú játékot készítenek a tanulók (önellenőrző
lista segítségével), a játék kipróbálását és véleményezését fiatalabb tanulókból álló kontrollcsoport végzi, és szóban értékeli.
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A tanár a projekt zárásakor a tanulók, a szülők, a kollégák véleményét is kikéri a projekttel kapcsolatban beszélgetőkör formájában.
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A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Alapvető informatikai ismeretek (szövegszerkesztés, képformázás, táblázatkezelés, keresés az interneten), információ keresése és
szelektálása, összefüggő szöveg alkotása anyanyelven, alapvető kommunikációs készségek.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
A projekt előkészületeihez hozzátartozik, hogy a pedagógus felteszi a kérdést a tanulóknak: Mit várunk a projekttől? Mit szeretnénk
tudni?
Hangolódj rá! A tanulók a projektfeladatok és a határidők közös megbeszélését követően ezeket Google dokumentumban rögzítik.
Idézd fel! A pedagógus a bemeneti ismereteket szavazórendszer (Smart Response) felhasználásával méri.
Az értékelési szempontokat megbeszéli a tanulókkal, és rögzítik Google dokumentumban. A projekt mérföldköveinek meghatározása
után azokat egy mindenki számára elérhető felületen osztják meg, például Facebook-csoportban, osztályterem falán.
Álmodd meg! A projekt termékeit közösen határozzák meg.
A projekt végrehajtása közben a tanulók több kérdést is megbeszélnek. Elsőként arra keresik a választ, hogy honnan és hogyan szerezzenek információkat. A pedagógus a tanulók képességeinek figyelembevételével párokat, illetve munkacsoportokat alakít a TeamUp
segítségével.
Fedezd fel! A tanulók keresést folytatnak az interneten a környezetvédelmi szempontból jelentős üzemekkel kapcsolatban, majd az információkat megosztják online post-it alkalmazás (Padlet) segítségével.
Válj szakértővé! A pályaorientációs oldalak meglátogatása után a tanulók véleményezik őket, a feldolgozás szakértői mozaikkal történik.
Reflektálj! Az értékelés beszélgetőkörben keretében zajlik, ahol a tanulók először saját tevékenységeiket értékelik, majd a társak és a
pedagógus értékeli a munkájukat.
A projekt következő szakaszában a Hova utazzunk? kérdést teszik fel a tanulók maguknak. A tanár a tanulók érdeklődési körének figyelembevételével párokat alakít, ugyancsak a TeamUppal.
Fedezd fel! A tanulók információkat gyűjtenek a kirándulás-útvonalakkal kapcsolatosan.
Tervezd meg! A tanulók megtervezik a költségvetést és az üzemlátogatásokat sablonok alapján MS Wordben vagy Google Dokumentumokban.
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Fedezd fel! A kirándulás útvonaltervét Google Maps felhasználásával készítik el.
Ítéld meg! A tanulók bemutatják a terveket a projektben résztvevőknek,
majd javaslattételre kerül sor vita formájában.
Reflektálj! A tanulók tevékenységeiket beszélgetőkörben értékelik.
A projekt az utazásra és az interjúkra való felkészüléssel folytatódik. Újabb
párok kialakítására kerül sor, a tanulók képességeinek figyelembevételével.
Alkoss! Ellenőrzőlista segíti a tanulók páros munkáját a hivatalos levél írása
közben, amit MS Wordben vagy Google dokumentumokban végeznek.
A pedagógus megszervezi az üzemlátogatásokat.
Tervezz! A tanulók összegyűjtik a jó film ismérveit, közösen alakítanak ki
szempontrendszert, és közös Google dokumentumban rögzítik ezeket.
Tervezz! Ezután az interjúkérdések, valamint a videó-forgatókönyv tervek
összeállítása következik.
Reflektálj! Az értékelés beszélgetőkörben történik.
A látogatások és interjúk előkészítését követően a megvalósításra kerül sor.
Fedezd fel! A kirándulásokat, látogatásokat fényképek és videofelvételek formájában örökítik meg a tanulók, ami egyben adatgyűjtés is külső helyszínen,
amennyiben ehhez korábban hozzájárultak az érintettek. A szakemberekkel
készített interjúkat mobiltelefon segítségével rögzítik.
Reflektálj Beszélgetőkörben értékelik önmaguk és társaik munkáját.
A következő fontos munkafolyamat feladata a digitális történetmesélés.
Alkoss! A kirándulásokról készült videó-nyersanyagok megvágásával 5-5
perces történeteket állítanak össze a tanulók.
Mutasd be! Reflektálj! A félkész filmeket bemutatják, és véleményezik.
Gondold újra! Javaslatokat gyűjtenek, ezek alapján pedig a filmeket módosítják, javítják.
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A FLORIN vegyipari üzem látogatását előkészítő glog
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Az elkészült anyagokat az interneten blog formájában teszik közzé.
Reflektálj! A digitális történetmesélés értékelő beszélgetőkörrel zárul.
Alkoss! A tanulók honfoglaló típusú játékot készítenek az új ismeretek ellenőrzéséhez, a kérdések közös szerkesztéséhez a Google
dokumentumokat használják.
Reflektálj! A játékot másik diákcsoport bevonásával tesztelik, visszajelzéseket gyűjtenek.
Reflektálj! Munkájukat beszélgetőkörben értékelik.
Mutasd be! A projekt zárásaként az elért eredményeket a témahéten mutatják be.
A pedagógus és a tanulók záróbeszélgetés keretében válaszolnak azokra a kérdésekre, hogy honnan indultak, mit terveztek, és hová
jutottak.
Értékelj! A végső értékelés személyre szabott.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
Sajátos nevelési igényű tanulók esetén:
• az utasítások szóban és írásban való megismétlése;
• a megértés segítése szemléltetéssel és illusztrációval;
• a megértés rendszeres ellenőrzése;
• több idő biztosítása a feladatok végrehajtásához;
• a feladatok végrehajtásának segítése rávezető kérdésekkel;
• az egyénre szabott oktatási terv szerinti segédtechnológiák alkalmazása;
• a sajátos nevelési igény figyelembevétele a párok kialakításánál és a szerepek kijelölésénél;
• a tanuló sajátos nevelési igényének figyelembevétele a számonkérés formájának kiválasztásánál (a tanuló megválaszthatja, hogy
írásban vagy inkább szóban számol be);
• a tanuló egyéni fejlődési tervének figyelembevételével történő feladatválasztás és megfelelő időkeret biztosítása.
Nem magyar anyanyelvű diákok esetén:
• használjon a tanuló bizonyos forrásokat az anyanyelvén;
• a tanuló kapjon olyan javasolt forrásokat, amelyek az olvasási készségének megfelelő szintűek;
• kapjon lehetőséget a tanuló arra, hogy más kétnyelvű tanulókkal együtt dolgozhasson.
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A tehetséges tanulók szerkeszthetik a projektet bemutató honlapot.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, mobiltelefon, diktafon, kamera, interaktív tábla, SMART Response PE
szavazórendszer
Microsoft Office Word és Excel, Google Dokumentumok, Google Maps, Google Űrlap, SMART Notebook
11, SMART Response, Windows Movie Maker Live, edu.glogster.com, teamup.aalto.fi, facebook.com,
padlet.com

SEGÉDANYAGOK

Bemeneti ismeretek mérése (Smart Response feladatsor)
Online menetrend
Üzemek honlapja, ahová az osztály ellátogatott

PARTNEREK

A Környezetvédelmi szempontból legalapvetőbb üzemek:
• ivóvízellátás
• szennyvíztisztítás
• hulladékkezelés
• levegőtisztaság ellenőrzés
Ezeken kívül elsősorban a régióban található nagyobb cégekkel érdemes együttműködni, a projekt
során húsipari, vegyipari, tejipari, illetve gumigyártással foglalkozó üzemekkel működtünk együtt.
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Németh Mónika
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Edelény

NYUGAT 2.0
A Nyugat folyóiratot és az első nemzedék alkotóit ismerik
meg a tanulók. A tanár a diákokkal közösen összegyűjti a
korszak alkotóit és a feldolgozandó műveket. Az összegyűjtött adatok,
információk ismeretében a diákok elkészítik a Nyugat, illetve az egyes
alkotók Fakebook-oldalát, s az így „létrehozott” karakterek „bőrébe
bújva” kommenteket írnak egymás oldalára, megosztanak – általuk
fontosnak tartott – információkat a másik alkotóval, illetve a folyóirat
oldalán az egész közösséggel. A projekt végére elkészül egy Facebook-oldal, amelyen a Fakebook-oldalak linkjei is szerepelnek, s a
gyerekek bemutatják a már elkészült oldalakat egymásnak és más
csoportok, osztályok tanulóinak.
A projekt 11. évfolyamon, emelt óraszámú magyaros csoporttal valósult meg.

magyar nyelv
és irodalom
11. évfolyam
10-12 óra

Nyugat 2.0
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a diák értse egy folyóirat felépítését,
tudjon benne tájékozódni.
• Ady Endre költészetének befogadása: költői szerepe, költészetének jellege. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség
fejlesztése.
• Móricz Zsigmond helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja jellemzőinek megismerése.
• Babits Mihály főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az
európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
• Kosztolányi Dezső főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási
képesség fejlesztése.
• Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői.
Forrás: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Helyi tantervi ajánlások a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára.
Magyar nyelv és irodalom
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
• Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban.
• Saját megértés és tanulási igények követése.
• Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez.
• A médiaüzenetek jellemzőinek megismerése, valamint annak megértése, hogy hogyan, milyen célból és milyen eszközökkel hozunk
létre médiaüzeneteket.
• A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében, valamint az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi problémáinak alapvető megértése.
• Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás.
• Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Miért fontosak a közösségek az emberek életében?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉSEK

Milyen alapon szerveződhet egy folyóirat?
Milyen hatással van általában egy alkotóközösség a szerzőkre?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Mikor jelent meg a Nyugat folyóirat?
Mely alkotók életműve kapcsolódik szorosan a folyóirathoz?
Milyen alapon szerveződött a Nyugat folyóirat?
Kit tekintettek a Nyugat „zászlóshajójának”?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

I-K-T táblázat
A tanulási stílusok felmérése
Tanulási stílus kérdőív

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

Áttekintő naplók
Megbeszélés párban vagy csoportban
(Segédanyag a tanulók által vezetett
megbeszélésekhez)
Probléma-megoldási készségek
megfigyelése - tanári ellenőrzőlista
Ellenőrzőlista a Fakebook/ Facebookoldalakon megjelenő bejegyzésekhez
Fakebook/ Facebook-oldal áttekintő
táblázat

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Fakebook/Facebook-oldal áttekintő
táblázat
Ellenőrzőlista Fakebook/Facebookoldalakon megjelenő bejegyzésekhez
Nyílt végű kérdések a projekt zárásához
Elkészült Fakebook-oldalak
versenyeztetése PowerLeague-gel
Szummatív értékelés, tudást felmérő
feladatlap

