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Kedves Olvasó!

2015-ben ünnepelte 10. születésnapját Európa legnagyobb online pedagógusközössége, az 
eTwinning program, mely 2014-től az Erasmus+ oktatási keretprogram része. Célja, hogy 
elősegítse iskolák, pedagógusok, diákok közötti nemzetközi kapcsolatok kialakítását, és a meg-
valósuló együttműködéseket az informatika eszközeivel támogassa. Az eTwinning portál az a 
tér, mely egyrészt közös munkafelületet biztosít a pedagógiai, szaktárgyi projektek gyakorlati 
megvalósításához, másrészt az európai pedagógusok közösségi portáljaként, számos eszközzel 
támogatja szakmai fejlődésüket, inspirálva újabb nemzetközi projektek megvalósítását. 

Magyarország a kezdetektől tevékeny résztvevője az eTwinning programnak. A több mint 
340 ezer regisztrált európai tanár között, évente több ezer projekt megvalósításán dolgozik 
több mint 3100 magyar pedagógus is. Az eTwinning projektek megvalósításuk idejére beépül-
nek a diákok iskolai munkájába. A projekttevékenység része lesz, a megismerkedés, a kapcso-
lattartás más országban élő diákokkal, a kommunikáció idegen nyelven, a közös munkaformák 
megtalálása, az együttműködés részleteinek kidolgozása és megvalósítása, a kollektív munka 
eredményeinek bemutatása, mindezek az információs és kommunikációs technológiák válto-
zatos használatával. Egy nemzetközi projekt megvalósítása során, olyan kihívásokkal találkozik, 
olyan tapasztalatokkal gazdagodik, olyan készségekre tehet szert pedagógus és diák egyaránt, 
melyek más eszközökkel, módszerekkel nem, vagy csak részben lehetségesek. 

Az eTwinning Magyarországi Szolgáltatópontja igyekszik minden segítséget megadni sike-
res együttműködések kialakításához, a projektek megvalósításához. Az e3: eTwinning együtt-
működések – evolúció projekt 2012-ben indult először, azóta évről évre megismételjük. A 
pályázat nyertesei januártól szeptemberig különböző témájú szakmai workshopokon, akkredi-
tált pedagógus-továbbképzéseken vehettek részt és személyes segítséget is kaptak.

Kiadványunk, melyet most kezében tart, a 2015-ös e3 projekt egyik eredményeként létrejött 
projektötleteket mutatja be. A szerkesztők célja, hogy az iskolákban, óvodákban dolgozó 
gyakorló pedagógusokat inspirálja tanári eszköztáruk bővítésében az eTwinning projekt biz-
tosította lehetőségekkel. Egy eTwinning projekt megvalósítása során, minden pedagógus saját 
tantárgyához, tanári egyéniségéhez, az intézmény lehetőségeihez igazíthatja projektjét, figye-
lembe véve saját diákjai igényeit és lehetőségeit. 
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Az e3: eTwinning együttműködések – evolúció 2015 pályázat keretében:
•	 elismerő	díjazásban	részesült A hétmérföldes csizma és az ökológiai lábnyom című 

projekt
•	 A	jövő	ígérete címet nyerte az IKT eszközökkel támogatott egészségmegőrzés program az 

óvodákban - Teddy Maci projekt Európában című projekt
•	 Az	év	csapata címet nyerte a Meséld el, milyen a piros! című projekt lelkes megvalósítói 

•	 Az	év	e3-as	projektje címet nyerte a How it’s made – Hogyan készült? című projekt

Gyűjteményünkkel bíztatunk mindenkit az eTwinning projektben való részvételre, és kívá-
nunk sok sikert tanári munkájukhoz!

 eTwinning Magyarországi Szolgáltatópont
 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 Digitális Pedagógiai Osztály
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A hétmérföldes csizma és az 
ökológiai lábnyom!

Horváthné Stier Katalin, Maninger Mariann,  
Csonka Zoltán, Pintér Gáborné Balogh Zsuzsanna  

(volt projektvezető: Valkóné Papp Éva)

Szákszendi Öveges József Általános Iskola 
http://ovegesiskola.blogspot.hu
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Szákszend, Komárom-Esztergom megyében található, 1511 fős település. Jelenlegi tanu-
lólétszámunk 103 fő, 5 tanteremben áll rendelkezésünkre interaktív tábla. Az iskola épülete 
jól karbantartott, szünetben a gyerekek tágas udvaron levegőzhetnek, hatalmas nyárfák alatt 
padok és asztalok állnak rendelkezésükre. Intézményünk természetjáró, informatika, mate-
matika, irodalom, német és angol szakköröket működtet, továbbá alsós és felsős sportkör 
is várja a mozogni vágyókat. 2012-től boldog tulajdonosai vagyunk az Örökös Ökoiskola 
címnek, ezért a környezeti nevelésre különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Minden novem-
berben ÖKO-hetet tartunk, amelynek során a gyerekek környezettudatos szemléletének for-
málása még inkább előtérbe kerül. Az egészséges táplálkozás ismertetése mellett a mozgás 
nagy szerepet kap, valamint igyekszünk olyan kézműves foglalkozásokat szervezni, ahol a fő 
szempont a környezetbarát anyagok felhasználása. Évente kétszer papír- és elektronikai hul-
ladékgyűjtést szervezünk, a használt elemek és fénycsövek, műanyag kupakok gyűjtése pedig 
folyamatos. Komposztálót hoztunk létre és törekszünk a hulladék szelektív gyűjtésére. Részt 
veszünk a Gerecse-túrákon is a szülők aktív támogatásával.

Projektünkhöz olyan témát kerestünk, amely megjelenítheti iskolánk környezettudatos 
szemléletét, és nagyobb szerepet szeretnénk szánni a természettudományi tárgyaknak is. 

A hétmérföldes csizma és az ökológiai lábnyom!
A projekt megvalósítása együttműködést feltételez a megjelölt tantárgyakat tanító kollé-

gák között, de kis tantestület lévén együttműködésünk eddig is folyamatos volt. A tanulók 
felveszik a kapcsolatot más iskolák tanulóival az eTwinning keretein belül, magyar nyelven. 
Minden iskola tanulói elolvassák a Hétmérföldes csizma meséjét, a mesebeli utazást össze-
kapcsoljuk a mai közlekedéssel, utazási módokkal, majd elérkezünk a környezetszennyezés, 
veszélyeztetett fajok, környezetvédelem problémaköréhez. Megvizsgáljuk a közlekedés tör-
ténetét, majd megnézzük, hogy miben volt más az emberek élete az ipari forradalom előtt, 
milyen technikai eszközök jelentek meg a XX. századtól, és mennyiben befolyásolhatta ez 
környezetünket. Eljutunk az ökológiai lábnyom fogalmához, majd ki is számoljuk, hogy mek-
kora most és mekkora lehetett 200 évvel ezelőtt. Megpróbálunk ajánlásokat megfogalmazni, 
hogy mit tegyünk helyben, hogy kisebb legyen, vagy ne nőjön az ökológiai lábnyomunk. 
Napjaink hétmérföldes csizmájának tekinthetjük az internet világát, hiszen olyan távlatok-
ba juthatunk vele, amilyenről pár évtizeddel ezelőtt még nem is álmodtunk. Ablakot nyit 
a világra, de ez a technikai környezet veszélyeztetheti természetes környezetünket. Közös 
feladatunk a modern technika használata feladataink megoldásában, de ugyanakkor kör-
nyezetünk megóvása is. A tanulók kapcsolattartása folyamatos, az interneten keresztül 
beszámolnak egymásnak arról, hogy mit fedeztek fel az egyes témakörökkel kapcsolatban. 
A végtermék pedig egy online brosúra, amelyben összefoglaljuk a felfedezett ismereteket. 

Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: biológia, fizika, földrajz, informatika,
kémia, nyelv és irodalom, technika, természetismeret, testnevelés, történelem, vizuális kultúra
Korosztály: 7-14 év/ 1-8. évfolyam
Munkanyelv: magyar
A projekt tervezett időtartama: 6 hónap 
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A projekt célja a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása az adott tantárgy 
követelményinek teljesítésével párhuzamosan. Emellett megismerkednek más ország(ok) kul-
túrájával, kommunikálnak az ott élő kortársaikkal. A tanulók ismereteket szereznek a köz-
lekedés történetéről, a környezetszennyezés problémáinak megoldási lehetőségeiről. Olyan 
ajánlásokat fogalmaznak meg környezetünk védelme érdekében, amelyeket meg is tudnak 
valósítani.

A projekt főbb tevékenységei:
1. Felvesszük a kapcsolatot a projektben részt vevő iskolával, megismerkednek egymással a 

tanulók, pedagógusok egyaránt. E-mailt, Skype-ot, Intel Engage felületet, esetlegesen a 
közösségi oldalakat vesszük igénybe erre. 

2. Minden ország tanulói elolvassák anyanyelvükön a Hétmérföldes csizma meséjét, a mesebeli 
utazást összekapcsolják a mai közlekedéssel, utazási módokkal, majd elérkezünk a környe-
zetszennyezés, veszélyeztetett fajok, környezetvédelem problémaköréhez. A különböző 
tanórákon és otthoni feladatként ebben a témakörben kapnak feladatokat a tanulók: pl. tör-
ténelemórán a közlekedési eszközök fejlődésére vonatkozóan, informatika órán prezentációt 
készítenek a szelektív hulladékgyűjtésről, vagy online felületen kiszámítják az ökológiai 
lábnyomuk nagyságát, technika órán újrahasznosított hulladékból dolgoznak, otthoni fel-
adatként lefényképezik a lakóhelyükön tapasztalt környezetszennyezéseket. 

3. A tanulók ajánlásokat fogalmaznak meg az ökológiai lábnyomunk csökkentésére vonatko-
zóan. A kapcsolattartás folyamatos, az interneten keresztül beszámolnak egymásnak arról, 
hogy az adott országban mit fedeztek fel az egyes témakörökkel kapcsolatban. 

4. A végtermék pedig egy online brosúra, amelyben a tanulók összefoglalják országonként a 
felfedezett ismereteket. A manuális produktumokat kiállítják iskoláikban, majd fényképal-
bumba rendezve dokumentálják.

Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás Levelezőprogram, Intel Engage, Skype, közösségi 
oldalak, TestvérTér

Projektdokumentáció szövegszerkesztő, Google alkalmazások, TestvérTér
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Közös feladatok megvalósí-
tása során használt eszközök, 
alkalmazások

MS Word, Excel, PowerPoint, Google alkalmazások, 
TeamUp, TestLine, Tagul 

Projekttermékek bemutatása, 
megosztása, kiállítása fényképezőgép, Intel Engage, GIMP, Picasa, Madmagz 
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A projekt főbb tevékenységei:

A projektmunka 
megkezdése előtt

Mialatt a tanulók a 
projekten dolgoznak és 

feladatokat hajtanak végre

A projektmunka 
befejeztével

• ötletbörze
• keresztrejtvény
• beszélgetések
• ismétlő kérdések
• szófelhő
• IKT táblázat
• teszt az előzetes tudás 

felmérésére

• segítő kérdések
• feladatlapok, munkalapok 

értékelése
• projektértékelési napló készítése
• társak értékelése
• csoportok ellenőrzése
• csoporton belüli együttműködés 

értékelés
• nyitott kérdések
• haladást követő értékelő táblázat
• tanulói önállóság ellenőrző lista

• táblázat a prezentációké-
szítéshez

• értékelő táblázat
• beszélgetés
• tanulói munkák értékelése
• projektmunkák értékelése
• önértékelés
• szummatív értékelés
• reflexió

A projekt folyamán készített szöveges és képes alkotások egy közös online kiadványba 
kerülnek, így a partneriskolákban a szülők, a pedagógusok és más tanulócsoportok is megis-
merhetik az eredményeket.

A közös munka során a tanulók ismereteket szereznek más országban élő hasonló korú 
társaikról, az adott nép meséiről és a környezetszennyezés problémáinak megoldási lehető-
ségeiről.

Az elkészített dokumentumok, produktumok más intézmények is segítséget nyújtanak a 
környezettudatos szemlélet kialakításában.

A környezetvédelem olyan téma, mely soha nem veszít aktualitásából. A projekt évről évre 
megújítható újabb nemzetközi kapcsolatok, új műveltségterületek bevonása, esetleg újabb 
IKT eszközök révén.

A tanulók nemcsak az ökológiai lábnyom kapcsán készíthetnek hasonló bemutatót, bro-
súrát, hanem más témában is folytatódhat a kommunikáció, gazdagítva földrajzi és kultu-
rális ismereteiket. Az eTwinning vagy ePal segítségével más országok tanulóitól is kérhetnek 
segítséget. Létrejöhet egy, a különböző országok gyerekei által elkészített „könyvecske” is. 
Egyszerűsítéssel, bővítéssel más korcsoportra is átdolgozható.
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Az érzelmi intelligencia  
megjelenítése a vizualitás  

nyelvén

A mai felgyorsult világban generációs probléma az empátia hiánya, a digitális elszigetelt-
ség. A projekt célja a személyiség és világnézet formálása az érzelmi intelligencia fejlesztése 
által. Egy idézet L.R. Knosttól tükrözi leginkább a mögöttes célunkat:

„Nem az a dolgunk, hogy megtanítsuk gyermekeinket szembenézni egy kegyetlen és szív-
telen világgal. Az a dolgunk, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik kevésbé kegyetlenné és 
szívtelenné változtatják a világot.” 

Fontosnak tartjuk a folyamatos csoportos és egyéni ellenőrzést, önértékelést és ennek meg-
tervezését. Még motiválóbb lehet a tanulóknak a mai világban a Web2.0–es alkalmazások 
beépítése a projektbe. Az is elengedhetetlen, hogy feladatunkhoz átgondoljuk a filmkészítés 
szerepét, fortélyainak megismerését, elsajátítását.

Az érzelmi intelligencia megjelenítése a vizualitás nyelvén
A témánk az érzelmi intelligencia és a társas kapcsolatok fejlesztése a diákoknál szakem-

berek és a média segítségével, ezen területek átfogóbb megismerésével, végeredményként egy 
saját kisfilm elkészítésével.

Kapcsolódó műveltség területek, tantárgyak: dráma, német nyelv, angol nyelv,
informatika mozgókép- és médiaismeret, magyar nyelv és irodalom, ének-zene
Korosztály: 12-14 év (6-8. évfolyam)
Munkanyelv: magyar, illetve német partnerekkel is megvalósítható
A projekt tervezett időtartam: 5 hónap

Pappné Polacsek Orsolya és 
Kozma Éva Petra

Budajenői Általános Iskola  
www.budajenoiskola.hu
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Legfőbb célunk a tanulóknál az empátia fejlesztése, mások érzelmeinek észlelése és az 
azokra történő reagálás, kommunikáció az érzelmi intelligencia mindennapi alkalmazásá-
val. Fontos, hogy elsajátítsák az aktív meghallgatást, mások jobb megértését, az empátia 
gyakorlását.

A projekt eredményeként saját érzelmeiket tudják szabályozni, fejlődnek társas készségeik, 
megtanulják kezelni agresszióikat. A filmkészítés pedig igen erős eszköz a magatartásproblé-
mákkal küzdő fiatalok motiválásában, pozitív énképük erősítésében, és ezzel együtt szociális- 
és eszközjellegű kompetenciáik fejlesztésében.

A projekt főbb tevékenységei:
1. hónap:
•	 az előzetes ismeretek felmérése (post it-linoit és szófelhő alkalmazása)
•	 Web 2.0–es alkalmazások megismertetése a diákokkal
•	 az érzelmi intelligencia fogalmának értelmezése
•	 szakértő pszichológus bevonása a projektbe
•	 önálló kutatómunka az interneten
•	 gondolattérkép készítése
•	 drámapedagógus bevonása a tevékenységbe
•	 drámajátékok, szituációs gyakorlatokkal
•	 téma és a projekt céljának meghatározása
•	 csoportok kialakítása (TeamUp)
•	 az értékelési szempontok, követelmények megbeszélése
•	 egyéni élmények csoportos megbeszélése
•	 az eTwinning Testvértér megismerése, felhasználási lehetőségei
•	 blogkészítés előkészítése, megbeszélések
•	 tapasztalatok, gondolatok, ötletek megosztása az Intel Engage felületén
•	 a Linoit alkalmazással az első hónap lezárásaként az észrevételek, visszajelzések megosztása

2. hónap:
•	 filmkészítési alapismeretek
•	 szakember bevonása a filmkészítés témakörhöz
•	 képzett oktató/k segítségével tájékozódás a filmkészítésről, a forgatókönyvírástól a különbö-

ző eszközök használatán és hangtechnikán át az utólagos képkezelésig
•	 a multimédiás eszközök használata a gyakorlatban
•	 a munkamenet fázisainak megtervezése, ellenőrzőlista megbeszélése
•	 forgatókönyv írása csoportokban
•	 a honlapkészítés „tudománya”
•	 a projekt fázisainak dokumentálása képes és videonapló által
•	 a hónap tevékenységeinek folyamatos ön-/értékelése
•	 tapasztalatok, gondolatok ötletek megosztása az Intel Engage felületén
•	 projektmegbeszélés (Skype, ha külföldi partnerrel valósul meg a projekt)
•	 a projekt fázisának dokumentálása
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3. hónap:
•	 multimédiás eszközök kiosztása
•	 a munkafázis megtervezése
•	 ellenőrzőlista kiosztása, megbeszélése
•	 a téma és a helyszínek, felelősök meghatározása az egyes csoportokban
•	 rövidfilm elkészítése a csoportok által
•	 a projekt ezen fázisának dokumentálása
•	 önértékelés a csoportok által

4. hónap:
•	 utómunkálatok /vágás, zene/
•	 a PPT bemutató és a web-magazin elkészítésének ismérvei
•	 a projekt bemutatása PPT vagy web-magazin segítségével
•	 a munkafázis értékelése: strukturált megbeszélések és megfigyelések
•	 a projekt fázisának dokumentálása

5. hónap:
•	 az elkészült kisfilmek bemutatása az egyes csoportok által
•	 értékelés és önértékelés
•	 a projekt összefoglalása, lezárása

A projekt főbb szerepkörei:

Pedagógusok: 
•	 a projekt menetének, fázisainak megtervezése, lebontása tanórákra
•	 a projektet segítő pedagógus kollégák, szakember(ek) bevonása a projektbe, feladatuk ismer-

tetése, megbeszélése
•	 segítség a munkacsoportok kialakításánál
•	 a megfelelő Web 2.0-es alkalmazások kiválasztása és megismertetése a diákokkal
•	 az értékelő/ellenőrző folyamatok, eszközök megtervezése, kiosztása, alkalmazása
•	 a differenciált oktatás illetve az egyéni feladatok megtervezése az speciális nevelési igényű 

valamint a tehetséges tanulóknál

Diákok: 
•	 a feladatok egyéni illetve közös megtervezése, kiosztása, elvégzése és ellenőrzése
•	 kapcsolattartás a projektben részt vevő diákokkal, pedagógusokkal, oktatókkal
•	 az eredmények bemutatása, értékelése, összegzése; feltöltése a világhálóra (YouTube)
•	 a projekt lezárása, önértékelés
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Használt IKT eszközök:

Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás Skype, Facebook, e-mail, chat, TestvérTér, Intel Engage

Projektdokumentáció Google Drive, blog, TestvérTér, Intel Engage 
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Közös feladatok megvalósítása, 
megosztás, dokumentáció web-magazin, Intel Engage

Kutatómunka PC, internet

Projekttermékek bemutatása, 
megosztás, dokumentáció, arcu-
lattervezés stb. (disszemináció)

