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Tehetséggondozás több szinten
Dr. habil. Gyarmathy Éva, MTA Pszichológiai Kutatóintézet
A digitális kor a gyerekek képességeit jelentősen megváltoztatta. A mai gyerekek agya
sok, szimultán, főleg vizuális és auditív ingeren fejlődik. A digitális kor fő jellemzője,
hogy tudás és készségek nélkül is hozzájuthat információhoz, tudáshoz bárki. A digitális bennszülöttekben ezért az az érzés alakul ki, hogy tudásuk van. A digitális
bennszülöttek sem értenek jobban a technikai eszközökhöz, mint a digitális bevándorlók, de számukra a virtuális tudás is tudás. Erőfeszítés nélkül is képesek a rendelkezésre álló tudást használni. A kiemelkedőek azok lesznek, akik az információkat
rendszerben tudják kezelni, és a tudást sajátjukká teszik.
Nem véletlen, hogy két tehetséggondozó szakember is az informatika terén írt fejlesztő anyagot. Suszter Balázs és Gál Tamás egyaránt a mai kor lehetőségeinek minél
magasabb szintű alkalmazásához segítik a gyerekeket. Módszereik, mint a további
itt megjelenő szakértőké is, bár más-más területen, jelentős szabadságot adnak
a tevékenységekre. Runda Margit, Somló Katalin és dr. Stankovics Éva fejlesztő
anyagai is a gyerekek sokféle érdeklődéséhez és képességszintjéhez alkalmazkodó
fejlesztő foglalkozásokat mutatnak be. A gyerekek képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően egyre magasabb szintre juthatnak. Az együttműködés során
egymástól tanulnak, közben egymást kiegészítve használják képességeiket.
A mai gyerekek idejük igen nagy részét az oktatási intézményekben töltik, ezért az ott
tapasztaltak erőteljesen hatnak a gondolkodásukra. Ha azt élik meg, hogy nap mint nap
tudatos tevékenység által fejlődnek, ez beépül az életszemléletükbe, és képességeiket
a gyakorlás által maximalizálni tudják. Ehhez olyan környezetre van szükség, ahol
megélhetik a hozzáértésüket.
Az önbizalom ugyanis újabb tevékenységre sarkall, így tovább nő az erőfeszítésre
való hajlam és a teljesítmény. A teljesítményeket a hozzáértés megélése készíti elő.
Az iskolának az a gyakorlata, hogy korán, még kiforratlan képességek szintjén máris
teljesítményeket vár el, a későbbi kiemelkedő teljesítményeket veszélyezteti. A szabad próbálkozás, az anyag rendszerbe helyezése, majd a magasabb szinten történő
használata kell, hogy megalapozza a teljesítményeket. A tanításnak többet kell adnia,
mint amennyit elvár. A sokféle képességet megmozgató tevékenységek sok tanuló
számára jelentenek sikert.
A mindennapi foglalkozásoknak ugyanúgy, mint a szakköröknek, gazdagító programoknak legfontosabb feladata, hogy megmutassa a gyerekeknek, adottságaik
kiemelkedő képességek kifejlesztésére hajlamosítják őket, és ezért érdemes
erőfeszítést tenniük. Az önmagába vetett hite sarkallja az embert a kitartó munkára,
és a tehetségesek azok, akikben ez a hit hatalmas belső energiával szabadul fel.
A tehetségeseket nem válogatni kell, hanem mindenkinek lehetőséget adni a legnagyobb fejlődésre. A tehetségesek azok, akik ezzel a lehetőséggel a legnagyobb mértékben élni akarnak.
Gyarmathy Éva
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Bevezetés
E módszertani füzet az Oktatásért
Közalapítvány támogatásával (közOKA-XXI./19.) 2010-ben készített, az
interneten szabadon elérhető és szabadon használható informatika tananyag (1. ábra) összeállításának és
kipróbálásának tapasztalatait, valamint a TÁMOP - 3.4.3-08/1-20090027 „Iskolai tehetséggondozás” projekt (2. ábra) megvalósítása során
szerzett tapasztalatokat adja közre.
Mindkét program megvalósításában elsősorban az Egressy Gábor
Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakisko-la,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és

Gyermekotthon pedagógusai vettek
részt, de sok segítséget kaptunk
más intézmények pedagógusaitól,
szakértőitől is. A munkát kezdettől
támogató intézmények: a Mérei
Ferenc Fővárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet,
a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége és a Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete. Szakértőként közreműködtek Bondzsér
Zita és Végh András a Mérei Ferenc
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai.
Projektjeink nyitottak. Eredményeinket az interneten tesszük
közzé. Bárki szabadon használhatja
az elkészült tananyagokat, oktatási

1. ábra. Az Ingyenes elektronikus informatika tananyag honlapja (http://informatika.gtportal.eu/)
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2. ábra. Az Iskolai tehetséggondozás honlapja (http://www.tehetseggondozas.hu/)

segédanyagokat tanításhoz vagy tanuláshoz. Megköszönjük, ha valaki
véleményével, javaslataival vagy feladatok, tananyagrészletek beküldésével segíti munkánkat.
Célunk, hogy a közreadott anyagokkal segítsük a pedagógusok és a diákok munkáját, és persze a sajátunkat
is.
Az informatika tananyag készítésének ötlete akkor fogant meg, amikor
az Egressyben a hallássérült fiatalok
integrált nevelésének gondolatával
még csak játszadoztunk. Ekkor derült ki ugyanis, hogy az ő speciális
igényeiknek megfelelő tankönyvek
nincsenek. A tananyag tehát nem
tehetséggondozáshoz készült, de