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projekt megkezdése előtt a diákok megkapják az I-K-T táblázatot. A táblázatnak három oszlopa van: az Ismeret, a Kérdés, valamint
a Tanulás. Ez az egyszerű táblázat aktiválja a tanulók előzetes ismereteit azáltal, hogy rákérdez egy adott témakörben már meglévő
tudásra, és hozzájárul a személyes kapcsolódási pontok megtalálásához még a tartalom alapos megismerése előtt.
A tanulók először is ötletbörzével összegyűjtik a gondolataikat a Nyugat folyóiratról, a Nyugat első nemzedékének alkotóiról az táblázat
Ismeret részében. Ezt követően a Kérdés/Tudni szeretném oszlopban egyénileg vagy csoportosan gyűjtik össze a témához kapcsolódóan felmerülő kérdéseiket. Végül a projekt folyamán sorra megválaszolják ezeket a kérdéseket, és az így szerzett információkat a
táblázat Tanulás részében jegyzik fel.
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Hasznos a későbbi munka szempontjából az is, ha a projekt megkezdése előtt a tanár felméri a tanulók tanulási stílusát, amelyet egy
erre szolgáló kérdőívvel tehet meg. A kérdőíven hat kérdés szerepel, s a kérdésekre adott válaszokat kiértékelve kiderül, hogy a tanulók négy különböző tanulási típus közül melyikbe tartoznak. Az adott típusra vonatkozóan a tanulók tanácsokat is kapnak a munka
megkönnyítése céljából.
A projekt során a tanulók használják az áttekintő naplót, amelynek segítségével reflektálnak saját tanulási folyamataikra. A tanulók
áttekintő kérdéseket kapnak a projekt során, amelyeket megválaszolhatnak, vagy nyitva hagyhatnak.
A projekt elején a diákok megkapják a Fakebook/Facebook-oldalakon megjelenő bejegyzésekhez tartozó ellenőrzőlistát, valamint a
Fakebook/Facebook-oldal áttekintő táblázatát. Ezeket a projekt során folyamatosan használják. A tanulók a Fakebook-oldalak áttekintő
táblázata segítségével a befejezés előtt értékelik saját maguk és társaik munkáját. Ezt követően a tanár is értékeli ugyanezen áttekintő
táblázat alapján a befejezett projektmunkákat, Fakebook-oldalakat. Az áttekintő táblázatok irányt mutatnak a tanuláshoz, és segítenek
az előrehaladás önértékelésében. Az értékelés lehet napi szintű, a napi megfigyelések és a tanulók által elkészített munkák alapján.
A haladás nyomon követését és az esetleges kérdések megválaszolását egyéni és csoportos megbeszélések segítik. Ehhez a tanulók
segédanyagot kapnak, például Segédanyag a tanulók által vezetett megbeszélésekhez, amely megkönnyíti a megbeszéléseket. A projekt során a tanár folyamatosan figyeli a diákok probléma-megoldási készségeinek fejlődését is, ehhez nyújt segítséget a Probléma-megoldási készségek megfigyelése - tanári ellenőrzőlista. A projekt során a tanulók megfigyelhetik a gondolkodási folyamatokat,
majd visszajelzést adnak a projekt lezárása után a projektről. Ezek a kérdések arra késztetik a tanulókat, hogy figyeljék meg a saját
tanulási folyamataikat. Erre használhatják a Nyílt végű kérdések a projekt zárásához dokumentumot.
A szummatív értékelésre az egyes tanegységek vagy projektek végén kerül sor. Ez a tanulókat és a tanárt arról tájékoztatja, milyen
készségekre és ismeretekre tettek szert, mit tudtak meg a Nyugat folyóiratról, az első nemzedék alkotóinak életútjáról. A projekt végén
a tanulóknak be kell mutatniuk a tanultakat, a tanárnak pedig tisztában kell lennie azzal, hogy mit tanultak a diákjai, és milyen ismereteket és készségeket visznek magukkal tovább. A csoport tagjai bemutatják munkáikat más osztályok tanulóinak, tanáraiknak, szüleiknek,
esetleg más iskolák tanulóinak is.
A PowerLeague használatával a tanulók versenyeztetik az elkészült oldalakat, ahol a résztvevők kiválaszthatják a nekik tetsző produktumokat. Az értékelések során a tanulóknak demonstrálniuk kell a megszerzett ismereteket és készségeket. Ez szummatív értékeléssel tudásfelmérő feladatlapokkal történhet.
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A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
• Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt.
• A technológia mint eszköz ismerete.
• Előzetes tudás: a klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. Stílusirányzatok a századelőn,
klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Álmodd meg! A pedagógus bemutatja a tervezési feladatot a tanulóknak, akik vele közösen megtervezik a Nyugat folyóirat oldalát, és
megbeszélik, mi az, ami az egyes alkotókat a folyóirathoz kötötte.
Fedezd fel! A diákok információkat gyűjtenek csoportokban a tervezési feladattal kapcsolatban. A csoportalakítás TeamUp segítségével történik; az egyéni profilok kialakításához saját a tanulók képet készítenek magukról. A Voki segítségével a kiválasztott költőkről,
írókról, valamint a folyóiratról szóló információkat online felületen osztják meg egymással, és rendszerezik azokat Linoit és Padlet
programok alkalmazásával.
Térképezd fel! Annak érdekében, hogy a költők, írók, támogatók és a Nyugat közötti kapcsolatot jobban megértsék, a diákok közösen
elkészítik az összegyűjtött adatok ismeretében a gondolattérképet (például Mindmeisterrel vagy Bubbl.us-szal).
Reflektálj! A Facebook-oldalon zárt csoportban a tanulók megosztják az általuk összegyűjtött információkat, a többiek pedig kommenteket írhatnak hozzá. Így rögzítik a visszajelzéseket.
Alkoss! Az összegyűjtött adatok, információk ismeretében a diákok elkészítik a Nyugat, illetve az egyes alkotók Fakebook-oldalát, s az
így „létrehozott” karakterek „bőrébe bújva” kommenteket írnak egymás oldalára. Általuk fontosnak tartott információkat osztanak meg
a másik alkotóval, illetve a folyóirat oldalán az egész közösséggel. A kapcsolati hálót a Fakebook segítségével hozzák létre.
Mutasd be! A projekt eredményeképpen előálló termék potenciális jövőbeli felhasználóinak, azaz más osztályok tanulóinak, tanárainak
bevonásával a tanulók egy workshopot készítenek elő. A csoport tagjai meghívják más osztályok tanulóit, és bemutatják az elkészült
oldalakat. A csoport tagjai bemutatják munkáikat tanáraiknak, szüleiknek, esetleg más iskolák tanulóinak is.
A Powerleague használatával versenyeztetik az elkészült oldalakat, ahol a résztvevők kiválaszthatják a nekik tetsző produktumokat.
Működj együtt! Eseti együttműködésekre is sor kerülhet más iskolák diákjaival, ami egy találkozóval zárul más iskola hasonló korú és
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előképzettségű diákjaival és tanáraikkal. A találkozó során a diákok bemutatják az elkészült oldalakat, s a meghívott diákok lehetőséget
kapnak véleményük elmondására, illetve a Powerleague használatával szavazhatnak a nekik tetsző produktumokra.

		

Kosztolányi Dezső Fakebook oldala
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Nyugat 2.0
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA

• A projekt elején a diákok kitöltenek egy tanulási stílust felmérő kérdőívet, amely visszajelzést ad a diákoknak arra, hogy milyen
módon sajátítják el az információkat. A válaszok kiértékelése után kiderül, hogy melyik csoportba (tanulási stílusba) tartoznak a
tanulók, és erre vonatkozóan tanácsokat is kaphatnak a munka megkönnyítésére.
• A sajátos nevelési igényű tanulók részére a tanár hanganyagokat biztosít. A tanulási folyamat során a tanulók emellett képanyagokat
tekintenek meg. A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy egyénileg oldjanak meg feladatokat. A tanulási folyamat során a tanulók
erősségeik és gyengeségeik figyelembevételével hoznak létre és konstruálnak dolgokat.
• A tehetséges tanulók esetében a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy egyénileg oldjanak meg feladatokat. A pedagógus az érdeklődő tanulók számára egyéb feladatokat/szorgalmi feladatokat biztosít. A tanulási folyamat során a tanulók kreatív módon írnak.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, képfeldolgozó, böngésző, honlapszerkesztő, szövegszerkesztő,
gondolattérkép-készítő (mindmeister.com, bubbl.us), Fakebook (classtools.net/FB/home-page),
Facebook (facebook.com), Teamup (teamup.aalto.fi), Linoit (linoit.com), Padlet (padlet.com/), Power
League (powerleague.org.uk), Voki (voki.com), Tiki-Toki (tiki-toki.com)

SEGÉDANYAGOK

Nyugat Archívum a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Petőfi Irodalmi Múzeum, Virtuális Nyugat-kiállítás

PARTNEREK

másik osztály tanulói
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Priszlinger Ferencné
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, Szeged

HÁROMSZÖGEK A MATEMATIKÁBAN ÉS AZON TÚL
A projektben a tanulók a háromszögekről tanultakat alkalmazzák feladatokban, és arra keresnek választ, hol találkozunk a háromszögekkel a matematikán túl. Rendszerezik a háromszögekről tanultakat gondolattérkép segítségével, majd ötletbörzét
tartanak arról, hogy hol találkozunk a matematikán kívül a háromszögekkel.
A projekt kezdetén a pedagógus létrehoz az EDU 2.02 felületén egy
virtuális osztálytermet. Ez a felület jó lehetőséget biztosít a csoportok együttműködésére, a tanár és a tanulók, illetve a tanulók egymás közötti kommunikációjára, reflektálásokra a fórumon, a blogok
használatán keresztül. A pedagógus 3-4 fős csoportokat alakít, ezen
a beosztáson alapul a további munka. A tanulók feldolgozzák a háromszögek előfordulását. Ezek eredményéről létrehoznak egy wiki
oldalt, és összeállítanak egy matematikafeladatot. Egy prezentációban bemutatják az osztálynak az eredményeiket. A tanítási órákon a
tanulók által készített érdekes matematikai feladatokat oldanak meg.
A projekt végén a tanár felméri a tanulók háromszögekkel kapcsolatos ismereteit, és hogy mit tanultak a projekt során egymástól.

2 A projekt időszaka alatt alkalmazott EDU 2.0 időközben NEO LMS néven érhető el.

matematika
9-11. évfolyam
8-10 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• A háromszögekkel kapcsolatosan tanult ismeretek rendszerezése, elmélyítése, alkalmazása.
• Önálló feladatmegoldás, aktív részvétel a tanítási, tanulási folyamatban.
• Fogalmak definiálása, az összefüggések igazolása, az ismeretek rendszerezése, kapcsolataik feltárása és az alkalmazási lehetőségeik megismerése.
• Kutatómunka keretében egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten történő keresése.
Forrás: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyam számára (kerettanterv.ofi.hu)
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• a háromszögekkel kapcsolatos ismeretek rendszerezése;
• az önálló tanulási képesség és az önirányítás fejlesztése;
• a kreativitás és az innovációs készségek fejlesztése;
• a felelősségvállalás fejlesztése;
• az együttműködő képesség, a kommunikáció, a problémamegoldó készség, a prezentációs készség, az önálló tanulás és gondolkodás fejlesztése;
• az információhasználat erkölcsi, jogi kérdéseinek megértése;
• az IKT eszközök használatában való jártasság fejlesztése.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Milyen szerepe van a matematikának a kultúrában?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan jelennek meg az építészetben a háromszögek?
Hogyan hatja át a hétköznapi életünket a geometria?
Milyen háromszögekkel kapcsolatos ismereteket alkalmaznak a térképészetben?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Mit tudunk a háromszög belső szögeiről?
Milyen módokon tudjuk kiszámolni egy háromszög területét?
Hogy fogalmazható meg Pitagorasz-tételének a megfordítása?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

a háromszögekről tanultak
rendszerezése gondolattérképpel
(Coggle)
ötletbörze indítása (Linoit)
saját célok, elvárások megfogalmazása
(EDU 2.0 felületen a fórumban feltett
tanári kérdésre adott bejegyzésben)

blog az EDU 2.0 portálon
ellenőrzőlista a Wiki oldalhoz
áttekintő táblázat a Wiki oldalhoz
áttekintő táblázat a prezentációhoz
ellenőrzőlista a feladathoz
áttekintő táblázat a feladathoz
online értékelő kérdőívek

a diákok tudásának felmérése
feladatlapon
önértékelés, együttműködés
önértékelése (EDU 2.0 online kérdőív)
saját csoport munkájának értékelése
(EDU 2.0 online kérdőív)
őív).

137

Háromszögek a matematikában és azon túl

A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

társak értékelése - prezentáció
társak értékelése - wiki
társak értékelése - feladat
feljegyzés a diákok munkájáról – tanári
eszköz

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

a projekt egészének értékelése (EDU 2.0
online kérd

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A tanulók a tanárral közösen dolgozva gondolattérképpel rendszerezik a háromszögekről tanultakat, és egy ötletbörzével áttekintik,
hogy hol találkoznak háromszögekkel a matematikán kívül. A pedagógus az EDU 2.0 portálon indított fórumon keresztül felméri a diákok
igényeit, célkitűzéseit, és ha új célokat fogalmaznak meg, akkor azokat is beépíti a projektbe.
A projektmunka alatt a tanár formatív értékeléssel nyomon követi a csoportok munkáját. A diákok a projekt alatt az EDU 2.0 oktatási
portálon blogot vezetnek, ahol beszámolnak a csoporton belül végzett tevékenységükről, a feladat készítésével kapcsolatos problémáikról, a felmerülő technikai gondokról. Ezeket a blogokat a tanár véleményezi, reflektál a felmerült kérdésekre. A tanár is vezet blogot
az EDU 2.0 portálon, ahol a projekttel kapcsolatos általános észrevételeit írja le a tanulóknak.
A diákok a projekt kezdetén áttekintő táblázatokat, ellenőrzőlistákat kapnak a kutatásukat bemutató prezentációhoz, a wiki oldalak
szerkesztéshez, és a matematikai feladat készítéséhez. Ezek tartalmazzák az értékelési szempontokat (Áttekintő táblázat wiki, Ellenőrzőlista wiki oldalhoz, Áttekintő táblázat a prezentációhoz, Áttekintő táblázat a feladathoz, Ellenőrzőlista a feladathoz).
A csoportok elkészítik a wiki oldalakat, bemutatják a kutatómunkájuk eredményét egy prezentáció formájában. A csoportok értékelik
egymás munkáját, a prezentációkat és a wiki oldalakat egy online kérdőív segítségével az EDU 2.0-ban (Társak értékelése – prezentáció,
Társak értékelése – wiki). A tanár is értékeli a tanulói produktumokat az előzetesen közreadott áttekintő táblázatok segítségével. A diákok a többi csoport wiki oldalaihoz kiegészítéseket tehetnek.
A diákok megoldják a csoportok által összeállított feladatokat. A csoportok feladatainak megoldása után a tanulók értékelik a

138

Háromszögek a matematikában és azon túl

csoportfeladatokat (Társak értékelése – feladat). A tanár is értékeli a feladatokat az előzetesen közreadott áttekintő táblázatok segítségével. A tanórai feladatmegoldó órákon a tanár által kitűzött feladatok megoldásainak, illetve a diákok órai munkájának értékelése
folyamatos. Egyes feladatokat teszt formájában az EDU 2.0 felületen oldanak meg a diákok, melyet a program automatikusan értékel.
A csoporton belüli egyéni munka is nyomon követhető a blogokból.
A projekt során a tanár feljegyzéseket, pontozást készít az egyéni munkákról (Feljegyzés a diákok munkájáról).
Felméri a diákok tudását feladatlapon. A feladatlap alapján kiemeli azokat a területeket, ahol a diákok kiválóan teljesítettek, és azokat
is, ahol gyengébb eredményt mutattak.
A projekt végén minden tanuló értékeli a saját munkáját a csoporton belül, és a csoportja munkáját is. Ezeket a diákok a kérdőíveken
tudják értékelni, mely az előre megbeszélt szempontok szerint készült (Önértékelés, Az együttműködés önértékelése, Saját csoport
munkájának értékelése).
A projekt végén a pedagógus felméri a tanulók feladatmegoldó készségét, és azt, hogy milyen ismereteket tanultak egymástól a projekt
során. Az eddigi eredményeket, értékelőeszközöket, produktumokat áttekintve összegzik azokat a területeket, ahol a tanulók kiválóan
teljesítettek, és amit nehezebbnek éreztek.
Végül a diákok az EDU 2.0 portálon indított kérdőívvel értékelik a projekt eredményességét, a tanár is összegzi a tapasztalatait, és megbeszélik a projekt folytatásának lehetőségét (A projekt értékelése).
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Az önértékelés szempontjai az Edu 2.0 felületen
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A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
• a háromszögekkel kapcsolatos alapvető fogalmak, tételek;
• jártasság a GeoGebra program és az EDU 2.0 oktatási portál használatában.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Térképezd fel! A tanulók gondolattérképen rendszerezik és összefoglalják a háromszögekről tanultakat (Coggle).
Tervezz! A tanár a diákokkal közösen ötletbörzét indít arról, hogy hol találkoznak háromszögekkel a matematikán kívül (Linoit). A diákok
érdeklődésének megfelelően az EDU 2.0 portálon csoportalakítás történik. A csoportok majd kutatómunkát végeznek a háromszögek
előfordulásáról, a tanultak alkalmazásáról az adott területen. A tanár a tanulókkal közösen kialakítja a tanulási célokat, megbeszéli a
projekt részleteit, az értékelés módjait, a határidőket. A diákok megkapják az értékeléssel kapcsolatos áttekintő táblákat és ellenőrzőlistákat (Google Drive).
Fedezd fel! A projekt során a csoportok a tanórán kívül felkutatják, hogy a matematikán túl hol találkoznak háromszögekkel, hogyan
alkalmazhatók a matematikában tanult ismeretek a mindennapi életben.
Kérdezz! A tanár a diákokkal megbeszéli, hogy milyen kérdések merültek fel a tanórán, illetve virtuális felületen, fórumon, blogon.
Álmodd meg! A csoportok megtervezik, hogy mit tartalmazzon a készítendő wiki oldal, és a prezentáció, milyen képekkel, ábrákkal, filmekkel tehetik azt érthetőbbé, látványosabbá. Figyelembe veszik a célközönséget, és ügyelnek a források feltüntetésére
Alkoss! A csoportok wiki oldalt szerkesztenek, matematikai feladatot készítenek, és prezentációt állítanak össze. A wiki az EDU 2.0 portálon, a prezentáció PowerPointban készül. A matematikai feladat készítése sok lehetőséget ad a kreativitásra, a problémamegoldásra,
a feladat pontos, egyértelmű megfogalmazására. A feladat megoldásához a GeoGebra programot is használhatják a tanulók.
Oldd meg! Szerkeszd meg! Amíg elkészülnek a csoportmunkák, a tanórákon, feladatmegoldó óra keretében, a háromszögekhez kapcsolódó, a tanár által kitűzött geometriai feladatokat oldanak meg a diákok, melyekhez nagy segítség lehet a GeoGebra program használata.
A feladatmegoldás során a diákok egyénileg vagy párban dolgoznak, az összetettebb feladatokat közösen, tanári segítséggel oldják meg.
Reflektálj! A csoportok tanulmányozzák a többi csoport által készített wiki oldalakat, és kiegészíthetik azokat.
Mutasd be! Minden csoport bemutatja a többieknek a kutatómunkáról összeállított prezentációt. A csoportok által kitűzött matematikai
feladatot a tanulók megoldják.
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Értékelj! A tanár a tanulókkal közösen értékeli a csoportok munkáit, és a projektet, majd minden diák értékeli a saját munkáját, és megbeszélik a projekt folytatásának lehetőségét.