PC, projektor, PPT, YouTube-video
TestvérTér

 
Ellenőrzés, önellenőrzés módja, eszközei

Az értékelés időrendje

A projektmunka  
megkezdése előtt

Mialatt a tanulók a projek-
ten dolgoznak és feladatokat 

hajtanak végre

A projektmunka  
befejeztével

• szófelhő
• Gondolat-
térkép

• Egyéni 
élmények 
csoportos 
megbeszélése

• Az értékelési 
szempontok,
követelmé-
nyek
megbeszélése

• Projekt- és 
egyéb megbe-
szélések

• Strukturált 
megbeszélések 
és megfigye-
lések

• Képes és 
videonaplók

• Önértékelés
• Ellenőrző-
listák

• Blogírás

• PPT bemu-
tatók

• Önértékelő 
táblázat

• Képes és 
videoértékelő 
lap

• A projekt 
csoportonkénti 
értékelése

• Magazin-online
• Ellenőrző lista
az online maga-
zinhoz

• Szummatív 
értékelés

A projekt eredményei: 
•	 művelt, szuverén, érdekeit objektíven érvényesíteni tudó, öntevékeny, magatartásában egye-

temes értékeket követő személyiség kialakítása
•	 a figyelem látókörének tágítása pozitív érzelmekkel
•	 a negatív érzelmek leszűkítése
•	 a kreatív gondolkodás alkalmazása a mindennapokban
•	 a mindennapi nehézségekkel, a stresszel való könnyebb megküzdés
•	 a multimédia tudatos használata

A projekt segítségével a diákokat megtanítjuk a multimédiás eszközök tudatos használa-
tára, alkalmazására, valamint képesek lesznek az érzelmek kifejezésére, ismeretére, megér-
tésére és szabályozására. Igényük lesz arra, hogy fenntartsák az egymás közti kommuniká-
ciót, tapasztalatcserét. A projekt alatt a tanulók a tanulási folyamatukban új tapasztalatokat, 
ismereteket szereznek, később is használható módszereket ismernek meg. 
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Digitális történetmesélés

Szeszenka Gabriella, Komaság Margit,  
Cserné Sárosi Anna, Varga Dorottya, Somogyi Éva, 

Tállai Zsuzsanna, Osváth Gáborné, Varga Péter,  
Horváth Andrea, Záhonyi Barbara

Budapesti VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola 
www.barossuli.hu

A korszerűen felújított Baross Gábor Általános Iskola 2012-ben elnyerte az ÖKO iskola 
címet.

Jól felszerelt könyvtár és informatika termek nyújtanak segítséget diákjainknak a tanu-
láshoz, kutatómunkához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

Pedagógusaink a tudást szeretettel, játékos formában közvetítik a gyerekeknek. Diákok-
kal, szülőkkel eredményesen működnek együtt. A legkorszerűbb pedagógiai módszereket 
alkalmazzák.

Fő célkitűzésünk, hogy a gyerekek továbbépíthető, biztos tudást szerezzenek. 
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Az egyre inkább elterjedő interaktív tábla, modern oktatási eszközök - számítógép, lap-
top, okostelefon – segítik a tanulókat az ismeretszerzésben.

Minden évfolyamon a fejlesztés projektoktatással egészül ki. A tanulás sokszínű tevé-
kenységek közben, játékosan, érdekes feladatokkal zajlik. A gyerekek véleménye fontos sze-
repet kap a témák kiválasztásában. 

Iskolánk tanulóinak jelentős része hátrányos helyzetű, a többségitől eltérő szociokulturá-
lis háttérből érkezik. Családi szocializációjuknak nem markáns eleme az olvasás-írás. Ezzel 
függ össze, hogy az iskolai tevékenységeknek fontos része a szövegértési-szövegalkotási 
kompetencia sokoldalú fejlesztése, melynek színvonala nagy hatással van az önálló tanulás 
sikerességére. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, amellyel felkelthetjük a tanulók 
érdeklődését a fejlesztő tevékenységben való aktív részvételre. Ebben néha a téma, máskor 
az eszköz van segítségünkre. Ebben a projektünkben az eszközök nyújtotta pozitív lehető-
séghez a témák választási lehetőségei is hozzájárulnak.

Digitális történetmesélés
Történetek mesélése a szövegalkotás, szövegértés fejlesztése érdekében a digitális történet 

     mesélés segítségével. A témák változatosak, a tanulók érdeklődésétől függenek.
Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: dráma, angol nyelv, informatika, 
környezetismeret, vizuális nevelés, magyar nyelv és irodalom, technika
Korosztály: 6-10 év /1-4. évfolyam 
Munkanyelv: magyar, angol
A projekt tervezett időtartama: 5 hónap 

A projekt célja: az informatikai kompetenciák és a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése.
Az önkifejezés lehetőségének biztosítása sokféle tevékenység segítségével. Teret biztosítunk a 

kreativitásnak és az együttműködési készség fejlődésének. Az osztályok és iskolák közötti kolla-
boráció lehetőséget ad a kulturális különbségek áthidalására, az eltérő nézőpontok felhasználá-
sára az innováció és a minőség növelése érdekében. 

Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodást tesznek lehetővé az 
egyes tevékenységek. 

A projekt tevékenységei lehetőséget nyújtanak arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy egyes 
témák feldolgozását és a tanulók témához való viszonyát befolyásolja-e a módszer. Értékelési 
szempontokat határozunk meg az elkészült produktumok összehasonlíthatósága érdekében.

A projekt főbb tevékenységei:
1. Egy osztály egy napi eseményeinek fotózása, a fotók sorba rendezése. A nap eseményei képek-

ben.  A gyerekek saját élményeikre ismerve a sorba rendezett képekhez szöveget írnak. (A fel-
adat célja,  ogy a tanulók az új módszert/eszközrendszert ismerős környezetben tapasztalják 
meg.) A tanulók által ismert mese, történet eljátszása állóképekben, ezek fotózása, a képekhez 
szövegalkotás. A tanulók készíthetik a történetet képregény formában, papíralapon is. A képe-
ket lefényképezik vagy szkennelik. 
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2. Egy képsor – több történet 
A tanulók történetüket képekben rögzítik, majd a képsort egy kapcsolódó gyermekcsoporttal 
megosztják, akik ehhez szöveget alkotnak. 

3. Érdeklődés, ill. korosztály szerinti témák lehetnek: 
A tanulók, az osztály érdeklődése szerint fotósorozatot készítenek egy növény fejlődéséről, az 
ebihal átalakulásáról, egy háziállat viselkedéséről, történelmi olvasmány eseményeinek meg-
jelenítéséről, ismerkedés a törtszámokkal, szorzás, bennfoglalás/osztás értelmezése stb.  
Osztályok, iskolák közötti együttműködés lehetőségét is nyújtja. Össze lehet később hasonlíta-
ni az eredeti történetet azzal, amit a másik csoport értett/gondolt a képek alapján. 
A választható feladatok lehetőségével a tanulók a projektindításkor megismerkednek, mert 
vannak közöttük olyan témák, amelyek csak hosszabb ideig tartó megfigyeléssel rögzíthetők.  
Az osztályok munkáikat közös mappába mentik el az iskolai hálózaton és a különböző meg-
osztási felületeken. A képeket szöveggel látják el. (A gyerekek a kifejlett békát természetes 
környezetébe visszajuttatják.) 

4. Pályázat iskolán belül 
A pályázatra jelentkezhetnek csoportok vagy egyéni pályázók, kitalált vagy olvasott történet 

„mesélésével”. Munkájuk segítéséhez mentort választhatnak az iskola dolgozói/pedagógusai 
közül. A pályaműveket egy közös mappába gyűjtjük „A mi történeteink” címmel. Ennek az 
anyagnak a felhasználása - további „élete” érdekében – lehetséges különböző tanórákon.

A pedagógus szerepe a projekt megvalósítása során: szakmai ismeretek nyújtása, 
egyes alkalmazások, applikációk használatának megismertetése, regisztrációk segítése, az önálló 
tanulást segítő eszközök elkészítése, értékelése tevékenységek szervezése, mentori tevékenység a 
produktumok elkészítésénél, a technikai eszközökhöz való hozzáférés biztosítása, „kiadói fele-
lősség”, kapcsolattartás. A diákok szerepe: a produktumok elemeinek elkészítése (fotó, videó, 
rajz, képregény, a helyzetek dokumentálása), „szerkesztői szerep”, társ-, csoport és önértékelő 
szerep, kapcsolattartás.

Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás Skype, Facebook, e-mail, chat, TestvérTér, Intel Engage

Projektdokumentáció Google Drive, blog, TestvérTér, Intel Engage 
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Közös feladatok megva-
lósítása, megosztása

Google Drive, blog, TestvérTér, Intel Engage, Photo Peach, 
ActivInspire

A projekt eredményeinek 
bemutatása

Photo Peach, Mimio, ActivInspire, blog, videó- és képszer-
kesztő megoldások, Storybird
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Ellenőrzés, önellenőrzés módja, eszközei
A projekt során a tanulók és pedagógusok folyamatos reflexiós és önreflexiós tevékenységet 

végeznek áttekintő táblázatok és ellenőrzőlisták segítségével.
A munkafolyamat értékelésére / követésére alkalmas eszközökkel a munkafolyamat (ön)

ellenőrzése, értékelése is megvalósul. Értékeljük a pályaműveket is.

A projekt eredményei: a partneriskolákkal való együttműködés kialakulása; az angol 
nyelv gyakorlása; a szövegértés fejlődése; a tanulók számára érdekesebb témák feldolgozá-
sa; sokszínű tanulási módszerek megismerése; számítógépes programok, mobilalkalmazások 
megismerése tanulási céllal; a módszer tanulói attitűdre gyakorolt hatásainak megismerése. 

A projekt kiterjeszthető a felső tagozatra, módszerei, technikái több tantárgy tanításánál 
alkalmazhatók. Minden tanévben ismételhető. 
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How it’s made – Hogyan készült?

Dercsényi Viktória E., Kiss Lászlóné

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola 
www.radnotiiskola.hu 

Iskolánk arculatát az emelt szintű nyelvoktatás határozza meg. Ennek igazi célját szem előtt 
tartva fejlesztjük tanulóink interkulturális kompetenciáját angol és német nyelven: nagy 
hangsúlyt fektetünk a kulturális, néprajzi és civilizációs ismeretek átadására, közvetítésére, 
az európai nyelvoktatás értékeire. Öreg falak között, de mindig megújuló szellemiséggel ta-
nítunk. Eddig már három sikeres Comenius-projekttel kapcsolódunk be a nemzetközi vérke-
ringésbe. 110 éves múlttal rendelkező intézményünkben kiemelt terület a hagyományápolás. 
Valljuk, hogy nemzeti kultúránk értékei csak akkor tudatosulnak tanítványainkban, amikor 
más kultúrákból származó emberekkel, ismeretekkel kerülnek kapcsolatba. Ehhez nyújt ki-
váló lehetőséget az eTwinning program, ami abban is segít, hogy mindig újabb és jobb mód-
szereket alkalmazzunk, hogy amit ma jól csinálunk, azt holnap még jobban valósítsuk meg. 