összeállításánál fontos szempont
volt, hogy tegye lehetővé a differenciált oktatást. Használata során
derült ki, hogy a kimondottan a sérült fiatalok számára készült részei
eredményesen használhatóak ép társaik, sőt a kimondottan tehetséges
diákok esetén is. Fordítva persze
nem igaz. Például a HTML szerkesztés kimondottan érettségire készülő,
legalább átlagos képességű diákok
számára íródott.
Az informatika tananyag fő részei:
• Programozott tananyag
• Projektalapú feladatok
• Oktatási segédanyagok (prezentációk, interaktív táblás anyagok)
• PDF jegyzetek
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Az informatika oktatásának
módszertani sajátosságai
A hallássérült fiatalok integrált oktatását megkönnyítő alternatív pedagógiai módszerek fejlesztése, kipróbálása és közzététele terén közösen elért eredményeinket 2010-ben a
Tempus Közalapítvány a Hálózati tanulási díjjal jutalmazta. Az elismeréssel járó támogatást egy országos
informatikai verseny kiírására, ezen
belül a versenyen eredményesen szereplő tanulók díjazására fordítottuk. A Fülemüle Országos Informatika Verseny 2010/2011. tapasztalatait
külön fejezet mutatja be. A verseny
során négy országból (Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia)
összesen 159 tanuló mutatta be, hogy
ő miként tanítaná az informatikát.
Az eredményes versenyzők munkái
(prezentációi, interaktív táblás tananyagai) letölthetőek a www.tehet
seggondozas.hu oldalon, de elérhető
az informatika tananyag felhasználói
számára is. Sok közülük nyugodt szívvel használható informatikaórán, akkor is, ha nem tanuló tartja.
A www.tehetseggondozas.hu webhely
még feltöltés alatt áll, ha elkészül, az
informatika.gtportal.eu nagy testvére lesz. Több tantárgyhoz kínál a tehetséggondozásban felhasználható feladatokat. A német nyelv, az angol
nyelv, a történelem és az olvasásértés
oktatásához már most is sok feladatot tartalmaz. A feladatok feltöltése
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folyamatos. További újdonságot jelentenek a nyelvi, memóriajátékok és
keresztrejtvények, amelyek a játszva
tanuláshoz nyújtanak segítséget.
Az informatika.gtportal.eu-val szemben itt nincs programozott tananyag, viszont a tesztek, feladatok megoldását követően a tanulók megismerik a helyes megoldást. Ezen a webhelyen kapott helyet a szakmai informatika néhány témaköre, mint a programozás, Linux rendszergazda ismeretek.
A fenti két honlap közül egyik sem
végleges, és reményeim szerint hoszszú ideig nem is lesznek befejezve.
Az informatika tananyag a közOKAXXI. pályázat lezárását követően is
sokat változott, új ismeretanyagokkal bővült. Készítésének kezdetén
még a részt vevő iskolákban az Office
2003 programcsomagot használtak
a tanulók az informatikaórán. A tananyagban egy kicsit előre gondolkodva már az Office 2007 lett részletesebben kidolgozva. Lassan azonban ideje lenne az Office 2010-hez
kapcsolódó tananyag elkészítésének.
A következőkben egy rövid áttekintést adok az informatika tantárgy oktatásának módszertani sajátosságairól, majd bemutatom, hogyan lehet a
megismert két webhelyen található
tananyagokat és segédanyagokat a
tehetséggondozásban felhasználni.

A közismereti informatika egy új tantárgy, amely a 80-as évek elején még
nem létezett. A számítástechnika
oktatása az 1980-as években, a személyi számítógépek rohamos terjedésével vált megkerülhetetlenné a
közoktatásban, de ekkor még oktatásának módszertana, illetve a
valóban releváns tananyag nem állt
rendelkezésre.
Az informatika oktatása először integráltan, az 1988-as, Művelődési
Minisztérium által korrigált tantervben jelent meg az általános iskolák 4. és 8., valamint a gimnáziumok
1–2. évfolyamain a technika tantárgyába beépítve. A Nemzeti Alaptantervben (1995) már az informatika önálló műveltségterületként
szerepelt, magában foglalva a számítástechnika és a könyvtárhasználat
ismereteit. Jelenleg (2011) a kerettantervek rögzítik az informatika
oktatásának követelményeit az általános iskolák 6–8., a gimnáziumok
9. és a szakiskolák, valamint a szakközépiskolák 9–10. évfolyamain.
Az eltelt rövid idő alatt az informatika oktatásának tartalma sokat változott. Kezdetben maga a számítógép
volt a tananyag, a tanítás célja pedig
a számítógép működésének megértése. Ezt követően hol az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, hol pedig az alkalmazói készség kialakítása