Weblap szerkezetének a terve – gondolattérkép
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ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A sajátos nevelési igényű tanulók ugyanúgy az érdeklődésük szerinti csoportba kerülnek, de a képességüknek megfelelő feladatot kapnak a csoporton belül. A feladatmegoldó órákon differenciáltan kapnak példákat.
A projekt során a nem anyanyelvű tanuló a csoporton belüli munkamegosztás során nagyobb részt kaphat a formai, kreativitást igénylő
munkákból.
A témakörök választása lehetőséget ad a tehetséges vagy különleges képességű tanulóknak is arra, hogy a saját érdeklődési körüknek
megfelelő témát válasszanak. A komolyabb matematikai tudást igénylő témákban kibontakoztathatják tehetségüket, képességüket, lehetőségük van bővebb, tartalmasabb kutatómunkára. A feladatmegoldó órákon a tehetségesebb tanulók differenciált munka keretében
a nehezebb feladatok megoldásában jeleskedhetnek.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
TECHNOLÓGIA

levelezőprogram, képfeldolgozó, honlapszerkesztő, szövegszerkesztő.
Microsoft Word, PowerPoint, Google Drive, GeoGebra, coggle.it, linoit.com, wordle.net, EDU 2.0

SEGÉDANYAGOK

A segédanyagok listája megtalálható az IKT Műhely 2014 honlapon.

Do you speak body language?

Skultéty Zoltánné
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc

DO YOU SPEAK BODY LANGUAGE?
A projekt témája a mindennapi metakommunikáció, a hitelesség kritériumainak meghatározása. Cél a hatékony metakommunikáció feltérképezése.
A tanulók informatika-, illetve magyarnyelvtan-órákon meghatározzák a kommunikáció és a metakommunikáció általános modelljét,
különös tekintettel a zajra, a kommunikációt zavaró tényezőkre. Az
osztályfőnöki órákon kommunikációs játékokat játszanak; angolórán
a feelings, gestures, mimes témakörök szókincsét gyűjtik össze, ehhez saját flashcardokat készítenek, illetve az online alkalmazásokban
gyakorolnak angol- és informatikaórákon.
Youtube-videókat, némafilmeket feliratoznak, valamint saját filmeket
készítenek különböző előre megadott szituációk alapján, ezeket pedig
informatikaórákon csoportmunkában feliratozzák.
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osztályfőnöki óra,
magyar nyelvtan,
informatika,
angol nyelv
7. évfolyam
18+2 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• A kommunikáció általános modelljének, a kommunikációs világban az alapvető viselkedési szabályok megismerése.
• A kulturált nyelvi magatartás alapjainak elsajátítása, a szóhasználat, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök
összehangolása.
• A szóbeli és írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztése, a kommunikációs képességek fejlesztése dramatizálás segítségével.
• A kommunikációs, logikai, problémamegoldó, gyakorlati gondolkodási képesség, a digitális, informatikai ismeretszerzés és –feldolgozás, a szociális, önfejlesztő és önértékelő képesség, a tanulási szokások fejlesztése.
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• feladatok meghatározása, rangsorolása és végrehajtása közvetlen felügyelet nélkül;
• az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése;
• eredményes együttműködés másokkal, különböző csapatokkal, egymás és egymás véleményének tisztelete, a csoportmunkában
való alkalmazkodás, a kitűzött célok együttes elérése;
• gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban;
• eredeti gondolkodás és találékonyság;
• a technológia mint eszközt alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében;
• az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi problémáinak alapvető megértése;
• a társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Úgy érted, ahogy én értem?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Mit kell tennem a hiteles kommunikációért?
Hogyan tükrözi arcunk és gesztusaink a mondandónkat?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen a kommunikáció általános modellje?
Mi befolyásolja szavahihetőségünket?
Milyen példákat tudunk gyűjteni a hiteltelen kommunikációra?
Milyen a jó szótanuló alkalmazás?
Milyen a jó filmfelirat?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

I-K-T táblázat az előzetes tudás
felméréséhez
Kérdések a projekttevékenységekkel
kapcsolatban

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

Csoportos és páros megbeszélések
Ellenőrzőlisták
Haladási napló (blog) a munka
dokumentálására, visszajelzésekhez
segédanyag Fényképezés és
képszerkesztés

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Prezentáció értékelése
Szótanuló játékok értékelése
Honlap értékelése ellenőrzőlistával
Filmek értékelése – visszajelző lap
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Ellenőrzőlisták
• az online játékokhoz
• a filmekhez
• a feliratokhoz
• a honlaphoz
Űrlapok kitöltése
Ellenőrzőlisták átbeszélése

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Megbeszélések a felmerült
problémákról
Produktumértékelő lap

I-K-T táblázat Mit tanultam? oszlopának
kiegészítése
Projektértékelő lap

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A pedagógus I-K-T táblázattal felméri, hogy milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek a tanulók.
A csoport megbeszéli, hogy mit kellene tudniuk, a projekt melyik lépése keltette fel az érdeklődésüket. A felmerült kérdésekre közösen
keresik a válaszokat.
A tanulók és a pedagógus a projekt produktumaihoz ellenőrzőlistákat készítenek, ezzel segítik a munkavégzést, a produktumok értékelését. A tanulók a projekt megkezdése előtt megkapják a filmekhez és a feliratozáshoz készített produktumértékelő lapot.
A tanulók rendszeresen tartanak megbeszéléseket, a problémákat megbeszélik, véleményüket egyeztetik, közös döntéseket hoznak.
Folyamatosan ellenőrzik a munkát, a gyerekek rászoknak az ellenőrzőlisták rendszeres használatára.
A gyerekek haladási naplót vezetnek, figyelik egymás munkáját. A haladási naplóban (blog) a 3-2-1 módszerrel egymás munkájához
3 kérdést, 2 észrevételt, 1 javaslatot tesznek. Ezzel segítik csoporttársaik, valamint a többi csoport a projekttevékenységeit, illetve a
projekt végén elkészített önértékelést is.
A tanulók a projekt végén prezentációt is készítenek, és azokat az egész csoportnak bemutatják. A prezentációkról ellenőrzőlista alapján önértékelést készítenek. A filmek bemutatása után a tanulók ugyancsak értékelik egymás munkáját a visszajelző lappal.
A szótanuló alkalmazásokat más diákokkal próbáltatják ki, és értékeltetik munkájukat. Az önértékelést ellenőrzőlista segítségével,
majd produktumértékelő lapon végzik.
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A projekt zárásakor projektértékelő lapon értékelik az egész projektet, az egyes tevékenységeket és saját maguk részvételét a munkában.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
A tanulóknak ismerniük kell:
• az internetes információgyűjtés módszereit;
• a digitális fényképezés alapjait, egy képszerkesztő program használatát;
• a szövegszerkesztő program használatát;
• internetes keresztrejtvény-készítő, a Quizlet, valamint puzzle-készítő alkalmazás használatát;
• prezentációkészítő program használatát;
• a blogolás íratlan szabályait;
• videózás alapjait, egy filmszerkesztő program használatát;
• video-feliratozó alkalmazás használatát.
A tanulók legyenek képesek:
• új ötleteket kitalálni, megvalósítani és másokkal megosztani;
• hatékonyan hozzájárulni az innovációhoz kreatív ötletek által;
• összetett döntéseket meghozni;
• gondolataikat és ötleteiket világosan kifejezni szóban és írásban;
• együttműködni különböző csapatokkal;
• közösen felelősséget vállalni az együttműködés során;
• megérteni az információhasználat erkölcsi és jogi kérdéseit;
• a digitális technológiát és a kommunikációs eszközöket megfelelően használni;
• a különböző szerepekhez megfelelően alkalmazkodni.

Mimika és kapcsolódó kifejezések a táblán
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MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Álmodd meg! A pedagógus bemutatja a projektet, az ütemtervet, megbeszélik az értékelés kritériumait. A diákok csoportokban megbeszélést tartanak az előttük álló munkáról, és esetleg kérdéseket tesznek fel. A tanulók kitöltik az I-K-T táblázat első két oszlopát, hogy
milyen ismeretekkel rendelkeznek, illetve mi az, ami leginkább felkeltette az érdeklődésüket. A tanulók a pedagógus segítségével ös�szeállítják az ellenőrzőlistákat az elkészíteni kívánt produktumokról. A foglalkozás végén kommunikációs játékok segítségével a pedagógus rávezeti a gyerekeket a helyes kommunikáció és metakommunikáció fontosságára. A pedagógusnak időt kell szánnia arra, hogy
a TeamUp alkalmazáshoz elkészítse a tanulókkal a
fényképeket, mivel a tevékenységeket a gyerekek
csoportokban végzik, ez az alkalmazás osztja csoportokba a tanulókat.
Térképezd fel! A tanulók informatikaórán megismerkednek a kommunikáció általános modelljével,
résztvevőivel, valamint erre példákat keresnek a
mindennapi életből. Magyar nyelvtan órán átismételik a kommunikációról, metakommunikációról tanultakat, megbeszélik a hiteles metakommunikáció
kritériumait, példákat gyűjtenek a televízióból, illetve filmekből a hiteles és hiteltelen metakommunikációra.
Egy angolórán a csapatok gondolattérképeken ös�szegyűjtik a feelings, gestures, mimes témakörökhöz tartozó szavakat, az ismeretlen szavakat
okostelefonok segítségével megkeresik, a gondolattérképet kiegészítik. Ehhez a Mindmeister alkalmazást használják. A tevékenység végén szójegyzéket
Tanulók által készített online szótanuló játék
készítenek.
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Alkoss! A tanulók szókártyákat készítenek. A szókártyák fénykép alapúak. A csoportok tagjainak kell eljátszani, elmutogatni az adott
szavakat, és ők készítik el a fényképeket is. A tanulók feltöltik a fényképeket a számítógépre, és a Picadilo alkalmazás segítségével
egységesítik a képek kinézetét.
Fedezd fel! A tanulók tanórán megismerkednek az Educaplay és a Quizlet alkalmazásokkal, amelyekkel játékos feladatokat készítenek
egymásnak. A tehetségesebb, gyorsabban tevékenykedő gyerekek használati útmutatót készítenek az alkalmazásokhoz.
Alkoss! A tanulók elkészítik az online játékokat. A játékok készítése közben a tanulók folyamatosan használják az ellenőrzőlistát.
Mutasd be! A csapatok bemutatják az elkészített játékokat, kipróbálják egymás munkáit, versenyezhetnek egymással. A csapatok meghívják az osztály másik felét, hogy próbálják ki az elkészített alkalmazásokat. A tanulók értékelik a saját munkájukat a produktum értékelő lap segítségével, és a tesztelő csoport is értékeli a tanulópárok munkáját.
Álmodd meg! A pedagógus bemutatja a további tevékenységeket, újra átbeszéli a tanulókkal az értékelési szempontokat.
Fedezd fel! A tanulók informatikaórán példákat gyűjtenek YouTube videók feliratozásáról. A YouTube-on található útmutató segítségével
megtanulják a videók feliratozásának módját. A feliratozást a tanulók vicces némafilmeken gyakorolják. A pedagógus megszervezi a
helyi kis televízió meglátogatását. A tanulók megnézik, hogyan vágják, feliratozzák a profik a filmes anyagokat. Egy külső szakértő, a
televízió szerkesztőriportere beszél a metakommunikáció fontosságáról a médiában.
Tervezz! A csapatok kisorsolnak egy szituációt, amit el kell játszaniuk, és erről némafilmet kell forgatniuk. A csapatok megtervezik a
némafilmjeiket. Megbeszélik a filmek forgatókönyvét, kiosztják a szerepeket. Elpróbálják, megvitatják az egyes részeket.
Alkoss! A tanulók elkészítik a filmeket, majd feltöltik a YoutTube-ra. A csapatok az Amara alkalmazás segítségével feliratozzák egy másik csapat munkáját. Feliratkészítés közben a csapatok rendszeresen ellenőrzik munkájukat az ellenőrzőlisták segítségével.
Mutasd be! A csapatok bemutatják a filmeket.
Reflektálj! A némafilmek készítői értékelik a feliratokat értékelőlapokon.
Reflektálj! A projekt lezárásaként értékelik a projekttevékenységeket az I-K-T táblázat Mit tanultam? oszlopának kiegészítésével, a
produktumértékelő lappal, honlapértékelő lappal és a filmértékelő lappal.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A sajátos nevelési igényű tanuló számára az utasításokat szóban és írásban is megismételi a pedagógus, a megértést szemléltetéssel,
illusztrálással segíti, és több időt hagy a feladat elvégzésére.
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A tehetséges és különleges képességű tanulók a használt alkalmazásokhoz tutoriálokat, kézikönyveket, oktatóvideókat készítenek, illetve az elkészített filmeket megvágják.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

fényképezőgép, okostelefon, nyomtató, videokamera, levelezőprogram, gondolattérkép-készítő
(mindmeister.com), online képszerkesztő (picadilo.com), online játékok (educaplay.com), szókártyás
játék (quizlet.com), videómegosztó oldal (youtube.com), feliratkészítő alkalmazás (amara.org)