How it’s made – Hogyan készült?
A projekt célja, hogy megismertesse a diákokkal a különböző termékek, tárgyak elkészí-

tésének módját, folyamatát és fázisait. Ennek eredményeként a diákok betekintést nyernek a 
gyártási folyamatokba, új anyagokkal és gyártási technológiákkal ismerkednek meg. 
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Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: magyar nyelv- és irodalom, angol és
német nyelv, informatika, technika, rajz és vizuális kultúra, fizika, kémia.
Korosztály: 12-14 év/ 6-8. évfolyam
Munkanyelv: magyar, angol és/vagy német
A projekt időtartama: 1 tanév

Elsősorban olyan iskolák jelentkezését várjuk partnernek, amelyek településén olyan gyár 
található, melynek specifikus termékgyártását bemutathatják a diákok. 

A projekt során termékek széles skáláját produkálják a diákok. Egy közös blogra tölt-
hetik fel munkáikat, a projekt teljes időtartama alatt, minden fázist megmutatva. Videokon-
ferencia keretében beszélhetik meg a projekttel kapcsolatos ötleteiket, kérdéseiket. Videók, 
fotók készülnek, melyeket a blogra töltenek fel a diákok.	 Interjúk készülnek a gyárban 
dolgozó szakemberekkel filmes, vagy írott formában. A gyerekek plakátokat, tablókat 
állítanak össze a gyártási folyamat fázisairól, a gyártás mintájára készülhetnek kis maket-
tek, melyekből a projekt zárásaként kiállítást szervezhetnek. 

A projekt kezdetén a csoport a projektet felügyelő pedagógusokkal kiválasztja azt a 
gyárat és annak egy termékét, melynek gyártásáról részletesen szeretne beszámolni. A gye-
rekek egy foglalkozás keretében megtervezik és elkészítik a projekt logóját, amely majd min-
den dokumentumon, alkotáson megjelenik a projekt során. A személyes kapcsolatfelvétel a 
gyár képviselőjével lehet a diákok feladata, hivatalos levél formájában. A levelet természe-
tesen a pedagógusok átnézik, majd az igazgatói kísérőlevéllel együtt elküldik. A gyerekek 
csoportokban kutatómunkát végeznek. Ennek első lépéseként minden adatot, információt és 
lehetséges kapcsolati rendszert összegyűjtenek. Ezek után igyekeznek minél többet megtudni 
a termékről, annak gyártásáról. Ehhez bármilyen segítséget igénybe vehetnek. Könyvtá-
ri kutatás, internetes keresés, interjúk készítése a gyár dolgozóival, beszélgetések hozzáértő 
szakemberekkel. Ebben a fázisban bevonhatják a munkába a szülőket is. A legideálisabb eset 
az lenne, ha találnának olyan szülőt, aki az adott gyárban dolgozik, így külső szakemberként 
segíthetné a gyerekek munkáját a projektben.

A második fázisban a gyerekek rendszerezik ezt a megszerzett tudást, folyamatábrát 
készítenek a gyártás lépéseiről, a termék készültségi fokairól. E folyamatábra alapján eloszt-
ják a különböző fázisokat, melyeket kis csoportok dolgoznak ki. Ezen kidolgozott munkák 
összességéből áll majd össze a végleges folyamat modellezése a nyersanyagtól a kész termékig. 

A projekt minden lépését online is dokumentálják, lehetővé téve ezzel azt, hogy minden 
partner nyomon követhesse egymás haladását és munkáját. A projektben résztvevő csopor-
tok létrehoznak egy projektblogot, melyhez mindenki hozzáfér. Minden csoport az egyéni 
haladását és a feladatok állapotát saját maga rendszerezi a Trello platformján. Ezeket az 
iskolák belső használatra készítik a projekt segítése és átláthatósága érdekében. A folyamat 
során állandó kapcsolattartásra, együtt gondolkodásra van szükség. 
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A projektben résztvevő gyerekek elmennek a helyi gyárat meglátogatni. A gyárláto-
gatást megelőzően a diákok kapnak egy gyárlátogatási naplót, amit a látogatás alkalmával 
használhatnak az adatok és információk begyűjtésére és rendszerezésére. A látogatás után 
ezeket a lapokat feldolgozva a gyerekek fényképes beszámolót írnak, melyeket összefűzve az 
interjúk írott változatával, saját online magazin születik a projekt végén.

A diákok a projektben nagy önállóságot kapnak, de a háttérben a projektért felelős peda-
gógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a munkát. A projekt tervezésénél a diákoknak a 
pontos ütemtervet, a feladatok megnevezését, a feladatok felosztását el kell végezni, ehhez 
ellenőrzőlistákat használnak majd. A projekt nyomonkövethetőségének érdekében egy közös 
felületet használnak, melyen a kiosztott feladatok, a felelősök, a feladatok készültségi szintje 
látható lesz mindenki számára. Erre a Trellot találtuk alkalmasnak. A feladatokat kis csopor-
tokban végzik, minden egyes részfeladat elvégzése és értékelése után felkerül a blogra, ahol 
az egyes résztvevő iskolák munkái nyomon követhetőek lesznek.

A projekt végén a gyerekek minden résztvevő iskolában egy kiállítást szerveznek a projekt 
során elkészült tablókból, plakátokból, makettekből. Elkészítik a gyárlátogatásokról a fény-
képes beszámolót. Az összes résztvevő iskola beszámolóját összefűzve egy online magazin is 
születik majd, amit a Madmagz felületén közös szerkesztéssel készítenek el.

Az ellenőrzés formái

A projektmunka 
megkezdése előtt

Mialatt a tanulók 
a projekten dolgoznak és 

feladatokat hajtanak végre

A projektmunka 
befejeztével

• Csoportos 
beszélgetés 
során megbe-
széljük, hogy 
ki mennyit 
tud az autó-
gyártásról

• Mindmap

• Grafikus áb-
rázolás (IKT 
táblázat)

• Informális 
megfigyelések 
és szöveges 
értékelő jegy-
zetek

• Projekt- és 
egyéb megbe-
szélések

• Előrehaladás 
ellenőrzőlistája

• A tanulási 
naplóbejegy-
zések rendsze-
resen vezetett, 
rövid jegyzetek 
egy füzetben, 
naplóban, vagy 
strukturált 
segítő kérdése-
ket tartalmazó 
nyomtatványon

• Értékelő 
táblázat

• Prezentáció 
(videóval)

• A partner 
projektjének 
anyagából 
záródolgozat

A projekt időtartama alatt minden feladat után formatív értékelést adnak és kapnak. A 
projekt lezárásaként a projektet felügyelő pedagógusok összeállítanak egy kvízt, amely kér-
déseket tartalmaz minden projekt termékéről és annak gyártásáról. Ezt a kvízt egy időben 
online írja meg az összes résztvevő diák a Socrative segítségével. Így azonnali visszajelzést 
kapnak arról, hogy ki mennyit tanult a projektmunka során.
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Tevékenység IKT- eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás TestvérTér, Skype, e-mail, chat, közösségi oldalak, projektbog, az 
iskola weboldala, eTwinning weblap

Projektdokumentáció Prezi, digitális fényképezőgép, videokamera, saját weboldal, 
projektblog, eTwinning, Trello, online fotóalbum

Közös feladatok megvalósítása, 
megosztás, dokumentáció TestvértTér, blog, Youtube, Facebook, videónapló, plakátok, maket-

tek, képszerkesztő programok, Google Drive, One Drive, MadmagzProjekttermékek bemutatása, 
megosztás, dokumentáció

Értékelés Fórum a blogon, online értékelő és visszajelző program

Projektzáró online kvíz Socrative

A projekt eredményeként a gyerekek a következő területeken fejlődhetnek:
• csoportmunka
• együttműködés
• munkamegosztás
• szervező és vezetőkészség
• információ gyűjtés és szűrés
• kommunikációkészség
• adott információk kontextusba helyezése
• az Internet adta minél több lehetőség megismerése és használata
• kreativitás
• fotó és videó szerkesztés

A projekt folytatásaként a közlekedés témában újabb kapcsolódó projekt indítását tervez-
zük. A projekt során keletkezett tanulói produktumok használatával a felsőbb évfolyamos 
diákok bevezetik az alsóbb évfolyamos diákokat a közlekedési szabályok ismeretébe, és rávi-
lágítanak a biztonságos közlekedés fontosságára. (KRESZ parkos foglalkozások, jelzőtáblák 
játékos bemutatása stb.)
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IKT eszközökkel támogatott 
egészségmegőrzés program az 

óvodákban- 
Teddy Maci projekt Európában

Ecseri Éva

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda, 
Pál utcai Tagintézmény, 

Malom utcai Telephely 

Jelenleg végzős hallgató vagyok a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagóguskép-
ző Karán. A projektem megvalósítását a gyakorló óvodámban tervezem a Hódmezővásár-
helyi Malom utcai Óvodában. Az óvoda a kertváros szélén található, nyugodt környezet-
ben, ahol tanulmányi sétákat lehet tenni, és nagy hangsúlyt fektetnek a környezet 
szeretetére és védelmére.

Ez a projekt szakdolgozatom témája is, és emellett olyan megvalósítandó terv a számom-
ra, mellyel az óvodapedagógia gyakorlatában szándékom szerint újat hozhatok létre.

 
IKT eszközökkel támogatott egészségmegőrzés program az óvodákban -  

     Teddy Maci projekt Európában

Számomra nagyon fontos az egészséges életmód, szeretném megmutatni, megtanítani a 
gyermekeknek, hogy könnyű egészségesen élni. A projekt másik fő témája az orvosi mun-
kával való megismerkedés. Ebben segítséget a Teddy maci Kórháztól várok, ahol orvostan-
hallgatók dolgoznak. Az ő látogatásukkal és egy drámajáték segítségével szeretném elérni, 
hogy az óvodások megismerkedjenek az orvosi eszközökkel és egyszerű eljárásokkal.
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A projekt tervezésénél figyelni kell, hogy a részletek is alaposan ki legyenek dolgozva, 
azonban a figyelmet se vonják el a főbb tevékenységekről. A korosztály miatt nehézséget 
okoz, hogy a gyermekek saját munkájukat ellenőrizni tudják, ezért elsősorban szóbeli és 
vizuális formában történő értékelés alkalmazható.

Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: külső világ tevékeny megismerése;
vers, mese; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Korosztály: 5-7 év/ középső- és nagycsoport
Munkanyelv: az első megvalósításnál magyar partnerekkel, később nemzetközi szinten
is megvalósulna a projekt.
A projekt tervezett időtartama: 6 hónap 

A projekt célja, hogy a gyermekek szorongása oldódjon az orvosi vizsgálatokkal szem-
ben, és az egészséges életmód fontosságára való rávilágítás. Az óvodások megtanulják, 
hogyan alakítható ki az egészséges állapot, hogyan tartható fenn, és mit kell tenni, ha meg-
bomlott ez az állapot.

Az óvodás korú gyermekek nevelésében fontos a megfelelő motiváció, olyan eszközt szük-
séges találni, amely fenntartja természetes kíváncsiságukat és figyelmüket. 

A projekttevékenység lépései között vannak egymásra épülők és párhuzamosan 
folyók is:

1. 1. Készülődés Teddy maci érkezésére (ráhangolódás) 
A maci érkezése előtt a gyerekek lerajzolják, hogyan képzelik el Teddy macit. Hagyományos 
papír-ceruza rajzok is készíthetőek, de az érdeklődő gyermekek tablet segítségével Paintben/
Tuxpaintben készíthetnek rajzokat, amiket e-mailben el is küldhetünk a partnereknek, Teddy 
aktuális külföldi tartózkodási helyére.  
Amíg Teddy megérkezik, macis dekorációt készítünk közösen, különböző macis mondókák 
és versek tanulásával készülünk. A verseket, dalokat egy közös videokonferencia beszélgetés 
keretében megosztjuk a partner óvodával. 

2. Teddy maci megérkezett hozzánk (fedezd fel, ismerd meg, tervezz, alkoss) 
Teddy érkezése után, helyet keresünk neki a csoportszobában, hogy közösen tudjunk vele 
játszani. Bemutatkozunk neki, hogy megismerjen minket. A macit megszemélyesítve beszélge-
tünk a gyerekekkel arról, hogy milyen tapasztalatokat szereztek az orvosnál, az egészséggel, 
betegséggel kapcsolatos fogalmakat próbáljuk meghatározni.  

3. Egészségkönyv, programok (szervezz)  
Megnézzük az egészségkönyvet, hogy mi történt maci egészségével, felolvassuk a gyere-
keknek, hogy mik a panaszai. Ezután megbeszéljük a gyerekekkel, hogy meghívjuk a Teddy 
maci Kórházat az óvodába, mert ők a legjobb specialisták plüssállat-gyógyításban. A kórház 
látogatására minden gyermek elhozhatja a saját plüss kedvencét, hogy egészségmegőrzés célú 
kivizsgálásukat nyomonkövethessék. 
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Közösen programokat tervezünk a macival, pl. családi napot, drámajáték segítségével pedig a 
gyerekek az orvosok helyébe léphetnek, és segédkezhetnek a maci vizsgálásában és gyógyítá-
sában, majd közösen meghatározzuk a diagnózist és kitaláljuk a kezelést. 
Teddy macit gondos önként jelentkezők hazavihetik egy-egy éjszakára, viszont fényképpel 
vagy rajzzal szükséges dokumentálni, hogy az előírt gyógyszereket és kezeléseket megkapta a 
beteg. Zöldség, gyümölcs párosító kártyákkal is játszunk a gyerekekkel, valamint gyümölcssa-
látát készítünk.  

4. Teddy maci utazása (tervezz, alkoss) 
Miután meggyógyult a maci, egy szülőkkel közös családi nap keretében - ahol kiállítást is 
szervezünk a gyerekek munkáiból- apró ajándékokkal elbúcsúzunk tőle. A maci látogatását, 
egészségi állapotfelmérését, gyógyítását egészségkönyvben dokumentáljuk leírással és fény-
képekkel is. 

Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás laptop, Skype, TestvérTér, e-mail

Projektdokumentáció számítógép, laptop, office eszközök, Google 
drive, képszerkesztők, nyomtató, szkenner
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Közös feladatok megvalósítása, 
megosztás, dokumentáció

TestvérTér, képszerkesztők, Google drive, egész-
ségkönyv

Projekttermékek bemutatása, meg-
osztás, dokumentáció, arculatterve-
zés stb. (disszemináció)

prezentáció, fényképalbum, egészségkönyv, 
Picasa webalbum, Tagul

A projektmunka során fontos a folyamatos ellenőrzés és értékelés, hogy az óvodások 
a megfelelő irányban fejlődjenek. A gyermeki munka vizsgálatával felmérjük az előzetes 
tudást, valamint ellenőrzőlista készítésével segítjük a gyermekek munkáját, amely igazodik 
az életkori sajátosságokhoz (szimbólumok használata). A pedagógusi munka értékelésére 
áttekintő táblázatot használunk, amely segít az egyes foglalkozásokat megszervezni, koor-
dinálni.

A projekt eredménye egy egészségkönyv, ami Teddy maci kalandjait tartalmazza, az elka-
pott betegségek tüneteit, a gyógymódokat és a gyerekekkel töltött közös programokat.

A tevékenységekről készült képek egy online és egy hagyományos fotóalbum formájában 
kerülnek dokumentálásra, amit fotókönyv pályázatra is be lehet nevezni, ami a projekt hírne-
vét növeli.A téma újszerűsége a Teddy maci bevonása az óvodai mindennapokba, az egész-
ségnevelés színesebbé tétele. 

e3_kiadvany_2015.indd   35 2015.12.10.   12:59:09



36

A projekt remekül beilleszthető bármelyik hazai óvoda mindennapjaiba, mert az egész-
ségnevelés általános óvodai nevelési feladat.

A projekt során mind a résztvevő gyermekek, mind a koordináló pedagógusok új ismere-
teket sajátítanak el az informatikai eszközök használatában és a Web2.0-es eszközök alkal-
mazásával.

Az elkészített foglalkozástervezetek és a fényképes dokumentáció felhasználható a későb-
biekben a portfólió készítésénél.
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Meséld el, milyen a piros!

Bódainé Szilasi Edit Márta, Csaláné Böngyik Edit, 
Karácsony Csilla, Lőkösné Nagy Sarolta, 

Mihály Orsolya, Selmeczi-Tóthné Szilfai Katalin, 
Szalai Tünde, Bodzsár Mihály, Albert Ferenc

Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Corvin Mátyás Tagintézmény 
www.hiszk.hu 

Iskolánkban színvonalas szakmai képzések folynak (vendéglátós, turisztika, szakács, cuk-
rász, pincér, kereskedő), sikeresen szerepelünk országos versenyeken. Büszkék vagyunk a 
külföldi intézményekkel kiépített sikeres együttműködésekre (Leonardo és Erasmus+ pályá-
zatok), melyek évről-évre lehetővé teszik, hogy tehetséges diákjaink Franciaországban és 
Finnországban folytassanak tanulmányokat. 

A tantestület informatikai ismereteinek bővítése érdekében rendszeresen látogathatóak az 
IKT eszközökkel támogatott tanítási órák, így az ismeretek átadása hatékonyan működik. 
Turisztikai osztályaink képzése nyelvvizsgához kötött, de a többi diákot is kecsegteti egy 
külföldi munkavállalás esélye, ezért nyitottak az idegen nyelvű kommunikációra, a digitális 
technikákat lelkesen fogadják. 
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Leonardo és Erasmus+ pályázatok révén Franciaországgal és Finnországgal van kapcso-
latunk.

Csapatunk azért határozta el, hogy belevág egy nemzetközi projektbe, mert nagy lehe-
tőség tanulóinknak és a kollégáknak is, hogy újabb külföldi kapcsolatokat építsenek ki, gya-
korolják az idegen nyelvet a digitális technikák felhasználásán keresztül, és más oldalról is 
megismerjék az őket körülvevő világot. 

A projekt tervezése során kihívást jelentő célként kitűztük, hogy „Más szemével” is tudjuk 
látni a világot. Motiválónak tartjuk, hogy a tantárgyi rendszerektől való elvonatkoztatás 
gyakorlatias látásmódot ad a tankönyvben leírt tudásanyag mellé. 

Meséld el milyen a piros!
Szeretnénk megmutatni olyan embereknek, akik nem látnak, milyen a piros.
Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: Informatika, vendéglátás és turizmus,
cukrászati ismeretek, ételkészítési alapgyakorlat, idegen nyelv (angol, francia), természet   

 ismeret, kommunikáció valamint magyar nyelv és irodalom. 
Korosztály: 14-20 év / 9-14. évfolyam
Munkanyelv: magyar, angol, francia
A projekt tervezett időtartama: 1 tanév 

Legfontosabb célunk, hogy igazi 21. századi iskolában tanuljanak diákjaink, ahol a napi 
rutinba beépülve használhatják a legújabb infokommunikációs eszközöket és web2.0 alkal-
mazásokat akár idegen nyelven is. Ezzel a projekttel szeretnénk a bennük rejlő kreativitást 
kibontakoztatni, felkelteni a tantárgyak iránti érdeklődésüket, valamint elindítani és meg-
alapozni a külföldi diákokkal való kapcsolatok kiépítését és kommunikációt. 

A diákokat könnyű rávenni az infokommunikációs eszközök használatára, szívesen ismer-
nek meg és próbálnak ki új alkalmazásokat, az ilyen jellegű ismerettárukat szeretnénk bőví-
teni. Ehhez kapcsolódva bízunk abban, hogy több kedvet kapnak az idegen nyelvű kommu-
nikációhoz is. 

További célunk toleranciára nevelni a diákokat, kicsit megismertetni velük a fogyatékkal 
élők világát. 

Több tantárgyat érintve, a tárgyi specifikumokra építve szeretnénk megszólítani a 
gyengénlátókat, és elmesélni nekik, milyen a piros. Szeretnénk, ha a gyengénlátók is bemu-
tatnák életüket a saját szemszögükből. 