volt a tanítás fő célja. Időközben az
informatika fejlődésével a tananyag
bővült a multimédia-készítéssel, az
elektronikus kommunikációval, az
internettel stb.
Jelenleg a középszintű informatikaérettségi elsősorban az alkalmazói
késszégeket, ismereteket kéri számon. A közismereti informatika
oktatásának fő céljai:
• a tanulók informatika iránti érdeklődésének felkeltése és folyamatos ébren tartása,
• korszerű alkalmazói készség kialakítása,
• az algoritmikus gondolkodás fejlesztése,
• önálló munkára, ismeretszerzésre nevelés,
• együttműködésre nevelés (az
eredményes csoportmunkához
szükséges készségek fejlesztése),
• alkotó munkára nevelés.
Az informatika oktatása meglehetősen sokrétű, és igen gyorsan változó folyamat.
• Sokrétű, mivel a tantárgy a
számrendszerektől a weblapkészítésig, az informatikai alapismeretektől az adatbáziskezelésig számos témakört ölel fel.
• Változó, mivel a hardvereszközök gyors fejlődése, az egyre
újabb eszközök, szoftverek és
szoftververziók megjelenése az
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oktatott ismereteket, az oktatáshoz használt tankönyveket,
segédeszközöket gyorsan elavulttá teszik. A szaktanároktól
a változások követése állandó
önképzést követel.
A tantárgynak kiemelt feladata,
hogy fejlessze az ismeretek önálló
megszerzésének és alkalmazásának
képességét. A módszerek olyan
kombinációját kell felhasználni az
oktatás során, amelyek alkalmasak az önálló tanulás és alkalmazás
képességeinek, a gyakorlati munkatevékenység készségeinek kialakítására. Ezek a képességek megteremtik a későbbi önképzés feltételeit,
és segítséget nyújtanak a tanulóknak
az életük során felmerülő problémáik megoldásához szükséges ismeretek megszerzéséhez.
Az alkalmazott módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni a
tanítás tartalmát, a megoldandó
didaktikai feladatot, valamint a
tanulók sajátosságait (életkorát,
képességeit, meglévő ismereteit). A
tananyag koncentrikus felépítésű.
Egy-egy tananyagrésszel (pl. bekezdésformázás) a tanulók az évek során
többször is találkoznak.
A közismereti informatika tantárgy oktatásánál sokszor különösen nagy különbségek vannak a ta-

nulócsoportok tagjai között. Az egyes
tanulók egyéni sajátosságaihoz
igazodó módszerek, módszerkombinációk alkalmazásával érhető el,
hogy minden tanuló új ismereteket,
tapasztalatokat szerezhessen. (A jók
ne unatkozzanak, a gyengék pedig ne
szakadjanak végképp le.)
A tanulók által készített feladatok,
házi feladatok esetén gyakori jelenség, hogy egy-egy diák munkáját
többen is beadják sajátjukként.
Lehetőség van az azonos megoldások
kiszűrésére és órai munka esetén a
jelenség megelőzésére is, de ez soksok időt igényel a szaktanártól és a
rendszergazdától. A legegyszerűbb
megelőzés a kreativitást igénylő
feladatok összeállítása, ahol a tanulónak nem egy meglévő munkát
kell reprodukálnia, hanem valami
újat alkotni.
A tanítás számítógéptermekben
folyik. Mára az iskolák többsége
szélessávú internetkapcsolattal is
rendelkezik. A számítógép, valamint az internet használata egyrészt
új oktatási módszerek használatát
teszi lehetővé, másrészt a tanítás
tartalmát is jelenti egyben. A számítástechnikai eszközök használata
motiváló hatással van a tanulókra,
ugyanakkor veszélyforrást is jelent.
A tanulók hajlamosak az óra anyagához nem illeszkedő program-

ok használatára vagy weboldalak
meglátogatására, mihelyt lehetőségük nyílik rá. A szaktanárok és
rendszergazdák számára nagy kihívást jelent, hogy a tanulók az óra
során csak a számukra kiadott feladatokkal foglalkozzanak, ezért
különösen fontos az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása,
a feladat iránti elkötelezettség kialakítása.
Minden gyakorlati foglalkozás csoportbontásban történik. A maximum 16 fős csoportlétszám egyrészt
könnyebbséget jelent a pedagógusok
számára, ugyanakkor a csoportokon
belüli különbségek kezelése rendszerint differenciált foglalkoztatást
igényel, ami a tehetséges, az átlagos
és a gyengébb képességű tanulók
számára más-más feladatok kiadásával oldható meg.
A tantárgy egyszerre közismereti és
szakmai alapozó jellegű. Sok átfedés
van a közismereti és a szakmai informatika követelményrendszer között.
Mindkettőnek alapja a számítógép
működésének és használatának,
valamint az informatika alapfogalmainak ismerete.
A motiváció az eredményes tanulás
alapfeltétele. A közismereti informatika tantárgy esetén az érdeklődés
és a figyelem felkeltésére, majd
fenntartására jól alkalmazhatóak

a számítástechnikai eszközök. A
kreativitást igénylő „személyre szabott” vagy csoportban megoldandó
feladatok segítenek az érdeklődés
fenntartásában. A monoton, esetenként túlhatározott feladatok (pl.
egymást követő reprodukciós feladatok) viszont gyakran a motiváció
elvesztéséhez vezetnek.
Az informatika ma olyan, mint régen a foci volt. Mindenki ért hozzá,
viszont csak kevesen művelik jó szinten. A tanulók a számítógép előtt
töltött sok századik óra után hajlamosak azt hinni, hogy mindent tudnak. Jó esetben az órai feladatok megoldásánál, rosszabb esetben pedig
érettségi vizsgán derül ki, hogy bizony alapismeretek hiányoznak. Éppen ezért fontos a megfelelő nehézségi szintű feladatok megoldásán
keresztül megvalósított visszacsatolás. Az informatika oktatása
a nagy hagyománnyal rendelkező
tantárgyakhoz (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom stb.)
képest még gyerekcipőben jár. Fontos feladata, hogy a digitális kor kihívásaira felkészítse a fiatalokat.
A jelenlegi helyzet érdekessége,
hogy a hagyományos tankönyveken
nevelkedett pedagógusok, a digitális bevándorlók1 oktatják napjaink
informatikai eszközeinek használatát azoknak a diákoknak, akik már

