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MIRŐL LESZ SZÓ?

• Közös (pedagógiai) gondolkodás

• Helyzetjelentés a digitális forradalomról

• Az iskola és a munkaerőpiac kihívásai

• A projektalapú tanulás lehetősége

• Digitális és hagyományos  ötletek a módszertani svédasztalról

• Saját projektterv kidolgozása



A KÖZÖS GONDOLKODÁS MEGKEZDÉSE

A) A 21. századi diák

B) A 21. századi pedagógus

C) Motivációs problémák és kezelési lehetőségük

D) Problématérkép



TANÍTÁS ÉS TANULÁS A 21. SZÁZADBAN

• digitális robbanás

• 21. századi készségek

• megváltozott pedagógusszerepek

• IKT és projektszemlélet

• élmény és motiváció

• tanítás helyett tanulás



A 21. SZÁZADI KÉSZSÉGEK

tudásépítés

problémameg-
oldó készség

kreativitás és 
innováció

együttműködés

IKT-használat



A 21. SZÁZADI TANÁR

Fegyverneki, 2017



HÍD A GUTENBERG-GALAXIS 

ÉS A NEUMANN-UNIVERZUM KÖZÖTT



A DIGITÁLISKULTÚRA-AZONOS PEDAGÓGIA

kultúraazonos 
pedagógia

digitális 
kultúra

digitáliskultúra -

- azonos pedagógia

Fegyverneki 2013. 2016



AZ EREDMÉNYES ISKOLA KÉPLETE: 6K

1. kommunikáció, együttműködés, társas helyzetek

2. keretek, közösen kialakított szabályok

3. kavalkád, sokfélelég

4. kezdeményezés, a választás lehetősége

5. kreativitás, alkotó tevékenység

6. kritikai gondolkodás, értelmezés, a saját tudás kialakítása Gyarmathy. 2018



MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA – A 

TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA

Gardner, idézi Heacox 2006



A PROJEKTMÓDSZER

Valós probléma Életszerű helyzetek Motiváció

Tanulók 

tevékenykedtetése

Tantárgyi kapcsolódások Összefüggések feltárása

Együttműködés Problémamegoldás Belső indíttatás

Közösségi érdekek Értékteremtés Projektmunka 

(produktum)



A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS DIGITÁLIS 

MÚZEUMA

A magyar villanykörte, avagy a 
magyar felvilágosodás 
(digitális) múzeuma

• a magyar felvilágosodás 
irodalma & nyelvújítási 
mozgalom

• digitális múzeum
• múzeumpedagógia
• pályaorientáció
• tudásépítés és -megosztás
• kultúra napi kiállítás

https://padlet.com/bedoaron/uvugu7hwcnn7




EZ NEM FELESLEGES DRÁMA! INTERAKTÍV 

IRODALMI ÚJSÁG

Ez nem felesleges dráma! A Bánk bán 
értelmezésétől az IKT-eszközökkel 
támogatott közös tudásépítésig

• Harry Potter-es interaktív irodalmi újság 
kiterjesztett valóság alkalmazás (Lámpaláz)

• mobiltechnológia

• színháztörténet és műelemzés

• kreatív írás

• pályaorientáció 

• tudásépítés- és megosztás

https://issuu.com/10.c/docs/l__mpal__z
https://issuu.com/10.c/docs/l__mpal__z


A DIGIPOLISZ „IDEGENVEZETŐI”

DigiPolisz, avagy „utazás” az ókori 
Görögországba digitális eszközökkel

• 6 csoport = 1-1 utazási iroda

• feladat: kulturális-turisztikai 
magazin megszerkesztése a 
Görögországba nyaralni 
vágyóknak

• téma: mitológia, Iliász, 
Odüsszeia, líra, színház, 
Antigoné, olimpia, politika, 
filozófia, tudományok, 
gasztronómia, turizmus

https://padlet.com/getyuri/efaodk2drh39


HOGYAN?