A projektünk célja, hogy iskolánk és a partneriskolák diákjai, gyengénlátó diákokkal közö-
sen egy választott téma segítségével 21. századi módszereken keresztül dolgozzák fel különbö-
ző tantárgyakon át, hogy milyen is a piros szín és milyen „kincseket” rejt lakóhelyük, Hód-
mezővásárhely. Szeretnénk kreatív és játékos formában megmutatni, milyen a piros annak, 
aki látja és annak, aki nem.

A projektet az ötletet adó film, Peter Bogdanovics: Maszk c. filmjének megtekintésével 
kezdjük. 
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Tevékenységek
Ételkészítési és cukrászati ismeretek: a magyar konyha jellegéből adódóan közvetíti a piro-

sat: tüzes-csípős ételekből és piros gyümölcsökből készített közös receptgyűjtemény (Piros 
szakácskönyv). Amennyiben van rá lehetőség, a partnerintézmény ételeiből válogatva néhá-
nyat el is lehet készíteni. 

Turizmus: a produktum egy írott és egy beszélő prospektus, amely alapja egy háttértarta-
lommal feltöltött Munzee -, és QR-kód térkép, ahol metróvonalszerűen lehet bejárni virtuáli-
san és valósan városunk nevezetes pontjait: azokat a helyeket, amiktől otthon vagyunk város-
unkban, amikre büszkék vagyunk, ami melengeti a szívünket, ami röghöz köti életünket.

Kommunikáció, magyar nyelv és irodalom: A tanulók készítenek egy versgyűjteményt 
(válogatást)– szerelmes versekből. Utánajárnak, hogy egy-egy költőnek, írónak ki volt a 
múzsája, szerelme(i), milyen volt a kapcsolatuk. A verseket megbeszélik, értelmezik. Meg-
vizsgálják a különböző emberi viszonyokat, megpróbálnak ezekből a mai korra következteté-
seket levonni. (Milyen változások, különbségek vannak a korábbi korokhoz képest). Megkere-
sik, hogy a szerelem ábrázolása hogyan jelenik meg más művészeti ágakban (képzőművészet, 
zene). Kreatív, versíró tanulóink saját verseiket is bemutatják.

Az összegyűjtött verseket (dalokat) egy műsoros délutánon előadják - magyarul és idegen 
nyelven, amelyre meghívnak gyengénlátó vendégeket.

Természetismeret: Hazánkban több növény és állatfaj is a kihalás felé halad, ezeket nevez-
zük vörös könyves fajoknak. Ezekből a veszélyeztetett élőlényekből készítenénk egy gyűjte-
ményt (Prezi), megismernénk egymás országainak védett értékeit, kiállítást szerveznénk a 
másik ország védett élőlényeinek fotóiból, a gyűjteményt kiegészítenénk a védett madarak 
hangjával – gondolva ezzel a gyengénlátókra. Vetélkedő madárhangok felismeréséből. 

A projekt főbb szerepkörei (tanár-diák munka felosztása)
A projektmunka kezdetén a film megtekintése után a diákok ötletbörzén szófelhő formá-

jában összegyűjtik előzetes ismereteiket a témáról. A tanárok fő feladata a munkafolyamat 
koordinálása és a feladatok ellenőrzése, határidők betartása. Fontos a feladatok egyenletes 
elosztása, nem érezhetik a diákok plusz tehernek a feladatok elvégzését. Bízva az internetes 
felületek használatában, remélhetőleg a diákok közti kommunikáció megfelelően fog működni. 
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Kapcsolattartás eTwinning TestvérTér, közösségi oldalak, Skype

Projektdokumentáció Google Drive, TestvérTér
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Piros szakácskönyv összeállítása Google Drive

Beszélő prospektus elkészítése Okostelefon/Munzee, QR-kód készítő és olvasó, 
videómegosztó portálok, Madmagz, Free Audio Editor

Vörös könyv elkészítése Prezi vagy ppt, Google Drive

Ellenőrzés, önellenőrzés módja, eszközei:
A projekt folyamán a diákok rendszeresen kapnak visszajelzést munkájukról: formatív és 

szummatív értékelést is. Ehhez a résztvevő kollégák ellenőrző listát, szempontsort állítanak 
össze. Egy-egy feladatrészt külön-külön is értékelünk, amelynek módja: reflexió, önreflexió, 
ellenőrző listák, áttekintő táblázatok, csoportos megbeszélések.

A tanulói produktumokat pontozási útmutató segítségével értékelik. 
Egyéni és csoportos teljesítményükről tanulói visszajelzési lappal kapnak értékelést.

A projekt eredményei
A közös munka eredménye egy digitális ötletgyűjtemény, amelyet 2+1 iskola diákjai közö-

sen állítanak össze. A projekt eredményeként a diákok megtapasztalják, hogyan lehet kap-
csolatot teremteni és fenntartani egy külföldi iskola tanulóival, és hogyan lehet a számukra 
természetes dolgokat a nem látók vagy gyengénlátók számára is megmutatni. Ezáltal fejlődik 
magyar és idegen nyelvi kommunikációjuk is. A közös munkavégzés során érdekes, izgalmas 
feladatokban vehetnek részt, amely során megmutatkozik kreativitásuk. Megismernek újabb 
web2.0-ás eszközöket, amelyeket a későbbiekben önállóan is tudnak hasznosítani.

A projekt során szeretnénk új kapcsolatokat kiépíteni külföldi iskolákkal, valamint a 
meglévő kapcsolatokat elmélyíteni. Amennyiben a megvalósítás sikeres, reményeik szerint 
új együttműködési utak nyílnak meg, melynek segítségével tovább folytathatjuk a projek-
tet. Izgalmas kihívásnak tekintjük, hogy olyan új kommunikációs módszereket találjunk és 
alkalmazzunk, amelyekkel elérhetővé tesszük a projekt eredményeit gyengénlátók számára 
is. Reméljük, felkeltjük más iskolák érdeklődését is egy ilyen jellegű projektben való részvé-
telre, ami biztosítja a fenntarthatóságot.
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Olvass-E!/Read-E!

Kovács Krisztina 

Széchenyi István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, Kerepes

http://www.szechenyikerepes.hu 

2002 óta tanítok magyar nyelv és irodalmat, valamint történelem tantárgyat. Az új peda-
gógiai módszerekre, az IKT eszközök használatára nyitott, innovatív pedagógusnak tar-
tom magam. Számos hasonló témájú képzésen vettem részt, ahol a megismert lehetőségek 
még inkább megerősítették bennem a gondolatot, hogy változtatni, újítani kell a főiskola és 
egyetem évei alatt elsajátított módszertani fogásokon. Az Y generáció igényeit szem előtt 
tartva, az élményalapú pedagógiában, hálózati tanulás lehetőségeiben bízva vágok neki a 
projektmunkának. Nemzetközi projektben eddig még nem vettem részt, de az ebben rejlő 
lehetőségeket szeretném megismerni, a közös munka, tudásmegosztás lehetőségeit kiaknázva 
együttgondolkodni és dolgozni a partnerekkel. 

Olvass-E!/Read-E!
Az irodalom népszerűsítése, olvasmányélmények megosztása, az olvasmányélmények 

befogadási menetének támogatása IKT eszközökkel projektmunkában.
Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: dráma, angol nyelv, informatika,
magyar nyelv és irodalom, sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Korosztály: 10-11 év/5. évfolyam
Munkanyelv: magyar, angol
A projekt tervezett időtartama: 1 tanév

Az előzetes tárgyi tudás, motiválhatóság, már meglévő készségek, irodalomhoz, irodalmi 
művekhez való viszony felmérése után kezdődhet a projektmunka, melynek alapvető peda-
gógiai célja azonos korcsoportú tanulók (10-11 éves/5. osztályos) olvasmányélményeinek 
megosztása egymással egy közös, utazó olvasónaplóban. 
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A feldolgozandó regényt, kisregényt, novellát az előzetesen egyeztetett ütemezés alapján 
minden résztvevő ország diákjai feldolgozzák, majd a közös naplóba abból készítenek egy 
színes, érdekes, ötletes kivonatot, felkeltve ezzel a résztvevő országok, intézmények diákja-
inak olvasási kedvét, érdeklődését az adott mű iránt. Minden elolvasott mű olvasónapló-
részletéhez készül egy angol nyelvű összefoglaló, melyet szintén eljuttatnak egymáshoz az 
olvasónapló segítségével. Az utazó napló körbeküldésével párhuzamosan minden nemzeti 
naplónak készül egy digitális, online változata blog formájában. Az egyes olvasónaplókhoz 
tartozó blog alapvető célja az olvasmány népszerűsítése, modern, digitális eszközökkel való 
feldolgozása, személyes tapasztalat és gondolatcsere. Ezen a blogon kap helyet minden, az 
olvasmányhoz kapcsolódó digitális népszerűsítő tartalom. Beszámolók, összefoglalók, élmé-
nyek leírása a könyvhöz kapcsolódó programokról (pl. színházlátogatás, filmvetítés, stb.).

A partnerek nyomon követik az egyes nemzeti blogokat, kommentálják, véleményezik az 
azokon megjelenő tartalmakat, ezáltal az IKT eszközök segítségével is megosztjuk élménye-
inket partnereinkkel. Közös munkánkat állandó ellenőrzéssel segítjük, a projekt során alkal-
mazott ellenőrzőlisták, projektnapló, tanári–tanulói konferenciák, megbeszélések, blogokra 
adott reflexiók segítségével.

A befogadói élmény elmélyítését segítik a feldolgozás során alkalmazott egyéb online lehe-
tőségek is: 

•	 ISSUU: ezzel az eszközzel a papír-alapon elkészült olvasónaplók digitalizált, elektronikus 
változatát készítjük el, és osztjuk meg egymással;

•	 Prezi, Glogster, Sway - az adott művek népszerűsítéséhez használatos prezentációk, interak-
tív bemutatók készülnek ezekkel az alkalmazásokkal;

•	 Google Drive alkalmazások - olvasmányokhoz kapcsolódó játékos tesztfeladatok készítése. 