Bővebben lásd Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók 2001. Marc Prensky On the
Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5. 2001. október http://htmlinfo.hu/tarhaz/digitalisbennszulottek-1-resz/ 2011. június 24-i megtekintés
1

10

11

Hardver–szoftver háttér
ebben az új világban nőttek fel és
egész életüket úgy élték, hogy a
digitális kor eszközei (számítógép,
mobiltelefon stb.) vették őket körül.
A mai fiatalok számára a számítógép, internet használata életük részévé vált. Ők a digitális bennszülöttek, akik „anyanyelvi szinten”
beszélik a számítógépek, vidojátékok és az internet digitális nyelvét.
Ha diákjaink ilyen jól ismerik a
számítógép és internet használatát, akkor felvetődhet a kérdés:
Miért is van szükség az informatika oktatására? A választ a magyar nyelv oktatása adja, amelynek
célja, hogy az egyén az ösztönös
nyelvhasználatból a nyelvileg művelt ember színvonalára jusson el.
Az informatika oktatásának tar-
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talma az eltelt rövid idő alatt is
többször változott, és jelenleg is
szakemberek vitatkoznak azon,
valójában mit is kellene tanítani a diákoknak. Az biztos, hogy
a szoftverek használatának, a programozási nyelvek, számítástechnikai eszközök és hálózatok megismerése mellett olyan képességekre
kell szert tenniük, mint:
• az informatikai környezet eredményes használata a napi és
várható feladatok, problémák
eredményes megoldására,
• az informatikai problémahelyzetek megoldása.
Az a szoftver, amellyel egy 7.
osztályos tanuló ma ismerkedik,
mire munkába áll, már garantáltan
a feledés homályába merül.

Az informatika oktatása igen csak eszközigényes. A közoktatásban az egyik
legköltségigényesebb tantárgy. További problémát jelent a szükséges hardvereszközök és szoftverek gyors elavulása. Az eredményes tanuláshoz elengedhetetlen, hogy a tanulók otthon is
használhassák az iskolában megismert szoftvereket, amelynek ma még
távolról sincsenek meg a feltételei.
Az 1980-as években jelentek meg az
első számítógépek az oktatásban. Kezdetben csupán szakkörökön és a szakképzésben használták őket. Az elmúlt
kicsit több mint 20 esztendő alatt a számítógéppark és az oktatáshoz használt szoftverek többször lecserélődtek.
Több generációváltáson a Commodore ,
HT 1080Z, ABC 80, ZX Spectrum
számítógépektől az IBM XT, IBM AT
286, IBM AT 386, IBM AT 486, és Pentium gépeken keresztül jutottunk el a
ma korszerű számítógéptípusokhoz.
Megjelentek a multimédia-eszközök
és persze az internet, amely megteremtette az információk szabad
áramlásának lehetőségét. A szoftverek
terén nagy ugrást jelentett a grafikus
operációs rendszerek megjelenése.
A számítógépek 3–5 évenként elavulnak, ami nagy anyagi áldozatokat követel mind az oktatási intézményektől,
mind pedig a szülőktől.
A beszerzéseknél ügyelni kell arra,
hogy az éppen kifutó típusok rövidebb