SEGÉDANYAGOK

kommunikációs játékok, útmutató Youtube videó feliratozásához

PARTNEREK

Helyi telepvízió képviselői, akik a filmek elkészítésében, értékelésében vehetnek részt.
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Szabó Norbert
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged

HANGSZEROKTATÁS 2.0
A projekt célja zeneművészeti szakközépiskolában tanuló,
fuvola szakos növendék felkészítése – digitális eszközökkel
támogatott projekt alapú oktatás alkalmazásával – egy nemzetközi
versenyen való részvételre. A darabválasztás a tanár és diák körültekintő – a tanuló kompetenciáit és elvárásait szem előtt tartó – közös
döntésének eredménye. Az órai munkában és az egyéni felkészülésben is nagy szerepet kapnak az IKT eszközök. Annak ellenére, hogy a
versenyen minden tanuló egyéni induló, fontos szerepet kap a kollaboratív munka. Az értékelés folyamatos és többszintű. A projekt ideje
alatt a versenydarabok többféle környezetben – koncerten, kurzus
jellegű órán egy másik szaktanárnak, szülőknek, barátoknak,
tanszak-szinten – is bemutatásra kerülnek. Cél a versenyen való sikeres szereplés és a projekten kívüli tanulási folyamat minden területére kiható fejlődés, különös tekintettel a metakognitív tudatosság
fejlődésére.

hangszeres zene
(fuvola)
11. évfolyam
12 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli
• Kimunkált, magas fokú technikai biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő
• Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és tiszta intonációra
• A zeneműveket formailag elemzi
• A zeneművet szép, kifejező hangon szólaltatja meg, stílushűen, művészileg és érzelmileg kifejezően adja elő
• Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
• Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő
• Képes hosszú távon koncentrálni
• Technikai és zenei szempontból tudatos előadás
• Magas szintű technikai felkészültség
• Dinamikailag árnyalt, kifejező hang
• Ritmikailag és tempótartásban pontos
• Előadóművészeti gyakorlattal rendelkezik
• Saját hangszerének, műfajának irodalmát ismeri
• Zenei halláskészség
• Rugalmasság
• Állóképesség
• Összpontosítási készség
• Együttműködési készség
• Kommunikációs készség
• Meggyőzőkészség
• Kreativitás, ötletgazdagság
• A hangképzés keretében elsajátítandó a helyes testtartás, légzéstechnika, levegővezetés és kiegyenlített hangminőség
Forrás: Szakképzési kerettanterv
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54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangszeres-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős) szakmairány
10643-12 azonosító számú klasszikus hangszeres zenélés megnevezésű szakmai követelménymodul
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Új szerző és/vagy művek megismerése
• Elmélyültebb stílusismeret
• Különböző gyakorlási metódusok megismerése, alkalmazása
• A légzés, hangképzés, nyelvhasználat és motorikus készségek fejlődése
• Társkompetenciák integrálása
• Fejlődés az eredeti gondolkodás és találékonyság területén
• A kommunikációs képességek fejlődése a való- és virtuális világban
• Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt
• A kapott és szerzett információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében (kritikus gondolkodás)
• Együttműködési készség a pedagógusokkal és diáktársakkal
• Hozzáférés az információkhoz, hang- és videófelvételekhez eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése
• Az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi kérdéseinek alapvető megértése
• A digitális technológia és a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok megfelelő használata
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Mire jó a verseny?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan készülj fel egy zenei verseny kiszámítható és előre nem látható körülményeire?
Miért hasznos egy versenyre való felkészülés?
Miben segítik, és miben hátráltatják az IKT eszközök a zenetanulást?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Mik a darabok kiválasztásának legfontosabb szempontjai?
Mikorra tervezzük az első nyilvános szereplést?
Kiket vonjunk be a munkafolyamatba?
Milyen IKT eszközöket alkalmazzunk?
Miben kell a legtöbbet fejlődni?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

SWOT táblázat
gyakorlási napló (SoundCloud)
a projekt ideje alatti nyilvános előadások
ütemtervének elkészítése (Google
Naptár)

a SWOT táblázat áttekintése
munka a SmartMusic programmal,
felvételek készítése, megosztása
tanári szóbeli formatív értékelés a
gyakorlási napló alapján

versenyeredmény
reflexió és önreflexió a projektmunkaés versenyeredmény tükrében
SmartMusic programban szerzett
tapasztalatok értékelése, áttekintése
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

ötletbörze – darabválasztás (Linoit,
Symbaloo) Előadások összehasonlítása
(Kérdőív Értékelőlap)
SmartMusic program telepítése,
felhasználói fiók beállítása

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

szóbeli tanulói önértékelés a gyakorlási
napló alapján
szaktanár, diáktársak és szülők
bevonása az értékelésbe
az órai munkáról a tanár szóbeli
formatív visszajelzést ad
tanulói szóbeli önértékelés az órai
munkáról
a projekt megkezdése előtt elkészített
ütemterv tartásának rendszeres
ellenőrzése

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

szülői visszajelzés
hang- és videófelvételek megtekintése
gyakorlási napló értékelése az
eredmény szempontjából
projektértékelő űrlap (Projekt
záróértékelés)

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A SWOT táblázat elkészítése – a tanár segítő szempontjai alapján – arra ösztönzi a tanulót, hogy minél több szempontot figyelembe
véve végiggondolja a projektet. A SWOT táblázatot a tanuló a tanárral együttműködve a projekt elején tölti ki, majd a projekt folyamán
többször reflektál arra. Az értékelési módszerek megválasztásának legfontosabb szempontja, hogy a projekt végéig a lehető leghatékonyabban támogassa a tanuló folyamatos fejlődését és metakognitív tudatosságának erősödését. Az elsajátítandó ismeretek megszerzését segítő és dokumentáló gyakorlási naplót (SoundCloud) és a nyilvános előadások ütemtervét (Google Naptár) a tanár és a tanuló
közösen alkotják meg. A tanuló gyakorlási naplójában hangfelvételeket rögzít az otthoni gyakorlásról. Ezeknek az elemzése a tanórán
történik meg.
A tanuló által készített ötletbörze alapján (Linoit) közösen választják ki a verseny anyagát, valamint a munkát támogató IKT eszközöket,
amelyek közül a SmartMusic szoftver szolgáltatásai külön kiemelendőek. A szoftver az otthoni gyakorlás során azonnali visszajelzést
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ad a tanulónak az eljátszott hangok magasságának és ritmusának helyességéről, illetve lehetővé teszi a kísérettel együtt történő gyakorlást is. A tanuló a kiválasztott darabokat több előadásban megismeri (Symbaloo), és a tanár által készített kérdőív alapján (Kérdőív
– Értékelőlap) értékeli azokat. Fontos, hogy a tanár szerepe a munkafolyamatban inkább segítő, mint irányító legyen, és szinte elkerülhetetlen – akár az egy óra keretén belül is – több értékelési eszköz egyidejű vagy kombinált alkalmazása.
Egy másik szaktanár bevonása a munkába új lendületet adhat a projekt menetének azáltal, hogy a tanulónak új perspektívát nyithat, és
a projektet vezető tanár figyelmét is ráirányíthatja alternatív megoldások lehetőségeire. A kortársak által adott értékelések módja és
eredménye a kommunikációs készségek fejlődésére is jó hatással lehetnek. Házi hangverseny szervezése után a szülők is megfogalmazhatják véleményüket az előadásról.
A tanórákon a tanár szóbeli formatív értékelést végez, illetve a tanulót is rendszeresen megkéri a szóbeli önértékelésre.
A nyilvános előadások ütemtervének szem előtt tartása és a gyakorlási napló vezetése a tanuló szempontjából külső motivációként, a
tanár szempontjából ellenőrzési eszközként funkcionálhatnak.
A projekt egyik fontos értékelő eszköze annak a versenynek az eredménye, amelyre a tanuló a projekt során felkészült. Az elért eredmény tükrében zajlik a projektet lezáró visszatekintő értékelés a gyakorlási naplóban és a versenyen készített hangfelvételek, a közönség (szülők) visszajelzései és a személyes benyomások alapján. Cél a tanulságok megfogalmazása egy következő felkészülési időszak
számára. A projekt végén a tanuló a tanár által elkészített Google űrlap alapján (Projekt záróértékelés) értékeli a projektet és a saját
munkáját a projektben.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
• Igény és kompetencia a stabil, kiegyenlített hangképzés elérésére, a helyes intonációra, a pontos ritmusjátszásra és a színes, kifejező és stílushű előadásmódra.
• Az előző órán feladott anyag megfelelő ismerete.
• Szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet keresztkompetenciák megléte.
• Alapfokú anatómiai ismeretek - légzéssel, testtartással és szájtartással összefüggésben.
• Alapfokú számítógép-, mobileszköz- (okostelefon, táblagép) és szoftverkezelési ismeretek.

Hangszeroktatás 2.0
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MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Álmodd meg! A tanár és a tanuló közösen felvázolják a projekttel kapcsolatos elképzeléseiket, elvárásaikat és terveiket (SWOT táblázat).
A tanár átgondolja a tanulók tanulásával kapcsolatos korábbi ismereteit, tapasztalatait. A tanár és a tanuló megbeszélik saját, megelőző
versenytapasztalataikat, és áttekintik a darabválasztás szempontjait. Ötletbörzét tartanak a Linoit alkalmazással a darabválasztással
kapcsolatban.
Hangolódj rá! A tanár instrukciói és a tanuló által gyűjtöttek alapján hang- és videóanyagokat hallgatnak meg, és kérdőívet töltenek ki
az előadások értékeléséhez. Tájékozódnak a verseny weblapján, megismerik a szervező iskolát, többféle kottakiadást tekintenek át.
A tanár támogatja a szerzett információk kritikus feldolgozását.
Tervezd meg! Következő lépésben koncepciót alakítanak ki, a
meglévő kompetenciák, a tanár instrukciói és a megismert és
kielemzett hanganyagok felhasználásával. A tanuló létrehozza a gyakorlási naplót a SoundCloud alkalmazásban. Közösen megtervezik a projekt ideje alatti bemutatók időpontját
és helyét a Google naptárban.
Sajátítsd el! – Mutasd be! – Gondold újra! E három tevékenység
ciklikusan ismétlődve valósul meg egymás után többször.
Sajátítsd el! A tevékenység jellemzően otthon zajlik a kiválasztott darabok gyakorlásával. A SoundCloud használata
elsősorban a szólóban történő gyakorlás fázisainak rögzítésére és azok – a tanárral való megosztás előtti – önértékelő
jegyzetekkel ellátására szolgál. A tanuló a SmartMusic program hangológép, metronóm funkcióit használja. A programban található kotta és zongorakíséret segítségével gyakorol,
a megfelelő tempó megválasztásával.
Mutasd be! – Gondold újra! E tevékenységek a tanórán valósulnak meg. A tanuló a tanórán eljátssza a darabot, de megmutatja az otthoni
gyakorlásról készített felvételeket is. A hallottak tanulságait közösen fogalmazzák meg, és új fókuszpontokat határoznak meg a gyakorláshoz. Alternatívaként a tanuló eljátssza a darabot mentor és szaktanár kollégáknak, vagy egy házi hangversenyt tart a szülőknek.
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Működj együtt! A koncert hallgatóságától benyomásokat, véleményeket, tanácsokat gyűjtenek be, lehetőség szerint diáktárs és pedagógus bevonásával. Kurzus jelleggel másik fuvolatanár is bevonható a munkába.
Reflektálj! Az órai munkát a tanár folyamatosan értékeli, a felmerült problémák (zenei, hangképzési, stilisztikai) felveti, és a tanulóval
közösen megoldási terveket készít.
Sajátítsd el! Az előadásra történő felkészülés keretében a tanuló légzőgyakorlatokat, relaxációs és koncentrációt fejlesztő gyakorlatokat sajátít el a lámpaláz „kezelésére”, gyakorolja a helyes színpadi viselkedést, és a megfelelő ruházat kiválasztását. Mindezekben egy
tanári segédanyag támogatja.
Mutasd be! A versenyen a tanuló törekszik a megszerzett ismeretei alapján a legmagasabb szintű előadásra.
Reflektálj! A projekt zárásaként a tervek és az eredmény tükrében a tanuló és a tanár közös értékelést készítenek (Projekt záróértékelés).
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A projektben részt vevő tanulóra egyéni óraterv és rugalmas haladási ütemezés alkalmazása szükséges. A projekt különböző fázisaiban a kollaboratív munka, valamint külső szakértő bevonása fokozza a hatékonyságot. A felhasznált segédanyagok kiválasztásánál
szem előtt kell tartani az eddig megszerzett tapasztalatokat a tanulói munka tekintetében, és figyelembe kell venni a tanuló elképzeléseit, adottságait és attitűdjét.