A programot egy olvasótalálkozó zárja, ahol irányított, játékos foglalkozásokkal feldolgoz-
zuk az elolvasott műveket, valamint az olvasmányélmények és a projekt során látott népsze-
rűsítő anyagok alapján megszavazzuk a legjobbnak ítélt művet: A könyvet”. A győztes műből 
készült olvasónaplót minden projektország nyelvére lefordítjuk. A megszerzett tudást, isme-
retet, az elkészült projekttermékeket (olvasónapló, projektnapló, olvasmányokat népszerűsítő 
blogok különféle digitális tartalmakkal [e-book, hangoskönyv: szemelvények felolvasása az 
adott könyvekből anyanyelven és angol nyelven, videók, prezentációk, interaktív elemek], 
olvasó-találkozó naplója, elkészült táborzáró produktumok [bábok, tablók, plakátok], össze-
foglaló DVD a projekt során készített digitális tartalmakkal) áttekintő táblázatban rendsze-
rezzük.
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Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás 
hálózati együttműködést szolgáló web 2.0-s 
eszközök, Skype, blog kommentek, Google 
Hangouts, Dropbox, Testvértér

Projektdokumentáció projektnapló, áttekintő táblázat
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Közös feladatok megvalósítása, meg-
osztás, dokumentáció email, Dropbox, Excel tábla

Projekttermékek bemutatása, megosz-
tás, dokumentáció, arculattervezés stb. 
(disszemináció)

blog, ISSU, Prezi, Glogster, Sway, Google Drive 
alkalmazások, E-book, hangoskönyv, összefoglaló 
DVD, Facebook csoport

Ellenőrzés, önellenőrzés módja, eszközei
A projekt megkezdése előtt gondolatébresztésként előzetes ismereteket felmérő kérdése-

ket, gondolattérképet alkalmazunk, felmérjük a tanulók irodalomhoz és irodalmi művek-
hez való viszonyrendszerét. A megvalósítás során végig fontos hangsúlyt fektetünk a tanu-
lók önértékelésére, valamint egymás munkájának megismerésére, és annak értékelésére. 
Amikor egy munkanapló vagy olvasónapló rész elkészült, akkor erről a készítésben résztve-
vő diákok egy összefoglaló blog bejegyzést készítenek, összegezve munkájuk tapasztalatait, 
nehézségeit. A folyamatos, élő kapcsolat (Skype, blogok kommentelése) lehetővé teszi a diá-
kok számára egymás munkájának megismerését, véleményezését és egyben értékelését is.

A projekt során keletkező produktumokat (olvasónapló bejegyzés, annak idegen nyelvű 
változata, blog bejegyzés, prezentációk, kisfilmek, dramatizált regényrészletek) szaktaná-
ri moderálás mellett készítik a diákok, folyamatos interakcióban a vezető pedagógussal, 
állandó értékelés mellett.

A záró rendezvényen az egész projektnek és a keletkező produktumoknak összegző meg-
beszélésére kerül sor az áttekintő táblázat figyelembevételével.

Értékelés időrendje
A projektmunka megkezdése előtt
•	 előzetes ismeretek felmérése kérdésekkel
•	 előzetes online teszt
•	 gondolattérkép
•	 gondolkodtató kérdések 

Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre
•	 ellenőrző lista
•	 önértékelés
•	 tanár-tanuló konferencia
•	 olvasónapló, projektnapló
•	 nemzeti blogokra való tanulói reflexiók 
•	 online szavazórendszer – Kahoot
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A projektmunka befejeztével
•	 projektnapló
•	 tanári megbeszélés
•	 áttekintő táblázat 

A projekt során a diákok megismerik egymás irodalmi remekeit, olvasmányélménye-
it, gyakorolják az angol nyelvet. Hozzászoknak az ütemezett munkatempóhoz, határidők 
betartásához, gyarapodnak olvasmányélményeik. Kapcsolatokat alakítanak ki idegen 
nyelven, más kultúrákat ismernek meg, szóbeli és írásbeli kommunikációjuk egyaránt 
fejlődik, bővülnek az elektronikus kommunikációs lehetőségeik, újabb digitális kifejezési 
formákat ismernek meg. 

A projekt eredményei: digitális olvasónapló, napló a közös élményekről, olvasmá-
nyokat népszerűsítő blogok különféle digitális tartalmakkal (e-book, hangoskönyv: szemel-
vények felolvasása az adott könyvekből anyanyelven és angol nyelven, videók, prezentáci-
ók, interaktív elemek), olvasó-találkozó naplója, elkészült táborzáró produktumok (bábok, 
tablók, plakátok), összefoglaló DVD a projekt során készített digitális tartalmakkal.

Reményeink szerint tanulóink olvasási kedvét felkeltve egyre többet és többet fognak/
fogunk olvasni. A választott, javasolt, kerettantervben megjelölt irodalmi művek feldolgo-
zását új szempontokkal, érdekesebb módszerekkel, cselekedve, személyes élménnyé téve 
fogjuk feldolgozni.
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Otthonaink „Világa”

Filep Doina 

Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti  
Általános Iskola 

http://www.megyaszoiskola.hu/

Fizika, kémia és számítástechnika tanár vagyok, és tizenkét éve tanítok a Megyaszói 
Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskolában. Fontosnak tartom, hogy a természettudomá-
nyi tantárgyakat a tananyagok használatával életközelibb módon tanítsuk, mivel így jobban 
felkeltjük a tanulók érdeklődését, motiváltabbá tesszük a tanulás során. Intézményünkben 
minden feltétel adott a 21. század kompetenciát fejlesztő módszerek alkalmazásához. Sze-
retnék még több tapasztalatot szerezni a nemzetközi projektek terén, egy nemzetközi projekt 
megvalósításával a gyakorlatban. 

Scientix követhelyettesként két nemzetközi műhelymunkán vettem részt. A Go-Lab pro-
jekt keretében tananyagfejlesztéssel foglalkoztam, és az általuk kínált felületen önálló tanu-
lásra alkalmas tananyagot publikáltam. 

2015 májusában iskolánk csapata megnyerte az INVOLEN (Intergenerational Learning 
for Nature Conservation Volunteers) projekt versenyét.

Otthonaink „Világa”
A projekt témája az áramkörök, Ohm törvénye és az elektromos izzók története.

A projekt céljai: 
• A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése: figyelem, emlékezet, gondolkodás.
• A hatékony tanuláshoz szükséges tanulási szokások tudatosítása és kialakítása.
• A tanuláshoz való megfelelő viszony kialakítása és fenntartása.
• Tanulási stratégiák kialakítása és fejlesztése.
• Valóságalapú, ugyanakkor személyes világkép és világnézet kialakításának tapintatos 

segítése.
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• A tudományos és technikai témák, társadalmi kérdésekkel való összekapcsolása.
• A tudományos, technikai és társadalmi kérdések együttes kezelése.
• Az ember alkotta világ értékei – tudomány vívmányainak a megismerése, tisztelete.
• Ismerjék meg a történelmi korok időrendjének megfelelően, a természettudományok 

kiemelkedő felfedezéseit, valamint azt, hogy ezek az ismeretek milyen módon segítet-
ték elő a technika fejlődését.

A tanulócsoportok fő tevékenységei: gyűjtőmunka, böngészés az Interneten, könyvtár-
használat, megfigyelés, jegyzetkészítés, beszélgetés, tudományos szövegek feldolgozása, szö-
vegértés, magyarázat, bemutatás, kísérletezés, feladatmegoldás és közben folyamatos értéke-
lés, döntéshozás. Házi feladatként: áramkörtervezés, szórejtvények megfejtése.

Kapcsolódó műveltségterületek, tantárgyak: egészségtan, etika, fizika, háztartástan, 
idegen nyelvek, informatika, kémia, környezeti nevelés, matematika, technika, történelem

Korosztály:  13-14 év
Munkanyelv: magyar
A projekt tervezett időtartama: 2 hónap

Projektfoglalkozások: 10 X 45 percben az elektromosság, áramkörök téma köré fogja 
össze iskolánk 8. osztályos tanulóit. A szükséges előzetes ismeretek áttekintése után tanuló-
központú tanulási folyamatok során a gyerekek új ismereteket szereznek az adott témakörben. 
Ebben a projektben a tanulók az elektromos világítás, a soros és a párhuzamos áramkörök-
höz tartozó fogalmakat, ismereteket fogják elsajátítani, megtanulni.

Hangolódj rá!
A fény szerepe, fontossága életünkben…
A tanulók csoportokban dolgozva, az általuk gyűjtött szavakból szófelhőt készítenek.  

A szép színes szófelhőket bemutatják egymásnak, és nyomtatás után felkerülnek egy erre a 
célra kialakított gyűjtőhelyre. A csoportok felosztása is interaktív és látványos módon törté-
nik a TeamUp.com nevű program segítségével.

http://teamup.aalto.fi/
Az IKT eszközök és alkalmazások valóban élvezetes, sokkal örömtelibb és színesebb mun-

kafolyamatot eredményezhetnek, és nem utolsó sorban segítik a munkánkat.
A téma aktualitásának tudatosítása, az elektromos energia fontossága, a takarékosság és 

a környezetvédelmi szempontok megbeszélése. Megbeszélés során tisztázzuk a projekt tar-
talmát, lényegét, elvárásainkat. A megbeszélés során igyekszem motiválni is a résztvevőket, 
bemutatom a tevékenységek folyamatát és az ütemtervet; beszélünk a tervezett produktu-
mokról, ami a munkánkat fogja tükrözni.

A szavak segítségével minden csapat készít egy szórejtvényt a Learningapps.org felületén 
található alkalmazás segítségével. Ezeket egymással megosztják, és házi feladatként megold-
ják a különböző csapatok által létrehozott szórejtvényeket.
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Alkoss, mutasd be! 
A világítás története…
A tanulók négy csoportban dolgozva, négy történelmi korszak (ókor, középkor, korai újkor, 

modern újkor) világítás története kapcsán készítenek bemutatókat. Az információgyűjtéshez, 
a pedagógus által megadott Internetes oldalakat használhatják. A munka végén minden csa-
pat bemutatja az elkészült anyagát.

Térképezd fel!
Az elkészített prezentációs anyagok felhasználásával a tanulók együttműködve készíte-

nek egy közös bemutatót a világítás történetéről a kezdetektől napjainkig. A prezentációban 
külön helyet kap a hazai sajátosságok bemutatása.

A bemutató szövegrészeit egy következő órában angol nyelvre is lefordítjuk. (idegen nyelvi 
kompetencia fejlesztése)

Ismerd meg!
Egyszerű áramkörök.
Az alapvető elméleti anyag frontális bemutatása, előzetes ismeretek áttekintése.
Ismeret-Kérdés-Tanulás (I-K-T) táblázat készítése. A táblázat első két oszlopát kitöltjük. 