ideig lesznek használhatóak, az éppen
csúcskategóriásnak számító eszközök
pedig aránytalanul drágák. A felhasználni kívánt szoftverek erőforrásigényének ismeretében kell dönteni,
ami nem egyszerű feladat.
Gyakori jelenség, hogy egy számítógép a vele egy időben megvásárolt
szoftverek használata esetén is, a frissítések hatására néhány éven belül
olyan lassúvá válik, ami gyakorlatilag
használhatatlanná teszi. Ebben az esetben nem jelent megoldást az operációs rendszer és a felhasznált szoftverek újratelepítése, hiszen a frissítések hatására rövid időn belül ismét
lassú lesz gépünk. A frissítések kikapcsolása pedig sebezhetővé teszi a rendszert. A régebbi számítógépek ismét
gyorsak és jól használhatóak lehetnek
kis erőforrás-igényű nyílt forráskódú
operációs rendszerek használatával, amelyek mára szabadon letölthetőek az
internetről és felhasználásuk ingyenes.
A szoftverek beszerzésénél komolyan
meg kell gondolni, hogy melyik operációs rendszert és milyen programokat
használjunk. Az informatikaérettségin
a tanuló szabadon választhat a Windows és a Linux operációs rendszerek
több változata között. A felkészülés
során pedig gyakorlatilag az iskola
dönt, ami akkor is nagy felelősség, ha
az iskolák ingyenesen hozzájutnak
a szükséges szoftverekhez. A szülők
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Tehetséggondozás informatikaórán
számára gyermekük érettségire történő felkészüléséhez szükséges jogtiszta
szoftverek beszerzése akár a számítógép árának megfelelő plusz kiadást is
jelenthet. Az oktatás céljai között szerepel a szerzői jogok tiszteletben tartására nevelés, így a szoftverek illegális
használata nem jelenthet megoldást a
problémára. 10–15 évvel ezelőtt a Linux
operációs rendszer használata komoly
szakmai felkészültséget igényelt. Mára
azonban az internetről szabadon letölthető számtalan felhasználóbarát változata, mégpedig az érettségire való sikeres felkészüléshez, a mindennapi
munkához szükséges valamennyi
szoftverrel együtt (irodai programcsomagok, képszerkesztők, weblapszerkesztők, böngészők stb.). Használatuk
elsajátítása azon tanulók vagy tanárok
számára, akik a Windowst és a programok Windowson futó megfelelőit jól
ismerik, csupán néhány nap, és ez fordítva is igaz. Természetesen a ritkábban használt funkciók keresgélése
még hetekig eltarthat, de ez a régebben
tanító informatika tanárok számára
ismerős tevékenység. Például a Word
2.0 óta minden Word verzió esetén
elölről lehetett kezdeni a már megismert funkciók keresgélését. Többek
között a körlevél készítésének módja is
többször változott az elmúlt években.
Ma már a Linux telepítése sem ördöngösség. Egy dologra kell csupán nagyon
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odafigyelni: a partíciók kiválasztására,
formázására. A Linux nyugodtan telepíthető a már meglévő Windows rendszer mellé is második operációs rendszerként, ami az átállás időszakát megkönnyítheti. A kernel által ismert hardvereszközök illesztőprogramjait a rendszer automatikusan telepíti, így ezzel
sem kell külön bíbelődni. Akkor lehet
csupán egy kicsit nehezebb egy-egy
eszköz illesztése, ha a Linux nem ismeri. Szerencsére ezekből van lényegesen kevesebb. Ebben az esetben a
Linux-felhasználók szakmai fórumain
találhatunk megoldást a problémára.
Tehetséggondozásban, ahol a gazdagítás során a tanuló egy-egy általa választott feladaton keresztül ismerkedhet
meg valódi problémák megoldásával, és
lehetőséget kap képességeinek, kreativitásának kibontakoztatására, megmutatására, a Linux használata számtalan ingyenes programmal bővíti lehetőségeit webszervertől a különböző
hang-, kép- és videoszerkesztőkig.
Kétségtelen, hogy ma még a munkahelyek többségénél a pályakezdő fiatalok
Windows operációs rendszerrel és az
azon futó szoftverekkel találkoznak,
de ki tudja, mi lesz 5–10 év múlva. Az
viszont biztos, hogy kevésnek fog bizonyulni, ha a fiatalok csupán annyit
tanulnak meg, hogy egy-egy funkció
eléréséhez hova kell kattintaniuk
az éppen használt szoftver esetén.

Tehetséggondozás vagy
hátránykompenzáció
Nagy különbség van egy elit és egy sajátos nevelési igényű fiatalok nevelését végző iskola legtehetségesebb tanulói között. Sőt, egy tetszőlegesen
kiválasztott iskola két párhuzamos
osztályában is nagy eltérések lehetnek. Ugyanakkor az osztályok, csoportok heterogén összetétele révén
minden közösségen belül vannak a
helyi átlagnál nagyobb teljesítményre képes és a társaiktól leszakadó tanulók is.
A hallgatóság számára maradandó
élményt jelentett 2011. április 7-én,
az Egressy Géniusz Tehetségnapon
a hallássérült fiatalok klarinétkoncertje. A Dr. Török Béla Általános
Iskola tanulóinak produkciója jó
példa volt arra, hogy a képességek
kitartó munkával fejleszthetők,
még igen nagy akadályok esetén is.
Az iskola klarinét tehetségkörének
tagjai egy országos zenei tehetségkutató versenyen valószínűleg nem
jutnának be az élmezőnybe, ugyanakkor teljesítményük mégsem hétköznapi. A hallássérült fiatalok nagy
csoportján belül vitathatatlanul átlag feletti képességekre tettek szert.
A 2000-es években az iskolai oktatásban kiemelt szerepet kapott
a hátránykompenzáció, amelynek

célja a tanulók leszakadásának, elkallódásának megelőzése volt. A tanulók egy része gyenge képességei
vagy képességzavarai, egy másik nagy
csoportja rossz szociális helyzete
miatt került az iskolai felzárkóztató
programokba. Sokan voltak köztük
olyanok is, akiknél a motiváció, a
feladat iránti elkötelezettség hiányzott.
A mai napig vita tárgyát képezi, hogy
a tehetség milyen mértékben függ a
gyermek vele született adottságaitól,
és mekkora szerep jut a környezetnek, a nevelésnek. Az azonban bizonyos, hogy a tehetség legfontosabb
elemei, a képességek, a kreativitás, a feladat iránti elkötelezettség
fejleszthetők. A feladat iránti
elkötelezettség, a motiváció szempontjából lényeges a gyakorlófeladatok átgondolt megválasztsa, a tanuló
bevonása a feladatok kiválasztásába.
Az Egressy Gábor Kéttannyelvű
Műszaki Szakközépiskola 2010-ben
indított tehetséggondozó programjának tapasztalatai egyértelműen
azt mutatják, hogy a tanulók sokkal
szívesebben vesznek részt tehetséggondozásban, mint hátránykompenzációban, még akkor is, ha mindkét
esetben ugyanazok a pedagógusok
igyekeznek képességeiket és kreativitásukat fejleszteni. Utólag végiggondolva nem meglepő ez az
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eredmény, hiszen a tehetséggondozásnak pozitív, míg a hátránykompenzációnak negatív üzenete
van. Mindenki szívesebben veszi, ha
inkább tehetségét, mint hátrányos
helyzetét emelik ki.
Az informatika mára igen sokszínűvé
vált. Számtalan képességterület
fejleszthető az informatikaórán vagy
szakkörön. Ha a tehetségazonosítás nem merül ki az éppen oktatott
tananyag és a tanulók viszonyának
feltérképezésében, hanem azt vizsgáljuk, hogy melyik tanuló mely
területek iránt mutat érdeklődést és
mely területeken érhet el kimagasló
eredményeket eszközként tekintve
a számítógépet, akkor lényegesen
több ifjú tehetségünk lesz. A tehetségterületek ismeretében már olyan
feladatok állíthatóak össze, amelyeken a tanulók szívesebben dolgoznak, így nő az eredményesség.
A sikerélmény pedig, a motivációt
és a feladat iránti elkötelezettséget
növeli.