Hangszeroktatás 2.0
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A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

számítógépek, nyomtató, videokamera, táblagép, okostelefon, BT lapozópedál, térmikrofon, aktív
hangfal, metronóm
hangszeres gyakorló program (SmartMusic.com), közösségi audio megosztás (soundcloud.com),
interaktív kotta alkalmazás (tonara.com), videómegosztó oldal (youtube.com), böngésző (Google
Chrome), felhő alapú fájltárolás (Google Drive), hangoló alkalmazás (insTuner Light App), linkgyűjtő
(symbaloo.com), online post-it fal (linoit.com), kérdőív alkalmazás (kerdoivem.hu), közösségi média
(facebook.com)

SEGÉDANYAGOK

a verseny hivatalos weblapja, fuvola kották gyűjteménye (flutetunes.com), kották gyűjteménye (imslp.
org), jogvédelem (artisjus.hu)

PARTNEREK

szaktanár kolléga, fafúvós szaktanár kolléga, tanszaktársak, szülők
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„Itt élned, halnod kell…”

Tarné Éder Marianna
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

„ITT ÉLNED, HALNOD KELL…”
A 3-4. osztályos történelmi olvasmányok sok kisgyereknek
nagyon nehezek. A projekt abban segít, hogy a szövegeket
játékos formában, de mégis mély tartalmi megértéssel dolgozhassák
fel a tanulók.
Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom kerettanterv nagy hangsúlyt helyez a nemzeti önazonosság erősödésének fejlesztésére, a
kultúra aktív befogadásának képességére.
A gyerekek a projekt során válaszolnak a projektszintű és a tartalmi kérdésekre. Megpróbálnak közösen gondolkodni az alapkérdésen.
A projekt alapkérdése hipotetikus kérdés, talán 10 éves gyerekeknek
egy kicsit nehéz is, de érdekes lehet látni, hogy ők hogyan gondolkodnak erről.
A projekt hozzávetőleges időtartama 3 hónap, 40 óra.

magyar irodalom
(matematika,
művészetek)
4. évfolyam
40 óra

„Itt élned, halnod kell…”
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• A tanulók tudjanak kooperálni, egy közös cél érdekében felelősen együtt dolgozni. (Közös felelősségvállalás az együttműködés során.) Egymás munkáját értékelni.
• Tudjanak 15-20 mondatos rövid, összefüggő szöveget leírni.
• Képesek legyenek papír alapú és IKT technológiával készült vizuális alkotást közösen készíteni.
• Ismerjék a méretarány fogalmát. Képesek legyenek térképet használni, a régi korok híres csatáinak eredeti térképének vizsgálatával, saját térkép készítésével.
• Tudjanak beszélni társaikkal a közös munka során, egyszerű előadást prezentálni megadott témában.
• Az internetet kritikus módon használják információszerzésre.
• Legyenek tisztában a hagyományokkal, jeles napokkal.
Forrás: Mozaik Kiadó: Magyar irodalom tanmenete 3., 4. osztály, Apáczai Kiadó: Rajz tanmenete 4. osztály
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt.
• Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során.
• A rendszerek közötti összefüggések megértése.
• A különböző nézőpontokat tisztázó, jobb megoldáshoz vezető lényegi kérdések azonosítása és feltevése.
• Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
• Közös felelősségvállalás az együttműködés során.
• Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat.
• Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás.
• A saját megértés és tanulási igények nyomon követése.
• Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése.
• A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben.
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• Szorgalom és megfelelő munkaerkölcs (például pontosság és megbízhatóság).
• A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért.
Célok a szövegértés és szövegalkotás területén
• A tanulók képesek legyenek az olvasókönyvi szövegeket csoportosítani formájuk, műfajuk és kommunikációs szándékuk szerint.
• Fejlődjön a tanulók önálló szövegalkotási képessége.
• A tanulók legyenek képesek digitális eszközöket használni a szövegalkotásban.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Hogyan válnak valóra elődeink álmai?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Mit jelent a hazafiság?
Honnan származnak a magyarok?
Mit jelent neked a haza?
Hogyan váltak hőssé a történelem egyes magyar szereplői?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Hogyan csoportosíthatjuk a megismert történeteket?
Hogyan csoportosíthatjuk az elbeszéléseket tartalmuk szerint?
Hogyan készíthetünk idővonalat olvasmányainkhoz?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Beszélgetés
Brainstorming
Egyéni kompetenciák feltérképezése
Pearltrees alkalmazással
I-K-T táblázat – Milyen nagy magyar
történelmi eseményekről hallottál
már? – Linoit
Beszélgetés a szülőkkel az ő
ismereteikről

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

I-K-T táblázat: Mit szeretnénk megtudni a
témáról? – Linoit
Idővonal készítése Dipity-vel
Blog írása – Blogspot
Önellenőrzési lapok az önálló tanulás
segítésére: Önálló tanulást segítő könyvjelző,
Csoportmunka értékelő tábla (hangulatjelek)
QR kódos vetélkedő: 1 téma feldolgozásához
Pontozótábla
Egymás értékelése értékelőlapokkal:
Visszajelzés társaknak csoportmunkára
Ellenőrzőlisták, áttekintő táblázatok:
Digitális történetmesélés értékelő,
blogértékelő

I-K-T táblázat: Mit tanultunk? Linoit
A befejező produktum önellenőrzése
áttekintő táblázattal (blog)
A befejező produktum bemutatása
a társaknak (kiadvány – digitális
történetmesélés)
A befejező produktum (kiadvány –
digitális történetmesélés) áttekintő
táblázatának használata
Tanulói értékelés szempontsor alapján
(Felkészülés a Visszajelzés társaknak
csoportmunkára űrlap segítségével)
Jutalmak kiosztása pontozótábla alapján

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projekt megkezdése előtt a tanulók osztálykeretben, beszélgetés során összegyűjtik gondolataikat, elképzeléseiket a projektről, a
témájáról, arról, hogy milyen munkaformában szeretnének dolgozni. A Pearltrees alkalmazással kompetencia „gyöngyöket” készítenek
magukról, a társaknak „felajánlott” készségeikről. Az I-K-T táblázat használata során a gyerekek előzetes ismeretei felszínre kerülnek,
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ezt a projekt további folyamatában is használjuk (Linoit). A szülők is részt vesznek a munkában: a gyerekek interjút készítenek velük
történelmi ismereteikről (brainstorming a szülőkkel).
A folyamat során a tanulók idővonalat készítenek a megismert események rendszerezésére, a tanultak időrendbe helyezésére. A munka során, az egyes résztémák végén saját osztályblogjukba közösen dokumentálják a legfontosabb ismereteiket.
Az olvasmányok feldolgozása során számítógéppel készített, de nyomtatott önértékelő lapokat (Önálló tanulást segítő lapok) használnak, amelyek a szövegre vonatkozó kérdéseket, megállapításokat tartalmaznak. Ezek segítségével csoportmunkában – ritkán egyénileg – ellenőrzik, hogy megértették-e a szöveget. Továbbá csoportmunka értékelőtáblát használnak, amely a munka során önmagukról
és társaikról szerzett ismereteikhez kapcsolódik. Az egyes olvasmányokhoz sajátos értékelőeszközök is tartoznak, például a QR kódos teszt. A feladatvégzések során szerzett „pontokat” pontozótáblába gyűjtik. Egyes esetekben a csoportoknak egységnyi pont jár
(szorgalmi feladatokért vagy órai aktivitásért járó jutalompont), illetve néhány esetben pontlevonás is történhet. A kötelező feladatok
esetében egy maximálisan kapható pontszámhoz képest kevesebbet kapnak a tanulók hibák vagy az értékelőeszközökben szereplő
kritériumok hiányos teljesítése miatt. A csoportok szinte minden tanórán szereznek pontokat. A pontozótábla kiértékelése egyben a
csoportverseny alapja, a projekt végén egy általuk meghatározott jutalom jár a győzelemért. Az egyéni tanulás elősegítéséhez áttekintő
táblázatokat, ellenőrzőlistákat használnak, amiből kiderül, hogy a projekt során milyen volt az attitűdjük a tananyaghoz és a társaikhoz.
Használják az egyes feladatok elvégzése után az önellenőrzési táblát (ennek feladatokra szabott változatait).
Ők maguk folyamatosan ellenőrzik „csoportlátogatásokkal” egymás munkáit is. A csoportok bemutatják egymásnak és a párhuzamos
osztály tanulóinak az elkészült végső produktumokat, a blogot és az arra épülő online kiadványt. Ehhez használják a már megtanult IKT
eszközöket. (kiadványkészítő alkalmazás, slipp.in, digitális tábla.) A blogot egy ellenőrzőlista segítségével folyamatosan is értékelik a
gyerekek, és az elkészült produktumokat pedig egy-egy áttekintő táblázat segítségével. A teljes projekt lezárásaképpen a tanulók értékelőlapot töltenek ki (visszajelzés társaknak csoportmunkára dokumentum).
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Az I-K-T táblázat Ismeret része Linoit alkalmazással: Mit tudunk már a magyar nép történelméről?
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A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
A projekt egy már megszokott keretjátékba épül. Segítséget jelent, ha ez ismerős a tanulók számára, az ehhez szükséges készségeik
már kialakultak.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
A részletek kidolgozása igényli a legtöbb és legkörültekintőbb kutatómunkát a pedagógustól, ezért az alábbiak tényleges elkészítése
sok időt vesz igénybe. Továbbá a projektnek ez a része „képlékeny” kell, hogy legyen, hiszen a tanulók is alakítanak rajta ismereteikkel,
ötleteikkel.
A projekt során vannak olyan tanulói tevékenységek, amelyek a keretjátékhoz kapcsolódnak, és vannak olyanok, amelyek egy-egy konkrét olvasmány feldolgozását segítik elő. Az egyes olvasmányokhoz kapcsolódó tevékenységek igen változatosak. Gyakran szerepelnek
közöttük a Fedezd fel!, a Működj együtt! és a Válj szakértővé! tevékenységek.
Az olvasmányok feldolgozásának módszereit Dornbach Mária: A nagy család című olvasmányának példáján szemléltetjük. A többi olvasmányhoz kapcsolódó módszertani eljárás megtalálható az IKT Műhely 2014 honlapon az 1. számú mellékletben.
A Dornbach Mária: A nagy család című olvasmány választ ad arra a projektszintű kérdésre, hogy honnan származnak a magyarok?
A tanulók mélyebben járják körül a problémát: eredetmondákat keresnek a neten, a könyvtárban. Miben hasonlítanak egymásra a történetek? Ezzel kapcsolatban játékos kvízt oldanak meg. Az internetes kereső során a „gyerekek” szó is a keresőbe kerül, így kapnak
megfelelő találatokat („magyar mondák gyerekeknek” – releváns találatokat ad). „Hasonlóság – különbözőség” táblázatot készítenek.
A csoportnaplóba dokumentálják a keresőkérdéseket, néhány találatot, és a tényeket, amelyek egy blogbejegyzés megíráshoz kellenek.
Az előzetesen elkészített térképen bejelölik, hogy hol élt a magyarság a honfoglalás előtt.
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Osztálytermi munka az Itt élned, halnod kell projektben
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A következő tanulói tevékenységek a keretjátékban jelennek meg. Ezek a tevékenységek folyamatosan vagy több tanórán is jelen vannak.
Tervezz! A tanulók megalkotják kompetencia-gyöngyeiket a Pearltrees alkalmazás segítségével, amelyeket „felajánlanak” a közös munka során.
Hangolódj rá! A csoportok a hét vezér köré szerveződnek, a gyerekek választhatják ki a vezéreket. Ha az osztályban kevesebb a tanuló,
akkor hétnél kevesebb törzsünk lesz. A vezérek megválasztásához a tanulók megtanulják az Excel tábla rendszerező funkcióját.
Fedezd fel! Megalakulnak a törzsek. A tanulók a neten kutatnak, megkeresik a hét vezérről szóló tudnivalókat.
Megkérdezik szüleiket a lehetséges és releváns honlapokról. Email-t, illetve Google Hangouts-t használnak.
Tervezz! A „törzsek” kalandjaikról blogot vezetnek. A pedagógus mini pályázatot hirdet az első blogbejegyzés megírására. A naplóírás
szabályait megbeszéli a tanulókkal, az erre vonatkozó értékelő táblázatot, illetve internetes helyesírási segédleteket ismerteti.
Alkoss! A diákok térképet készítenek a helyes méretarányok megadásával. A rajzórán a törzsek megalkotják térképüket az Őshazáról.
A megadott olvasmányoknál ezt összevetik más internetes térképekkel (Google Maps, Sulinet Tudásbázis térképei).
Reflektálj! A teljes folyamat során idővonalat készítenek a gyerekek. Az idővonalra saját rajzos alkotásaikat helyezik el. Az idővonal
készítéséhez a Dipity alkalmazást használják.
Mozdulj! Erőpróbák zajlanak a törzsek között. Az erőpróbákhoz a tanulók tornaeszközöket használnak.
Fedezd fel! Rendszerezett linkgyűjteményt készítenek a tanulók, melyben az interneten található releváns, számukra hasznos lapokat
gyűjtik. A linkek rendszerezéséhez a Symbaloo alkalmazást használják.
Mozdulj! A tanulócsoport Visegrádra és Hollókőre kirándul. Megtekintik a visegrádi múzeum virtuális vártúráját is.
Sajátítsd el! A tanulók megismerkednek néhány QR kód alkalmazással. A tanító egy QR kód alapú vetélkedőt készít, történelmi kvízkérdésekkel. A tanulók használják a saját vagy a tanító által felkínált telefont ezek leolvasásához.
Fedezd fel! Alkoss! A tanulók felkutatják a magyarság régi étkeit. Virtuális kiállítást készítenek az összegyűjtött, valamint az elkészített
ételfotókból. A tevékenység során képszerkesztőket és a Photopeach alkalmazást használják.
Alkoss! Kulcsszógyűjteményt készítenek a tanulók az olvasmányok fontos fogalmaiból. A feladathoz közös munkára alkalmas dokumentumszerkesztőt használnak a Google Drive-on.
Alkoss! Meséld el! A projekt során a tanulók folyamatosan, különböző hagyományos és digitális technológiákkal dolgozzák fel az egyes
szövegeket, ezzel segítve megértésüket. Ennek során manuális rajzeszközöket, digitális fényképezőgépet és online kiadványszerkesztő
eszközöket használnak (pl. slipp.in).