• képzeletbeli „utazási irodák”

• ismeretterjesztő kiadvány elkészítése
(magazin vagy blog)

• művészeti produkció bemutatása (ókori
színdarab újrajátszása vagy görög táncest) 
szakkörök „integrálása”

• tantárgyi kapcsolódások: irodalom, nyelvtan,
földrajz, történelem, rajz, ének-zene,
matematika, fizika, média, informatika, angol,
görög, vendéglátás és turizmus



ÖTLETEK

• Írjatok rövid ismertetőt Görögország földrajzi 
elhelyezkedéséről és éghajlatáról, illetve ehhez keressetek 
képeket az interneten!

• A cikkhez generáljatok a témához illő videók internetes 
elérhetőségeiből (linkjeiből) QR-kódokat!

• Mutassátok be az ókori Görögország jelentős történelmi 
eseményeit képes idővonalon!



ÖTLETEK

• Készítsétek rajzokat vagy szófelhőket az olimposzi istenek 
bemutatásához! Ehhez gyűjthettek olyan képzőművészeti 
alkotásokat akár a görög vázafestészetből, ahol feltűnnek az 
antik istenek és hősök.

• Rajzoljatok illusztrációt az Akropolisz bemutatásához!

• Gondolattérképen szedjétek össze, miket köszönhetünk az ókori 
görögöknek (pl. demokrácia, színház, kecskesajt, görög tudósok 
felfedezései: pl. Arkhimédész vagy Thalész tétele stb.)!

• Szerkesszetek képregényt a trójai csatáról!

• Állítsatok össze képes beszámolót a görög színház világáról! 
Rajzoljátok meg az egykori színészek maszkjait!



IKT

• szófelhő:  https://wordart.com/ , 
http://www.tagxedo.com/app.html

• gondolattérkép: https://coggle.it/

• QR-kód: https://www.unitag.io/qrcode

• idővonal: https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-
creation-tools-for-teachers

• digitális parafatábla: https://padlet.com/

• prezentáció:  https://prezi.com/ , https://sway.com/

• infografika,  plakát: https://www.easel.ly/

https://wordart.com/
http://www.tagxedo.com/app.html
https://coggle.it/
https://www.unitag.io/qrcode
https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-tools-for-teachers
https://padlet.com/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://www.easel.ly/


SZÓFELHŐ

https://wordart.com/ , http://www.tagxedo.com/app.html

https://wordart.com/
http://www.tagxedo.com/app.html


IDŐVONAL

https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-tools-
for-teachers

https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-tools-for-teachers


INFOGRAFIKA

https://www.easel.ly/

https://www.easel.ly/


QR-kód

https://www.unitag.io/qrcode

https://www.unitag.io/qrcode


PREZI, PPT, SWAY

https://prezi.com/ , https://sway.com/

https://prezi.com/
https://sway.com/


LearningApps – INTERAKTÍV TANKOCKÁK

https://learningapps.org/

https://learningapps.org/


Magazinok, blogok



Digitális történetmesélés

DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS

https://www.youtube.com/watch?v=DVQxcH5Y3zE&feature=youtu.be


Rajzok, plakátok

RAJZOK

http://mviki.jalbum.net/DigiPolisz-2/


LINIOIT, PADLET - Digitális parafatábla

https://padlet.com

https://padlet.com/getyuri/efaodk2drh39
https://padlet.com/


Kreatív írás

• Ha én isten(nő) lennék

• Aphrodité válasza Szapphónak

• „Sok van, mi csodálatos…”

• A pusztító ember

• sajtóműfajok

• marketing-versek



TERVEZÉS, SZERVEZÉS,
MENTORÁLÁS, ÉRTÉKELÉS

•a projektalapú tanulás célja, a projekt lehetséges hozadékai (külső, belső)

•kettős cél

•rugalmas feladatbank

•tanmenetbe illeszthetőség

•tanórai és tanítást kísérő projektfeladatok (online felületen is)

• folyamatos mentorálás (tanár&csapatkapitányok)

•kettős értékelés (esszé, TZ, gamification)



Pedagógiai projekttervezés





KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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