Miért van szükség tehetséggondozásra?
A középiskola és a középiskolában
tanító pedagógus feladata a tanulók felkészítése az érettségire. Az
eredményesség fontos fokmérője a
végzős diákok érettségin nyújtott
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teljesítménye. A szaktanár ehhez igazodva az órai munka során az átlagos
képességekkel és felkészültséggel
rendelkező tanulókra koncentrál, hiszen ők vannak többségben. A
pedagógusok rengeteg időt és energiát fordítanak a gyengébb tanulókra
is. Igyekeznek megakadályozni végleges leszakadásukat, elkerülni az
évismétlést.
Ideális esetben a tehetséges tanulók csendben elvégzik munkájukat,
majd (a gyakorlás időszakában) segítenek társaiknak a feladatok megoldásában. Felvállalhatják a tanársegéd szerepét, ami hasznos lehet,
mivel
• a tehetséges tanuló személyisége
fejlődik,
• megakadályozza a tehetséges tanuló elszigetelődését (stréberből
segítővé válik),
• a tehetséges diák tantárgyi tudása mélyül,
• a tanulók szembesülnek azzal a
ténnyel, hogy adott feladat megoldható, és egy mintát is kapnak
a megoldásra,
• a pedagógusnak lehetősége nyílik a leginkább rászorulókat, a
leggyengébbeket segíteni.
Természetesen a segítségadás azon
módja, hogy a tehetséges tanuló
készíti el társai feladatait is, nem elfogadható.

A módszer hátrányai:
• nem minden tehetséges tanulóból válik jó „tanársegéd”
• a tehetséges tanuló nem kap a
képességeinek megfelelő új feladatokat. (a tanulók közötti különbségek csökkennek).
„A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és
oktatásban részesüljön…”2
A tehetséges tanulók képességeinek
megfelelő nevelés és oktatás a tehetséggondozás révén biztosítható. Történhet ez órán vagy az órai kereteken
kívül.

Tehetségazonosítás
„...a leghatékonyabb tehetségazonosítás a tehetségek gondozása. Vagyis
a tehetségek megmutatkozása a fejlesztésének megfelelő környezetben a
legvalószínűbb, és ilyen körülmények
között, esetleg, akár valódi teljesítményekhez közelítő feladathelyzetekben
megfigyelve, a tehetségazonosítás biztosabb talajra épül.”3
A tehetség jó eséllyel megmutatkozik, ha a tanulók olyan feladatokon
dolgozhatnak:
• amelyet ők választhattak (öndifferenciálás),
• alkalmat adnak alkotó, újító
2

gondolkodásra (kreativitás),
• megfelelő intellektuális kihívást
jelentenek számukra ahhoz, hogy
megmutathassák képességeiket,
és eközben nem kell a kudarctól
rettegniük.
Ilyen feladatok beépíthetőek az órai
munkába, adhatóak házi feladatként, vagy felhasználhatóak a tanítás
utáni tehetséggondozásban. A házi
feladat esetén azonban nehéz megítélni, hogy a megoldásban testet
öltött ötletek valójában kinek a kreativitását dicsérik.
A tehetséggondozás megkezdése
előtt érdemes feltérképezni a tanuló érdeklődésének irányát, céljait,
attitűdjeit és a lehetőségeit.
Egy-egy új osztály vagy csoport esetén, a tanév kezdetén érdemes információkat gyűjteni a tanulókról.
Az információ forrása lehet a tanuló,
az őt korábban tanító pedagógusok, a
szülői értekezleten vagy fogadóórán
megjelenő szülők, de akár a tanuló
korábbi bizonyítványa is.
Az informatika területén történő tehetséggondozás megkezdése előtt a
következőket érdemes például egy
teszt kitöltésével megtudni a tanulóról:
• Otthon vagy a kollégiumban milyen rendszerességgel fér hozzá
számítógéphez és internethez?
• Hetente hány órán keresztül

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 10. § (3) bekezdés. | 3 Dr. Gyarmathy Éva (2007). 17. o.
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•
•
•

•
•
•
•

használja a számítógépet és az
internetet?
Van-e olyan műve, alkotása
(honlap, prezentáció, film, animáció stb.) amelyre büszke, amit
szívesen megmutatna társainak?
Mi a hobbija?
Mely oldalakat látogatja leggyakrabban az interneten?
Mire használja legtöbbször
számítógépét?
Mire használná legszívesebben a
számítógépét, ha az ahhoz szükséges ismereteket egy nap alatt
megtanulhatná?
Melyik a kedvenc tantárgya?
Mi szeretne lenni a tanulmányai
befejezése után?
Milyen versenyeken indult korábban? Milyen eredményeket
ért el?
Milyen szoftvereket szokott
használni?