„Itt élned, halnod kell…”
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Értékelj! A tanulók értékelik a projektet, saját munkájukat, a csoportban betöltött szerepüket és társaik munkáját. Használjuk a Classdojo alkalmazást.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A vizsgálat tárgya, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében mit javasol a szakvélemény. Hol szorulnak megsegítésre, egyéni időbeosztásra? Tanulópár kerül melléjük, segítő társként. Egyénre szabott feladatlapokat, szóbeli kérdéseket, szóbeli feladatokat kapnak
a nehéz szövegek megértéséhez (koncentráció, adott, rövid szavak olvasása, képek mellérendelése). A csoportmunkában vezető szerepet kaphat a tanuló. A projekt során fejlesztő pedagógus közreműködik. Nagyon részletes áttekintő táblázatokat és ellenőrzőlistákat
érdemes használni ahhoz, hogy egyénileg is fejlődni tudjanak.
Nem csak a nem magyar anyanyelvű, hanem többé-kevésbé minden tanuló talál ismeretlen szavakat az olvasmányokban. Anyanyelvi
szótár, szinonimaszótár segít a rokon értelmű szavak megtalálásában. Magyar értelmező kéziszótár használata is javasolt.
A tehetséges tanulók a nehezebb alkalmazások használatát akár egyénileg is elsajátíthatják. Mindenképp segíteni kell őket például
áttekintő táblázattal. Lehetőséget adhatunk számukra, hogy társaikat taníthassák. Olyan változatos feladatokat készítünk, amelyek az
összes intelligenciatípus fejlesztésére alkalmasak.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgépek, DVD lejátszó, nyomtató, szkenner, videokamera, kiadványszerkesztő
program, levelezőprogram, képfeldolgozó, szövegszerkesztő, blog

SEGÉDANYAGOK

A projekt során felhasznált nyomtatott segédanyagok és internetes források az IKT műhely 2014
honlapon megtalálhatóak a 2. számú mellékletben.

PARTNEREK

tanulmányi kirándulások során segítő személyek, vendégelőadók, mentorok, más osztályok, szülők

170

Madarat tolláról, embert profiljáról

Tóth Anna
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Debrecen

MADARAT TOLLÁRÓL, EMBERT PROFILJÁRÓL

osztályfőnöki óra
13 éves kortól
10 óra

A tanulók az internet veszélyeiről szereznek új ismereteket,
és ennek kapcsán a veszélyek megelőzésének lehetőségeivel is megismerkednek. A projekt célja a reflektív szemlélet kialakítása a tanulókban, ez a habitus teszi lehetővé, hogy a későbbiekben
minden technikai és egyéb újdonságot úgy tudjanak használni, hogy mérlegelik annak előnyeit, veszélyeit, és ennek tudatában élnek az eszközzel vagy utasítják el azt.
Az előzetes ismeretek felmérését követően a tanulók maguk gyűjtenek anyagot az interneten a Facebook
előnyeiről, hátrányairól, veszélyeiről. Ezeket az ismereteket csoportokban dolgozzák fel, majd szakértői
mozaik módszerével ismertetik meg egymással a veszélyforrásokat.
Heterogén, véletlenszerű csoportokban áttekintő táblázatot készítenek csoportonként kiválasztott
szempontok alapján arról, hogy miféle módon hagyhatunk digitális lábnyomokat magunk után. Ezeket
értékelés után egyesítik, és a különböző szempontok egy közös Google űrlap készítésének alapjául szolgálnak, amelyet iskolán belül és azon kívül is terjesztenek. A bejövő adatokból infografikát készítenek.
A kérdőívet és az infografikát is Facebookon és egyéb internetes lehetőségek segítségével terjesztik,
hogy minél több ember értékelhesse a profilját.
A veszélyekről készítenek egy blogot is, amelyen azt a személyiségteszt jellegű online alkalmazást is
közzéteszik, amit készítettek, és amivel minden, a blogot felkereső látogató felmérheti, hogy mennyire
biztonságos a Facebook profilja. A blogot egy plakáttal népszerűsítik.
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• erkölcsi nevelés
• médiatudatosságra nevelés
• matematikai kompetencia
• anyanyelvi kommunikáció
• digitális kompetencia
• kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Forrás: NAT 2012, 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Kritikai gondolkodás és problémamegoldás
• Kreativitás és innováció
• Kommunikáció és együttműködés
• Információs műveltség
• Médiaműveltség
• Információs és kommunikációs technológiai műveltség
A projekt után a tanulótól elvárható, hogy
• ismerje a közösségi oldalak veszélyeit;
• ismerje az adatvédelmi beállításokat, és tudja mérlegelni a beállításai következményeit;
• igénye legyen az új internetes technikák előnyeit és hátrányait mérlegelni, és ezt követően felelősen dönteni;
• felelősséget vállalni internetes cselekedeteiért is;
• legyen képes és hajlandó felülvizsgálni saját Facebook-profilját.
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A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Milyen nyomokat hagysz?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Mit tud(hat) rólad a közösségi média?
Milyen ne legyen a digitális lábnyomod?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Milyen képeket szabad feltölteni az internetre?
Ki ne legyen az ismerősünk?
Milyenek legyenek az adatvédelmi beállításaink?
Milyen felhasználási feltételei vannak a Facebooknak?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

Google kérdőív az előzetes tudás
felmérésére
Linoit címkék: Mit várok a projekttől?
Ötletbörze Linoittal: Mire használod a
Facebookot? Rendszerezés előnyök/
veszélyek; a Linoit címkék színezése

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

Áttekintő táblázat az első produktumhoz
Ön-és csapattárs értékelő sablon
Ellenőrzőlista minden produktumhoz
(blog, kérdőív, infografika, plakát)

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

Google kérdőív a változásokról
Reflexió a projektről Linoittal
Osztályszintű megbeszélés
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ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A tanulók előzetes ismereteinek megismerése céljából a pedagógus egy Google űrlapon felméri, hogy a diákok hogyan viselkednek a
Facebookon. Ez egyrészt az előzetes diagnózis felállítására szolgál, illetve később a diákokat szembesíteni lehet azokkal a hibákkal,
amiket eddig elkövettek a közösségi oldalakon.
A projektet megelőzően Linoit címkéken véleményezik, hogyan viszonyulnak a projekt témájához. Mi foglalkoztatja őket ezzel kapcsolatban, mi az, amitől tartanak. Az előzetes (diagnosztikus) értékelés részeként ötletbörzére kerül sor a Facebook használatáról Linoit
címkék segítségével: ki mire használja ezt az oldalt. Csoportmunkában a címkék színezésével a tanulók kiválogatják, hogy ezek közül
mi előny, és mi veszély. Ennek segítségével tudják rendszerezni az előzetes ismereteket.
Az első produktum (azaz az áttekintő táblázat Facebook profilhoz) elkészítését egy értékelő táblázat segíti, ennek segítségével fogja a
tanár értékelni a csapatok munkáját.
A további produktumok elkészítését ellenőrzőlisták segítik. Ezen kívül a munka teljes ideje alatt a diákok önreflexióját segíti az ön-és
csapattárs értékelő sablon, melyet folyamatosan vezetve szembesülnek azzal, hogyan is dolgoztak az egyes munkafolyamatokban.
A projektmunka befejeztével a tanár magáról a projektről Linoit címkék segítségével kér visszajelzést, és Google űrlapon gyűjt információkat a tanulók saját Facebook-profiljának változásairól. Osztályszintű megbeszélésen értékelik a projekt végeztével a kitöltött ön-és
csapattárs-értékelő sablonokat.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
Szükséges némi előzetes információ a Facebook és/vagy egyéb közösségi oldalak használatáról, az oldal nyújtotta lehetőségekről.
A résztvevőknek ismernie kell az internet és a keresőprogramok használatát, valamint egy szövegszerkesztő és egy táblázatkezelő
alkalmazást.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! A tanulók egyéni munka keretében egy „Milyen a Facebook profilod?” című Google űrlapot töltenek ki. Ezt követően szintén
egyénileg Linoit címkéket készítenek az online faliújságra, aminek központi kérdése, hogy „Mit várok a projekttől?”. Ugyanebben a környezetben egy másik táblán a „Mire használod a Facebookot?” kérdésre válaszolva ötletbörzét tartanak, mindenki saját önálló ötleteit
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osztja meg itt a többiekkel. Az összegyűlt cetliket csoportmunka keretében rendezik az alapján, hogy mik a lehetőségei és a veszélyei
Facebooknak.
Fedezd fel! A pedagógus a TeamUp segítségével véletlenszerű heterogén csoportokat alkot. Ezekben a csoportokban a tanulók anyagokat keresnek, kutatást folytatnak a Facebook veszélyeiről, csapdáiról az interneten. Az oldalak linkjét a Pearltrees alkalmazással gyűjtik
össze. A feladat célja az ismeretbővítés a veszélyeket illetően, valamint kutatómunkára nevelés. Fejlődik a diákok internetes keresési
gyakorlata, megtanulják a forrás körültekintő megválasztásának fontosságát. Fejlődik az értő olvasási készségük és az anyanyelvi
kompetenciájuk.
Rendszerezd! Osztályszintű munka keretében az összegyűjtött
oldalakat rendszerezik és csoportosítják az oldalon.
Válj szakértővé! A csoportosított veszélyek közül véletlenszerű csoportokban egy-két veszélyt részletesebben is megbeszélnek, megismernek, feldolgoznak. Szakértői mozaik segítségével az egész osztályhoz eljutnak az információk.
Álmodd meg! A tanulók tervet készítenek a veszélyek elleni
lépésekről irányított osztályszintű megbeszélésen. Kidolgozzák a projektlépéseket és az időtervet, megbeszélik az
értékelési kritériumokat, amely egy értékelő táblázat segítségével történik majd.
Alkoss! Csoportonként egy-egy veszélyességi szempontról
készítenek áttekintő táblázatot, 4 fokozatú skálákkal. A táblázat szerkesztése Google/Onedrive dokumentumban történik. Az adott veszély mibenlétéről leírás, valamint elhárítási
javaslatok születnek.
Mutasd be! Az elkészült áttekintő táblázatok bemutatása „StudentMeet” formájában történik, a csoport egyik tagja 2 perc
alatt bemutatja a munkát, majd egyesítik a különböző áttekinTanulók által készített blog a közösségi média veszélyeiről
tő táblázatokat.
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Reflektálj! A tanár és a diákok az ön- és csapattárs értékelő sablon segítségével reflektálnak az anyagokra.
Gondold újra! Alkoss! A tanulók a hibákat javítják, az új szempontokat beemelik. Elkészítik a Google űrlapot.
Reflektálj! A diákok megosztott dokumentumban ismét értékelik saját és csapattársaik munkáját.
Alkoss! Fedezd fel! Az elkészült értékelőlapokat a tanulók Google kérdőívvé alakítják át, és megosztják az iskola tanulóival. Az eredményeket begyűjtik, összegzik, feldolgozzák.
Alkoss! A begyűjtött eredményekből infografika, blog, plakát és személyiségteszt jellegű online alkalmazás készül, amelyeket széles
körben megosztanak másokkal is. Az alkotás három tanórán keresztül ismétlődik a tanóra első 20 percében.
Reflektálj! Gondold újra! 3-2-1 módszer segítségével a tanulók visszajelzéseket gyűjtenek társaiktól, az elkészült produktumokról, és
ezeket beépítik a munkába. 3 tanórán keresztül ismétlődik az óra 10 percében.
Mutasd be! 3 tanórán keresztül az utolsó 5 percben sor kerül az elkészült dokumentumok bemutatására is.
Értékelj! A folyamat végén szummatív értékelés következik a projektről és a megszerzett tudásról.
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
A sajátos nevelési igényű tanulók a szövegszerkesztő beépített helyesírás-ellenőrzőjét és az internetes helyesírás-ellenőrző programokat használhatják. A nem anyanyelvű tanulóknak a csoportmunka miatt a heterogén képességű csapatban mindig van lehetőségük
segítséget kérni a többiektől. A tehetségesebb tanulók csapatkapitányként többrétegű tevékenységet látnak el.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

adatbázis/táblázatkezelő, levelezőprogram, böngésző, szövegszerkesztő, időmérő (online-stopwatch.
com), online post-it fal (linoit.com), linkgyűjtemény (pearltrees.com), csoportalakító eszköz (teamup.
aalto.fi,) online fájltárolás (drive.google.com/drive, onedrive.live.com), infografika készítő alkalmazás
(piktochart.com), blog (blog.hu), közösségi média (facebook.com)

SEGÉDANYAGOK

Interneten fellelhető a Facebook veszélyeiről szóló videók és cikkek összegyűjtése (ha a diákok nem
találnak minden veszélyre példát, ezzel segíthetünk nekik). Egy ilyen gyűjteményem: bit.ly/1116V05
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Tóth Éva
Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

VintAGED?
A női szabó diákok csoportokba osztva 3-4 nagy történelmi
korszakot vizsgálnak meg a divat és az angol nyelv szempontjából, és annak hatását a jelenkori divatra (ókor: egyiptomi, római, görög; továbbá reneszánsz; rokokó és barokk; 20. század). A projekt címében a szójáték a vintage (régi, nosztalgikus) és az aged
(elavult) szavakra épül. A projekt célja ráébreszteni a tanulókat, hogy
a modern divat gyökerei visszanyúlnak a múltba: nem minden elavult,
ami régi. A tanulók a korszakokról információkat keresnek a helyi, városi könyvtárban és informatikaóra keretében az interneten, majd
bemutatják a korszakot a többieknek. A projekt során több produktum is készül, mind a divat, mind az angol nyelv témakörében. Információgyűjtés céljából a tanulók tanulmányi kirándulásra mennek.
A projekt során a Facebook-csoporton keresztül tartják a kapcsolatot.
A projekt 9. évfolyamos női szabó OKJ, 3 éves szakiskolai képzésben
részt vevő tanulókkal valósult meg. A megvalósításhoz szükséges idő
15 tanóra és egy 1 nap kirándulás.

szakmai angol
nyelv,
társadalomismeret,
szakmai tárgyak
9. évfolyam
15 óra

VintAGED?
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
Témakörök az idegen nyelv tantárgyon belül:
• Hogyan tanuljam az idegen nyelveket?
• Ruhatáram télen-nyáron
• Válasszunk szakmát!
• Végre itt a nyár!
A komplex műveltségi területhez kapcsolható fejlesztési feladatok:
• Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.
• A tematikus szókincs bővítése.
• Az interkulturális kompetencia fejlesztése.
Forrás: kerettanterv a szakiskolák számára, idegen nyelvi kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 8. melléklete

A projekt logója

TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• A diákok szociális és kulturális hátrányokkal rendelkező kilencedik évfolyamos szakiskolások. Legtöbben tanulási nehézségekkel
küzdenek, ismereteik hiányosak, sokszor az alapvető magatartási normákkal sincsenek tisztában. A szociális hátrány megnyilvánul a digitális szakadék szélesedésében. A projekt célja, hogy olyan gyakorlati ismereteket szerezzenek a diákok, melyeket
hasznosíthatnak szakmájukban, és ezáltal jobban megismerkednek a saját képzésükkel is – miközben informatikai eszközöket
használnak. A munka során a gyakorlati, szakmai és közismereti tárgyak találkoznak.
• A tanulmányi kirándulás lehetőséget ad arra, hogy a diákok egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében kutassanak a múzeumban is a divattal kapcsolatos kérdésekről is.
• A célok kitűzésekor a fent felsorolt problémákat és hátrányokat vettem figyelembe, ezek alapján a projekt fő célja, hogy az alapkészségekhez kapcsolódó problémákat javítsa és ezáltal a szociális és kulturális hátrányokat csökkentse.
• A diákok IKT alkalmazások használatával megpróbálják megérteni a történelemi korszakok, a divat és a nyelv összefüggését; rendszerezik és szelektálják a megszerzett információkat. A projekt ötvözi a szakmai, gyakorlati és közismereti tudást. Elmondható az
is, hogy a projekt másik fő célja a korábbi negatív tanulási tapasztalatok ellensúlyozása.
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• Fejlődik a diákok együttműködő-készsége, alkalmazkodóképessége, és személyisége. A csoportokon belül a szerepek leosztása
során mindenki hasznos tagjává válik a projektnek és saját feladatot kap. A változatos értékelő eszközök lehetőséget adnak, hogy
fejlődjön a diákok kritikus gondolkodása, önértékelése.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Hogyan jutottunk el idáig?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan befolyásolta a divat az angol nyelvet?
Milyen hatással voltak a történelmi korszakok a mai divatra?