Mit tudunk? Mit szeretnénk megtudni?
Az utolsó oszlopot a projekt végén, az értékelésnél töltjük ki. Mit tanultunk?

Fedezd fel! Kísérletezz!
Az elméleti anyagrész megtanulása, megismerése tanulói kísérletek elvégzésével történik. 

Egyszerű, érdekes kísérletek, amelyeket a Go-Lab portálon létrehozott önálló tanulási felüle-
ten fognak végezni. http://www.golabz.eu/spaces

A kialakított felületen személyre szabott kísérleteket végezhetnek különböző online labo-
ratóriumokat használva. Méréseket végezhetnek a megtervezett áramkörök esetében. Így 
önállóan fedezhetik fel Ohm törvényét. A gyerekek az általam létrehozott felületen önállóan 
dolgozhatnak, akár otthon is megnyithatják a felületet és kísérletezhetnek a legnagyobb biz-
tonságban, annak ellenére, hogy áramkörökről van szó. A foglalkozáson három külön állo-
máson, csoportforgóban dolgoznak. A kísérleteket előre megfogalmazott szempontok szerint 
végzik, hipotéziseket fogalmaznak, leírják tapasztalataikat és következtetéseiket. Ezek után 
a Socrative.com alkalmazás segítségével készített feladatlapokat töltenek ki. A feladatlapok 
kapcsolódnak a kísérletekhez, és az adott téma elméleti és számítási feladatait tartalmazzák. 
Végül rövid vázlatot írnak, füzeteikbe - használják a tankönyvet és az előző tevékenységek-
ben szerzett tudást.

Fedezd fel a kapcsolatot!
A következő foglalkozáson egy prezentációs anyagot mutatok be. A prezentáció minden 

nap használt elektromos eszközöket, az életünk során tapasztalható jelenségeket, folyama-
tokat ábrázoló képeket tartalmaz. Így megteremtjük a kapcsolatot a tanulmányozott téma, 
fizikai törvények és a mindennapi életünkkel. 
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A tanulók megnevezik a képek által bemutatott eszközt, jelenséget, fogalmat. Elvonat-
koztatnak a kísérleti tapasztalatoktól és kapcsolatot teremtenek a kísérletekben megfigyeltek, 
mindennapokban való megjelenésével, szerepével. 

Ez egy jó alkalom az újonnan szerzet ismeretek tisztázására, rögzítésére.

Álmodd meg!
Saját szobánk, kedvenc helyiségünk megvilágítása!
A projekt következő tevékenységeként mindenki megtervezi saját szobája, kedvenc otthoni 

helyiségének a világítását. Az elkészített áramköri rajzokat tanulmányozva újra kitérhetünk 
a tanult elméleti anyag ismétlésére, a párhuzamos kapcsolás sajátosságaira, kihangsúlyozva 
két kapcsolási mód sajátosságait.

Reflektálj!
Zárás, értékelés:
Megbeszélik és megfogalmazzuk az eddigi projektmunka alakulását, az elmúlt hetek tevé-

kenységeit, eredményeit, élményeit. Sikerült válaszokat kapni a projektindító kérdésekre?
Meghívás a Linoit.com felületre. Saját vélemények, reflexiók a tevékenységekkel kapcso-

latban. Mindenki leírja egy cetlire a véleményét, legjobb élményeit az elmúlt órák, projektte-
vékenységekkel kapcsolatban. Interaktív faliújság készítése, megosztása zárt csoportban.

Formatív értékelés, reflektálás:
A tanulócsoportok fő tevékenységei: gyűjtőmunka, böngészés az Interneten, könyvtár-

használat, megfigyelés, jegyzetkészítés, beszélgetés, tudományos szövegek feldolgozása-szö-
vegértés, magyarázat, bemutatás, kísérletezés, feladatmegoldás és közben folyamatos értéke-
lés, döntéshozás. 

Házi feladatként: áramkörtervezés, szórejtvények megfejtése.
A projekt végén egy erre a célra létrehozott összejövetelen (teadélután) a számítástechnika 

tanár kollegákkal, osztályfőnökökkel, érdeklődő szülőkkel szóban fogjuk értékelni a tanulók 
munkáját és minden gyerek kap egy névre szóló, az általuk tervezett logóval ellátott, részvé-
teli oklevelet.

A projekt főbb szerepkörei:
A tanulás során fontosnak tartom a tanulóim saját vélemények megfogalmazását egy-egy 

témával kapcsolatban, ami elég nehéz még nekünk felnőtteknek is. 
Jó, ha játékos, csoportban elvégzett feladatok kapcsán időben hozzászoknak a különböző 

tevékenységek értékeléséhez, megfogalmazzák igényeiket, adott esetben kételyeiket.
Így fejlődik a személyközi és szociális kompetenciájuk. Ide tartoznak mindazok a viselke-

désformák, amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy képesek legyenek haté-
kony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudják 
oldani a konfliktusokat. Ezek mind nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos 
érintkezésben mind az iskolai tevékenységük során, mind a magánéletük területén.

A gyerekek nagyon szívesen dolgoznak, részfeladatokat vállalnak csoporton belül, folya-
matosan önellenőrzést és egymás ellenőrzését végzik. A sajátos nevelésű igényű diákokat 
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olyan csoportba lehet beosztani, ahol a többiek segítik a feladatok elvégzésében. A tanulóköz-
pontú tanulás fejleszti az önálló tanuláshoz szükséges készségeket, döntéshozást, időkeretek 
betartását, önszerveződést, felelősségteljes feladatvégzést. 21. századi életvitelhez szükséges 
kompetenciákat sajátítanak el.

A sok színes Internetes alkalmazás nagyon motiválja a tanulókat. Közelebb érzik maguk-
hoz a tananyagot, érdekesebbnek látják a nekik olykor még száraz, nehézkés tudományos 
ismeretanyagot.

Használt IKT eszközök:

Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások

Kapcsolattartás TestvérTér, e-mail, Facebook: zárt csoport

Projektdokumentáció http://www.golabz.eu/ PowerPoint
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Közös feladatok megvalósítása, 
megosztás, dokumentáció

http://hedifarkas.blogspot.hu/2012/11/vilagitas-tortenete.html

http://elektromuzeum.hu/hu/allando-kiallitasok/
vilagitastechnika/

http://vilagitas.mindenkilapja.hu/html/22317846/render/
a-vilagitas-tortenete

http://epa.oszk.hu/00200/00220/00014/pdf/firka_
EPA00220_2000_2001_06_227-235.pdf

http://u-led.hu/cikk/a-vilagitasrol-roviden

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izz%C3%B3l%C3%A1mpa

TeamUp, interaktív tábla, tanulói laptop, I-K-T táblázat, 
Socrative, Linoit, Wordle, LearningApps, Iskola honlapja, 
TestvérTér

Projekttermékek bemutatása, 
megosztás, dokumentáció, 
arculattervezés stb.

Ellenőrzés, önellenőrzés módja, eszközei:
1. A projektmunka megkezdése előtt
Szófelhő, ötletbörze, emlékeztető kérdések, beszélgetés, megbeszélés: projekt tartalma, 

lényege, elvárások, vita, I-K-T táblázat

2. Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre
Segítő kérdések, munkalapok, feladatlapok, vázlatok értékelése, napló (önértékelés, társak 

munkájának értékelése), tanulás központú keresés értékelése, csoportos megbeszélések, cso-
porton belüli együttműködés értékelése, tevékenység ellenőrző listák, projekt ellenőrzőlista, 
szófelhő

3. A projektmunka befejeztével
Önértékelés és reflexió: faliújság, áttekintő táblázatok, I-K-T táblázat, beszélgetés.
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A projekt eredményeként a következő képességek fejlődése várható: 
• A tudományos, technikai és társadalmi kérdések együttes kezelése
• Az ember alkotta világ értékeinek, a tudomány vívmányainak a megismerése, tisztelete
• Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelése
• Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
• Összefüggések felismerése, értelmezése
• Összefoglalás készítése, a megoldás keresése és a megoldás végrehajtása
• Önálló véleményalkotás
• Az ismeretek alkalmazása a problémák megoldásában
• Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a vála-

szok megtalálása érdekében
• Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban
• Együttműködő-készség különböző csapatokkal a produktum létrehozásának érdekében
• A technológia, mint eszköz alkalmazása az információgyűjtés és rendszerezésben, 

értékelése a tervezett termék létrehozásában
• Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése
• Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal; a csapat kollektív tudásának hasz-

nálata a megfelelő esetben
  
Az ötlet fő mozgatója tulajdonképpen a tanulók motiválása a természettudományos tan-

tárgyak tanulásában. Egy hagyományos fizika óra sorozat, új ismeretek megszerzése IKT 
eszközökkel és kooperatív módszerekkel támogatva. Már jó pár éve próbálkozom, és úgy 
vettem észre a tanulók jobban figyelnek, szívesebben dolgoznak, ha önállóan tehetik, kis irá-
nyítással. Nagyobb a felelősség érzetük, igyekeznek teljesíteni a rájuk bízott feladatokat. És 
ez a cél, hogy szívesen vegyenek részt a tanórai tevékenységen, hogy élmény legyen a tanulás. 
Új ismeretek megszerzése tanulóközpontú tanulási módszerekkel, használva az adott IKT 
eszközöket - ez tulajdonképpen az általam leírt foglalkozás lényege. Ezt további témakörökre 
vagy egész tananyagra lehet bővíteni, odafigyelve a tanulói igényekre és az időkeretekre. 
A diákcsoportok kísérleteznek, gondolkodnak, vázlatot írnak, kinyilvánítják véleményüket 
szóban és írásban, tesztet készítenek, saját terméket hoznak létre (vázlat, teszt, prezentáció, 
kísérleti munkalapok), mindezt hagyományos módon és új innovatív módszerek, eszközök 
használatával, segítségével. Különböző tevékenységeket, produktumokat megoszthatnak 
egymás között és a más nemzetiségű, a projektben résztvevő tanulókkal.
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Melléklet – Nyitórendezvény és 
workshopok, Budapest
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Nyári iskola, Budapest
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Zárórendezvény, Bánk
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