A tehetséggondozás formái
Gyorsítás, léptetés, ugratás

Kiemelkedő
tehetségek
esetén
lehetőség van a korábbi iskolakezdésre, az iskolai tanulmányok gyorsabb befejezésére. A tanulók ekkor
társaiknál rövidebb idő alatt teljesítik
a tantervben előírt követelményeket,
és lehetőséget kapnak arra, hogy egy
magasabb osztályban (évfolyamon)
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folytassák tanulmányaikat. Ugratás
esetén akár ki is maradhatnak osztályok.
Ez valóban csak a kiemelkedő tehetségek esetén használható megoldás.
Törvényi hátterének és a tanuló komplex személyiségének vizsgálata nem
az informatikatanár feladata, hanem
külön szakértők bevonását igényli.
Ha a tanuló fizikailag, érzelmileg és
szociálisan még nem érett arra, hogy
az idősebbek között legyen, akkor ez a
változás többet árt neki, mint amennyi
előnnyel jár.

Kiválogatás, elkülönítés

Az elmúlt években a tanulók
tudásuk vagy képességeik alapján
történő kiválogatása, elkülönítése,
szegregációja nagyon vitatottá vált.
Több intézmény, közöttük az Egressy
Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola megszüntette jól működő
hátránykompenzációs osztályát. Közben az ilyen típusú szegregáció állami
irányítás mellett tovább folyik, gondoljunk csak a középiskolai felvételikre, ahol az elit gimnáziumokba csak
a legtehetségesebbek juthatnak be, a
leggyengébbek pedig az amúgy is leggyengébb tanulókat oktató intézményekbe nyerhetnek felvételt.
A tanulók tudásuk, képességeik alapján történő kiválogatása, elkülönítése
lehetővé teszi, hogy képességeiknek,

érdeklődésüknek,
adottságaiknak
megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljenek, így a törvényben is leírt
elvárások teljesítését.
Az iskolák szintjén, sőt bizonyos mértékig osztályok szintjén (szakmacsoport, tagozat) is működik az elkülönítés. A csoportbontások esetén
már nagy a bizonytalanság. Az iskoláknak választaniuk kell, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően az
együttnevelés, vagy pedig az oktatást
megkönnyítő felkészültség szerinti
szegregáció irányába induljanak el.
A tudás és képességek alapján szelektált tanulói csoportok, a tehetséges tanulók, az átlagos képességekkel rendelkező diákok és alulteljesítő társaik
számára is lehetővé teszik, hogy sajátosságaiknak megfelelő oktatásban részesüljenek. Ezek a tanulócsoportok kialakíthatóak egy-egy osztály bontásával, vagy (ha az órarend készítését
nem teszi lehetetlenné, és a tanterv
is azonos) egy-egy évfolyam tanulói
közül történő összeválogatásával.

Gazdagítás

„A gazdagítás azt a szabadságot
nyújtja, hogy a tanulók saját egyéni
érdeklődés szerint, az egyénileg preferált tanulási stílusban tanulhassanak.
… A lényege, hogy szabadságot biztosít a
tanulók számára a feladat kiválasztása,
megoldása és prezentációja terén.”4
4

Dr. Gyarmathy Éva (2007) 51. o.

Az informatikatanítás órakeretének
nagy részét teszi ki a gyakorlás, feladatok megoldása. Ennek során a tanulók
készségszinten sajátítják el az eredményes érettségi vizsgához szükséges
felhasználói ismereteket.
A tehetséges diákok számára lényegesen rövidebb idő kell a tantervben
előírt követelmények elsajátításához,
mint társaiknak. Az informatika esetén az sem számít ritkaságnak, ha egy
tanuló a tantervben előírt ismeretek,
jártasságok és készségek többségével
már az adott tanév megkezdésekor
rendelkezik.
Ha a tanár túl egyszerű feladatok
tömegével bombázza a tehetséges vagy
jól felkészült diákokat, az monotonitáshoz, a motiváció megszűnéséhez,
magatartászavarokhoz vezet. Megoldást csak az oktatási célhoz igazodó, vagy azon túlmutató, a tanulók
számára intellektuális kihívást jelentő
feladatok jelenthetnek.
A feladatok kiválasztásánál fontos,
hogy a feladat a valós életből vett problémák megoldását tegye lehetővé. A
problémát a tanulók választhassák ki
vagy fogalmazzák meg. Ha a diákok
úgy érzik, hogy a megszerzett ismereteknek a későbbiekben hasznát
vehetik, mindjárt az elején a tanulási
folyamat részesévé válnak. A tanuló
saját választása egyben a feladat iránti
elkötelezettséget is jelent.
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Gazdagítás valódi problémák
megoldásán keresztül
Klasszikus
informatikafeladatok