TARTALMI KÉRDÉSEK

Egy adott történelmi korszakot milyen ruhadarabok és kiegészítők jellemeztek?
Mit viseltek az adott korban (pl. rokokó) és mi maradt meg mára ezekből a ruhákból,
kiegészítőkből?
Hogyan hatottak a kor ruhái az angol nyelvre (szókincs, idiómák)?
Kik a kor legjelentősebb divatikonjai?

ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

a projekthez való hozzáállás felmérése
Likert-típusú skálával, Google űrlappal
(VintAGED? Mit gondolok most?)

pontgyűjtés (gamification) (Összesítő
értékelő táblázat - a pontok vezetése a
projekt során folyamatosan)

munkák értékelése szóban
önreflexió Google kérdőívvel: VintAGED
projekt reflexió
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

brainstorming- Popplet (Mi a kultúra?)
idővonal: SMART Notebook- előzetes
tudásfelmérés

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

korszakot bemutató PowerPoint
pontszám
PowerPoint játék pontszám
szódolgozat
ClassDojo pontszám
plusz pontok (saját fotó, videó)
Classbadges kategóriák meghatározása
tanulmányi kirándulás reflexiója coggle.
it alkalmazással

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

szavazás, hogy ki melyik Classbadge-et
érdemli
Classbadges kiosztása

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A projekt kezdetén a tanulók hozzáállását, előzetes tudását egy Google kérdőív segítségével lehet felmérni (VintAGED? Mit gondolok
most?). Készítenek egy gondolattérképet is Popplet segítségével (Mi a kultúra?), és a SMART Notebook szoftverrel készített idővonalon
a diákoknak ruhákat kell megpróbálni elhelyezni.
A projektet végigkísérő fő értékelési elv a gamification (játékosítás) ötletén alapszik. A diákok a projekt során 150 pontot gyűjthetnek
össze a különböző produktumokkal (Összesítő értékelő táblázat). Pontgyűjtés és kitüntetésszerzés során ugyanolyan izgalmakat tudnak
átélni, mint mikor különböző platformokon játszanak. Fontos alapelv, hogy a hiányosságok kompenzálhatók, ha a diák a többi feladatban
aktívan részt vesz, vagy esetleg egy feladat rosszul sikerül. A projekt során szerzett pontok a végén jeggyé alakíthatók át. A tanulók számára sokkal érdekesebb, hogy versenyeznek a projekt közben azon, hogy kinek mennyi pontja van, és a motiváció is jobban fenntartható.
Kötelező elemek pontokért: PowerPoint az összegyűjtött információkból (20 pont), szódolgozat (20 pont), PowerPoint játék készítése
(20 pont) ClassDojo pontszámok. ClassDojo-pont jár aktivitásért, ötletekért, Facebook csoporton belüli aktivitásért.
Plusz pontok: saját készítésű képek, képenként 5 pont (max. 5 kép), videók (Fashion Icons, Clothes) saját hanganyaggal (20 pont). Így
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mindenki megtalálja azt a területet, amiben jártasabb, és sikerülhet neki elérnie akár a 150 pontot is a különböző feladatokkal.
Az egyes területeken kimagasló eredményt elért tanulókat értékelni lehet a projekt végén Classbadges (tanulói kitüntetés) segítségével (pl. Legjobb angolos, Legjobb történész, Divatszakértő, Legjobb hang, Az osztály
férfija). A tanulókkal közösen határozzuk meg, milyen badge-ek vannak. A Badge-ek szintén plusz pontot
érnek (10 pont kitűzönként). A pontozás mellett a tanulók értékelik saját bemutatóikat, valamint közös szavazással döntik el, ki miben volt a legjobb. Fontos szempont, hogy minden diák kapjon kitüntetést.
A projekt legvégén önreflexió következik Google kérdőív segítségével: Mit tanultam a projekt során? Sikerült-e megvalósítani az elképzeléseimet? Hogyan tudom az ismereteimet a gyakorlatban hasznosítani?

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
• alapvető problémamegoldási képesség
• IKT alkalmazása felhasználói szinten
Előzetes ismeretek:
• Anyanyelven a korra, nemre jellemző női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek ismerete.
MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! A projekt az angol nyelvi alapszókincs csoportban történő felelevenítésével kezdődik, a tanulók
papíralapú posztert készítenek Clothes and Accessories címmel. Elsajátítják a PPT-készítés alapjait.
Hangolódj rá! A tanulók az angol nyelvi szókincset ismétlik át (alapszókincs, zenei feladat). A pedagógus
felméri a hozzáállásukat Likert-típusú skálával, Google űrlap segítségével (VintAGED?- Mit gondolok most?).
Smart Notebook szoftver segítségével idővonal készül (When did we wear these clothes?). A diákok az aktivitásért ClassDojo pontokat kaphatnak.
Térképezd fel! Közös brainstorming keretében Mi a kultúra? címmel gondolattérkép készül a Popplet segítségével.

Szófelhők a korszakokra
jellemző divat szavaival

VintAGED?
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Álmodd meg! Csoportalkotás következik TeamUp alkalmazással, és a tanulók elvállalnak egy-egy korszakot. Aktivitásért ClassDojo pontok kaphatóak.
Fedezd fel! A tanulók csoportokra osztva az adott kor jellemzőit kutatják az interneten és a könyvtárban. Használják a takemeback.to
alkalmazást. A talált fényképekből montázst készítenek a Fotor alkalmazással. Aktivitásért ClassDojo pontok szerezhetők.
Alkoss! A diákok összesítik a könyvtárban fellelt információkat, elkészítenek egy PowerPoint-ot a korról. Logó készítéséhez a NoteGraphy alkalmazást, szófelhő készítéshez a Tagxedo alkalmazást használják. A munka során készült fényképekből montázsokat készítenek a Microsoft Research Autocollage segítségével. Megismerkednek a szerzői jogokkal. A tanulók 20 pontot kaphatnak az elkészült
prezentációkért.
Magyarázd el! A csoportok előadást tartanak az adott korszakról az elkészített PowerPoint prezentáció alapján. Sikeres prezentációért
ClassDojo pontok kaphatók.
Alkoss! A tanulók az előzőleg elkészített prezentációkból angol nyelvű videókat készítenek (Our Fashion Icons). A tanuló a kor egy jellemző alakjának/divatikonjának bőrébe bújva angolul mutatkozik be, és a ruháit angolul mutatja be. Szereplésért 10 pont kapható.
Fedezd fel! A tanulók a korokra vonatkozóan angol nyelvi idiómákról kutatnak fel információkat az interneten. Honnan erednek? Aktivitásért ClassDojo pontok kaphatók.
Alkoss! Az eredmények dokumentációját angol nyelvi szószedettel, a szókártyákból készítetett angol nyelvű videóval (Clothes in English)
egészítik ki. (Windows Movie Maker, Audacity, Jamendo, Flickr használata) Aktivitásért 10 pont kapható.
Fedezd fel! A tanulók múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt egy tanulmányi látogatás keretében. A „Divatba jövünk!” Goldberger Textilipari Gyűjtemény megtekintése közben videókat, fényképeket készítenek. (Windows Movie Maker, Jamendo, Flickr, Microsoft
Research Autocollage, Fotor használata) Videóban való szereplésért 10 pont, saját készítésű fényképekért 5 pont kapható.
Reflektálj! A tanulmányi kirándulás tapasztalatait Coggle gondolattérkép segítségével vitatják meg. Aktivitásért ClassDojo pontok kaphatók.
Idézd fel! A tanár az eddig tanultak ismétlését PhotoPeach segítségével segíti. A tanulók szódolgozatot írnak. A szódolgozattal 30 pont
szerezhető.
Alkoss! A tanulók befejezik a tanulmányi kiránduláson elkezdett papírplakátot. (Két divattervező felhívás 100 év különbséggel: Divatra
fel!) A plakátért 10 pont szerezhető.
Ítéld meg! Divatbemutatók videófelvételeit nézik meg a tanulók a Youtube-on, és elemzik azokat a divat és a korok szempontjából.
Alkoss! A tanulók PowerPoint játékokat készítenek az adott korszakokról a Super Teacher Tools oldalon található PowerPoint játék
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sablonok, illetve a SMART Notebook segítségével, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a többi csoport megértette, amit tanítottak
nekik. Játékonként 20 pont járhat.
Mutasd be!/Játssz! A tanulók az elkészített kvízjátékokkal játszanak.
Értékelj! A diákok egymás és saját munkáját is értékelik szóban, illetve Google űrlap segítségével reflektálnak (VintAGED projekt reflexió). Aktivitásért ClassDojo pont kapható.
Értékelj! Sor kerül a projekt zárására, a kitüntetések kiosztására. Classbadges-ek készíthetőek online a ClassBadges oldal segítségével, majd ezek kinyomtathatóak. Classbadge-ekért 10 pont kapható. A projekt zárásaképp a tanulók megtekintik a Coco Channel életét
bemutató filmet.

Tanulói produktumok, a korszakok logói

ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
• A gamification módszerének köszönhetően a sajátos nevelési igényű tanulók is megtalálhatják azt a területet, ahol kiemelkedhetnek
és segíthetik a csapat munkáját a projektben.
• A csoportban való munka során minden diák kap egy, a képességeihez illő feladatot, így hasznos tagjává válnak a projektnek.
• A gamification módszerének köszönhetően mindenkinek van esélye arra, hogy megmutassa, milyen területen tud kiemelkedni.
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A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

fényképezőgép, videokamera, képfeldolgozó, kiadványszerkesztő, szövegszerkesztő, levelezőprogram,
PowerPoint, SMART Notebook szoftver, Google űrlap, gondolattérkép készítő (Popplet.com, Coggle.it),
csoportalkotó eszköz (TeamUp.aalto.fi), értékelő eszköz (ClassDojo.com),
online képszerkesztő (Fotor.com), szófelhő készítő (Tagxedo.com),
kalligráfia (Notegraphy.com), kirakós játék (Jigsawplanet.com),
kollázs készítő (Microsoft Autocollage), idézet készítő (RecitheThis.com),
audio szerkesztő (Audacity), beszélő kép készítő (Blabberize.com,)
zenegyűjtemény (Jamendo.com,) képgyűjtemény (Flickr.com), fotókollázs készítő (GetLoupe.com),
videó vágó program (Windows Movie Maker), zenés, kvízes összefoglaló képekből (Photopeach.com),
videómegosztó (Youtube.com), osztálykitűzők (ClassBadges.com)

SEGÉDANYAGOK

busyteacher.org, takemeback.to, phrases.org.uk, superteachertools.net,
powerpointgames.wikispaces.com
Divatbemutatók videófelvételei

PARTNEREK

Tanulmányi kirándulás: Goldberger Textilipari Gyűjtemény, múzeumpedagógiai foglalkozás a divatról.
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Tóth Lászlóné
Szent István Általános Iskola, Erdőbénye

AZ ÉN HÁZAM
A tanulók az egyenes arányossággal kapcsolatos számításokat végeznek a mindennapi életből vett problémák megoldására. A tanulócsoportok egy lakásfelújítási pályázatra készítenek el
egy 3D-s látványtervet és költségvetési tervet a szobafestéshez, a
padlószőnyeg cseréjéhez. A feladatok elvégzése közben mérnek,
számítanak, következtetnek. Az előkészületekről, abban saját szerepükről tanulási naplót írnak. A projekt végén a lakásfelújítási pályázatokat egy prezentáció formájában mutatják be a többieknek.
A feladatok megoldása közben gyakorolják az internethasználatot, a
világhálón történő keresést, az anyagok kiválasztásakor döntéseket
hoznak, megtanulják a táblázatkészítést, a képletek használatát és az
önreflexiót.

matematika,
informatika,
technika
6. évfolyam
12 óra
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A PROJEKT ALAPJAI
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÉS MÉRCÉK
• Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség változása milyen változást eredményez a hozzá tartozó mennyiségnél.
• Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének a kialakítása, a lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás fejlesztése.
• A következtetési képesség fejlesztése.
• Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok becslése.
• A tanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
• Számolási készség fejlesztése.
Forrás: Nat 2012, 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK
• Feladatok közvetlen felügyelet nélküli meghatározása a szobafelújítás tervezésekor, a feladatok rangsorolása és végrehajtása.
• Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése a lakás 3D-s tervezése során.
• A saját megértés és tanulási igények nyomon követése a napi feljegyzésekben.
• Összetett döntések meghozatala és választás az anyagok kiválasztásakor.
• Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban.
• Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez.
• Közös felelősségvállalás az együttműködés során.
A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK
ALAPKÉRDÉS

Hogyan alakítsam át az én világom?

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS

Hogyan alkalmazható matematika a szobám tervezésében?
Miként tervezzem a költségeket?
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Hogyan változnak az összetartozó mennyiségek?
Mikor egyenesen arányos két mennyiség? Hogyan számolunk százalékértéket?
Mikor fordítottan arányos két mennyiség? Hogyan készítsünk táblázatot? Hogyan számítjuk
ki a téglalapok területét?
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ÉRTÉKELÉSI TERV
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE
A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

„Ezt már tudnod kell” – játékos
csapatverseny SMART táblán a
szükséges matematikai, informatikai
ismeretekről
tanulási igény felmérése Google Űrlap
segítségével
I-K-T táblázat a felújításról
gondolattérkép a Popplet program
segítségével
áttekintő kérdések
EDU2.0 megosztott feladatok
Linoit ötletbörze

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN
DOLGOZNAK, ÉS FELADATOKAT HAJTANAK
VÉGRE

áttekintő táblázat a szoba 3D-s tervéhez
áttekintő táblázat a területszámító
táblázathoz
tanulási napló
áttekintő táblázat csoportmunka
értékeléséhez
haladáskövető ellenőrzőlista
Poppletben készített gondolattérképen
a lépések követése
tanári nyílt végű kérdések

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL

áttekintő táblázat a prezentáció
készítéséhez
áttekintő táblázat önértékeléshez
áttekintő táblázat csoportmunka
értékeléséhez
haladáskövető ellenőrzőlista
egyéni munkában tesztfeladatok
a megtanult számítások alkalmazására
az EDU2.0-ban

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ
A tanulók munkáját a tanár a projekt során többször értékeli. Az „Ezt már tudnod kell” – játékos csapatverseny a szükséges matematikai, informatikai ismeretekről pontozása a SMART Notebook fájlban történhet. A tanulási igények felmérése Google űrlappal történik
(Hogyan szeretsz tanulni?). A tanulók közösen összeszedik a projekt megvalósításához szükséges lépéseket, és a Poppletben készült
gondolattérképen és az EDU2.03-ban megosztott feladatokon keresztül tudják nyomon követni azokat. A feladatok felvázolását követően
3 A projekt időszaka alatt alkalmazott EDU 2.0 időközben NEO LMS néven érhető el.
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a tanulók megválaszolnak, vagy nyitva hagyhatnak olyan fontos kérdéseket, amelyeket az Áttekintő kérdések című dokumentumban
lehet olvasni. Haladásukat tudják követni a Haladáskövető ellenőrzőlista Az én házam projekthez segítségével is. A tanár nyílt végű kérdésekkel (Tanári nyílt végű kérdések) támogatja a tanulókat abban, hogy felfedezzék erősségeiket, beszámolhassanak elakadásaikról,
nehézségeikről, és ezeken túljussanak.
A mérést, adatgyűjtést egységes minta táblázat segíti (Táblázat a szoba adatainak méréséhez). A tanulói mintákat az EDU 2.0-ból tudják
letölteni. A 3D-s lakástervekből készített bemutatók készítését a pedagógus áttekintő táblázattal segíti (Áttekintő táblázat a szoba 3D-s
tervének elkészítéséhez). A számítások elvégzését és abból táblázatok készítését is tanulói minta (Tanulói minta – Területszámítás) és
áttekintő táblázat segíti (Áttekintő táblázat a területszámító táblázathoz).
Az értékelés eredményétől függően a tanár további útmutatást ad a tanulóknak, ha szükséges. A csoportban végzett munka értékelését
is áttekintő táblázattal segíti (Áttekintő táblázat csoportmunka értékeléséhez).
A tanulók a munkájukról projektnaplót vezetnek, amelyben feljegyzik az adott órán elvégzett feladataikat, így követhető, hogy melyik
tanuló meddig jutott a munkában, kinek van elmaradása, segítségre szüksége. A tanár kötetlenül értékeli a tanulókat kérdések feltevése
és a naplóbejegyzések átnézése révén.
A tanár arra kéri a tanulókat, hogy a Haladáskövető ellenőrzőlista Az én házam projekthez alapján ellenőrizzék haladásukat.
A prezentációhoz készült mintához a tanulók hozzáférnek (Az én házam PPT), hogy bemutatóik egységesek legyenek, és minden lényeges információra kitérjenek. A projekt végén tartott bemutatón a tanulók egymást értékelik, az értékeléshez a szempontokat áttekintő
táblázat formájában kapnak (Áttekintő táblázat a prezentáció készítéséhez). A tanulók tartalmi ismereteinek és megértésének felméréséhez az EDU 2.0-ban elkészített tesztek jól használhatók, a készségek fejlődéséről és a projektben való részvételről az áttekintő
táblázat önértékeléshez c. értékelőeszközzel tudnak gondolkodni. A projekt végén összegző megbeszélésre kerül sor: a tanulók ismét
megvitatják a tananyag célrendszerét kifejtő kérdéseket, a tanár és a tanulók együttesen mérik fel a fejlődést.

A PROJEKT RÉSZLETEI
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
• Egyenes arányossággal kapcsolatos számítások, műveletek tizedes törtekkel, százalékérték kiszámítása.
• Alapvető számítógépes ismeretek, pl. szövegszerkesztő használata, multimédiás programok felhasználói ismerete, tervezőprogram
használata, EDU 2.0 használata.

Az én házam

189

MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK
Hangolódj rá! Bevezetésként a pedagógus egy keresztrejtvényben eleveníti fel a kapcsolódó fogalmakat. Ehhez a Learningapps.org oldalon készíthetett rejtvényt használja.
Idézd fel! A projekt előkészítése egy teszttel indul, amelynek célja az előzetes ismeretek felidézése és az érdeklődés felkeltése. A teszt
egy játékos vetélkedő, csoportverseny formájában valósul meg az interaktív tábla szoftvere segítségével. Ennek segítségével a tanulók
minden olyan matematikai ismeretet átismételnek, amire szükségük lesz a projekt során. Az arányossági feladatok témája már kapcsolódik az elvégzendő feladatokhoz, festésről, szőnyegvásárlásról szólnak.
A vetélkedő előtt a Teamup segítségével különböző előismeretekkel rendelkező vegyes csoportok alakulnak. A tanár egy lakásfelújítási pályázat ismertetésével vezeti be a projektet (Lakásfelújítási pályázat - a projekt bevezetése, ötleteléshez). A tanulók számára a
pályázat összeállítása sokrétű feladat, és magasabb szintű gondolkodásra ösztönzi őket. A pályázati kiírás a beadandó mellékletek
felsorolásával megadja a projekt vázát is (Coggle-gondolattérkép a felújításról). A pedagógus a projekt irányítására az EDU2.0 virtuális
osztálytermet használja. Ez a felület magyar nyelvű, reklámmentes és sok funkciót egyesít magában. A projekt során a tanulók ebben kaphatnak segítséget az egyes feladatok elvégzéséhez, ebben tudnak Wiki oldalakat szerkeszteni, és tesztfeladatokat megoldani.
A tanulók kitöltik a jelentkezési lapot a pályázatra (Jelentkezési lap - készülhet Google-űrlapok segítségével is). Ebben új fogalommal
ismerkednek meg, melyhez magyarázatot az interneten keresnek. A lakásfelújítással kapcsolatos új fogalmakat az EDU2.0-ban wikiben
rögzítik. A tanulók a munka lényegi részének megkezdése előtt egy kérdőívet töltenek ki (Áttekintő kérdések). Ez a kérdőív is készülhet
Google-űrlapok segítségével.
Hangolódj rá! Mi az, amit már tudunk erről a témáról? Miben lesz szükségük segítségre? Az előzetes ismeretek felméréséhez a tanár
használhat klasszikus I-K-T táblázatot is (I-K-T táblázat a felújításról), de itt ehhez a Linoit felületét használja, ahol a tanulói címkéken
rögzítik gondolataikat (Linoit-amit tudok a felújításról).
Tervezz! A pályázat benyújtásához szükséges lépéseket a Popplet felületén rendszerezik a tanulók, majd ezekből közösen egy szófelhőt
készítenek a Tagxedo alkalmazással. Az itt elvégzett rendszerezés és az áttekintő táblázat (Áttekintő táblázat önértékeléshez) végig
vezeti őket az önálló munkavégzés során. A tanulók egész projekt alatt tanulási naplót írnak, például a Protopage-en vagy az EDU2.0
saját blogrendszerében, ami a tervezésben éppúgy segíti őket, mint az előrehaladás ellenőrzésében és a reflektálásban is.
Fedezd fel! A tanulók azt a feladatot kapják, hogy keressenek olyan blogot, amelyik a lakásfelújításról szól. Az információkat csoportokban beszélik meg. Otthon a tanulók megmérik a szobájuk méreteit, felvázolják lakásuk elosztását. A méréshez szükségük van egy dokumentumra (Táblázat a szoba adatainak méréséhez), amelybe bevihetik az adatokat. Ebben a táblázatban vagy alaprajzon rögzíthetik
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Amit tudok a felújításról - előzetes ismeretek felmérése Linoittal

a méréseiket, attól függően, melyik tanulónak melyik rögzítési forma az áttekinthetőbb. (Akinek nincs saját szobája, az egy képzeletbeli
szoba méreteit adja meg, és azokkal az adatokkal dolgozik a projekt során.)
Alkoss! A tanulók a Sweet Home (sweethome3d.com) lakástervező programmal készítenek 3D-s látványtervet. Ez a program jól fejleszti
az arányérzéket, önállóságot, precizitást, esztétikai érzéket, térlátást, a kreativitást. A munka megkezdése előtt a programot telepíteni
kell, majd kiegészítőket kell hozzá letölteni. Ezeket a feladatokat a tanulók önállóan végezhetik el az otthoni számítógépeiken. Az iskolai
gépekre is telepíteni kell a programot.
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Reflektálj! A tanulók az elkészített látványterveket megmutatják egymásnak csoportokban, majd az osztálynak és a többiek véleményezik munkájukat. Az alkotó munkát és az értékelést áttekintő táblázat segíti (Áttekintő táblázat a szoba 3D-s tervének elkészítéséhez).
A csoportmunka értékelését áttekintő táblázat támogatja (Áttekintő táblázat csoportmunka értékeléséhez). Ez a terv mellékletként
bekerül a pályázatba és a prezentációba is. A legszebb munkát oklevéllel jutalmazhatjuk.
Számítsd ki! A területszámítást, a festék- illetve szőnyegpadló (felújításhoz szükséges anyagok) szükséges mennyiségének, és azok árának kiszámításához szükséges számításokat először a füzetükben, majd Google-táblázatban készítik el, amit megosztanak, vagy e-mailben elküldenek a tanárnak. A táblázat elkészítését és abba képletek beírását egy minta segíti (Tanulói minta –Területszámítás). Ezt a
tevékenységet egy áttekintő táblázat támogatja (Áttekintő táblázat a területszámító táblázathoz). A számítással kapcsolatos fogalmak
elsajátítását a Quizlet-en kialakított fogalomkészlet is segítheti.
Fedezd fel! A tanulók azt a feladatot kapják, hogy gyűjtsenek információkat a költségek kiszámításához. A munkadíjak felől az interneten
fellelhető hirdetések segítségével is tájékozódhatnak, a festékárakat online katalógusokban nézhetik meg. Ezzel gyakorolják a keresést
a neten és a kedvenc találatok eltárolását a Symbaloo oldalon, a képkivágást és beillesztést.
Fedezd fel! A tanulók tájékozódnak arról, hogy milyen váratlan kiadások jelentkezhetnek, például ha nagyobb falfelület leomlott, és javítani kell, két rétegben kell festeni, vagy a festés előtt glettelni kell a falat. Egyéb eszközökre lehet szükség, mint takarófólia, ragasztószalag, festőhenger, takarítóeszközök.
Számítsd ki! A szoba felújításának költségeit (falak festése, padlószőnyeg, vagy laminált parketta) Excel táblázatban rögzítik egy ös�szesítő táblázatban. A tanár a tanulók munkáját különböző segítő, magyarázó anyagokkal segíti az EDU2.0-n keresztül (Tanácsok a
területszámításhoz).
Gondold újra! Milyen váratlan kiadások jelentkezhetnek? A tanulók beszélgetnek egy festővel, vagy megnéznek egy Youtube videókon
megtekinthető tanácsadást, például ha nagyobb falfelület leomlott és javítani kell, két rétegben kell festeni, vagy a festés előtt glettelni
kell a falat. Egyéb eszközökre lehet szükség, mint takarófólia, ragasztószalag, festőhenger, takarítóeszközök.) Lehet, hogy újra kell
számolni a kiadásokat!
Mutasd be! A tanulók egyénileg beszámolnak osztálytársaiknak a terveikről, osztály előtt egy prezentációban mutatják be, milyen munkát végeztek a pályázat elkészítéséhez. A prezentáció összeállítását egy minta segíti (Az én házam PPT).
Értékelj! A prezentációkat az osztály előtt mutatják be a tanulók, és áttekintő táblázat segítségével értékelnek (Áttekintő táblázat a
prezentáció készítéséhez). A pályázat elkészítését a pályázati adatlap (Pályázati adatlap.doc) kitöltésével fejezik be a tanulók. A projekt
végén a tanulók saját munkájukat ellenőrző lista alapján értékelik (Haladáskövető ellenőrzőlista). A projekt zárásaként az elkészített
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pályázatokat a korábbi értékelések összesítése alapján elbírálja az osztály, és ennek alapján döntenek, melyek kapják meg a „támogatást”. Erről oklevelet kapnak a tanulók (Dicsérő oklevél).
ÖTLETEK A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ALKALMAZÁSÁRA
Irányított feladatok kiadása, akinek számolási képességei fejletlenek, számológépet használhatnak, vagy egész számokkal végzik a
számításokat.
A tehetséges vagy különleges képességű tanulók csoportmunkában segítenek társaiknak a szobafelújítás részfeladatainak meghatározásában. A projekt végén összefoglaló prezentációban mutatják be csoport munkáját.

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA

digitális fényképezőgép, táblázatkezelő, levelezőprogram, képfeldolgozó, szövegszerkesztő, EDU 2.0
(újabban NEO LMS, neolms.com), Linoit.com, ClassDojo, TeamUp, Tagxedo, Google űrlap (drive.google.
com), Google dokumentum, táblázat, Popplet, Symbaloo

SEGÉDANYAGOK

referenciaanyagok, számológép, mérőszalag
Youtube-videókon megtekinthető tanácsadás

PARTNEREK

tanulmányi kirándulás egy éppen folyó lakásfestéshez, vagy egy festő meghívása vendégelőadónak

XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz
(TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001)
Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