A hagyományos informatikagyakorlatok jellemző feladatai reprodukciós jellegűek, ahol például a tanár
által elkészített, esetleg gyűjtött
dokumentumot, bemutatót kell
elkészíteni ismételten a diáknak. A
dokumentum vagy prezentáció minden elemét illetve annak megjelenési formáját, pozícióját a feladatleírás
utasításai határozzák meg.
1. példa:
1.
„A diák háttere egységesen
vízszintesen színátmenetes, felül világosbarna RGB(223, 192, 141) kódú
és alul fehér legyen!
2.
A szöveg RGB(80, 45, 30) és a
címek RGB(100, 50, 0) kódú, barna
árnyalatúak legyenek!
3.
A prezentáció szövegét írja be,
vagy a forras.txt állományból másolja a minta alapján a diákra!
4.
Az 1. dián a cím 54 pontos
betűméretű és félkövér stílusú legyen! Az alcím 40 pontos és dőlt stílusú legyen! A jobb alsó sarokban a
modern_1.gif kép jelenjen meg!”5
Ez a feladattípus nem hiányozhat
az informatika oktatásából, hiszen
az érettségin is hasonlóval találkoznak a tanulók. További előnye az
elvárt tevékenységek részletes leírásának, hogy értékelésnél minden
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5

részfeladat elvégzése pontokkal értékelhető (kép beillesztése = 3 pont,
kép pozíciójának beállítása = 2
pont …). A végén a részpontszámok
összege alapján alakul ki a végleges
osztályzat, sőt azt is meg lehet mondani, hogy a tanuló hány százalékban
teljesítette az elvárt feladatokat.
A gyengébb képességű tanulók
számára a feladatok aprólékos megfogalmazása biztonságot jelenthet.
Ennek alapján tudják, hogy a háttér
színének beállítására, a betűtípusok
beállítására hány pontot szerezhetnek, és némi gyakorlás esetén jó
eredményeket érhetnek el.
A tehetségesebb tanulók esetén ezek
a feladatok azon túl, hogy nem fejlesztik a kreativitást, nagymértékben rombolják a motivációt, főleg
ha egy feladat megoldását követően
azonnal megkapják a következő hasonló jellegű munkát. Számukra
feltétlenül szükség van valódi problémák megoldását célzó, egyénileg
vagy csoportban megvalósítható feladatok összeállítására.

Problémaorientált
informatikafeladatok
Nincs olyan módszer, és nincs olyan
feladattípus sem, amely az oktatási folyamat minden pillanatában

Közismereti középszintű érettségi feladat 2008. október

eredményesen használható. A feladattípus és a konkrét feladat
megválasztása mindig függ a tanulóktól, a tanártól és a pillanatnyi
helyzettől.
A feladatoknak az aktuális oktatási célhoz és a tanulók adottságaihoz történő igazítása sokszor
megvalósítható néhány utasítás elhagyásával vagy új utasítások megfogalmazásával. Az oktatási folyamat különböző szakaszaiban egy
feladattípus más-más cél elérését
szolgálhatja.
Tehetséges diákok esetén elérkezik
az az idő, amikor elegendő lehet a
feladatot egyetlen mondatban megfogalmazni:
2. példa:
Készíts prezentációt a nyomtatók
működésének, jellemzőinek és csoportosításának bemutatására!
A példában szereplő feladatot azonban csak akkor lehet ebben a formában
egy tanulónak vagy tanulócsoportnak kiadni, ha a diákok már tisztában
vannak a prezentáció készítésének,
az információk gyűjtésének és rendszerezésnek alapvető szabályaival,
valamint ismerik a szaktanár elvárásait. (Megfelelő gyakorlat esetén lényegtelen, hogy elméletből tanulták-e
a nyomtatók működését vagy sem.)
Ha a tanulók minden előzmény
nélkül kapják ezt a feladatot, akkor

internetkapcsolat birtokában 5–10
perc alatt megszületnek a „kész” megoldások; jó esetben a lemásolt honlap
tartalmát nem egy-két diába sűrítve,
és a hivatkozások eltávolításával. Sokkal nehezebb a pedagógusnak utólag
elmagyarázni, hogy mit miért kellett
volna másként csinálni, mint a feladat megoldása előtt, esetleg korábbi
feladatok kapcsán tisztázni a követelményeket.
A részletes leírást nem tartalmazó, a
tanulók kreativitásának utat engedő
feladatok értékelése is komoly nehézségeket jelent. Sokkal több szempontot kell ekkor figyelembe venni, mint
reprodukció esetén. Például a kreativitásnak, az elkészült mű esztétikai
megjelenésének megítélése elég szubjektív. Tovább nehezíti az értékelést,
ha az összegyűjtött információkat és
azok bemutatásának, közreadásának
módját, színvonalát is figyelembe
vesszük.
Széles a skála a hagyományos, részletesen leírt és az adott pillanatban
alulhatározott feladatok között. A
tanulók alkotói szabadságának növelése a felkészültségük és egyéb sajátosságaik figyelembevételével egy
jobb hangulatú, alkotó jellegű informatikaórát eredményezhet. Ugyanakkor a hirtelen jött szabadság káoszhoz vezethet, ha a pedagógus
elvárásai ismeretlenek a diákok
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számára, vagy a feladat meghaladja
képességeiket.
A fokozatosság elvét betartva a probléma elkerülhető. Például kezdetben
csak néhány paraméter megválasztásában adunk szabad kezet a tanulónak:
3. példa:
...A diák háttere legyen egységes és
esztétikus! Tartalmazzon színátmenetet, de a megjelenített szöveg legyen jól olvasható! … Az 1. dián a cím
54 pontos betűméretű és félkövér stílusú legyen! Az alcím 40 pontos és dőlt
stílusú legyen! A jobb alsó sarokban a
modern_1.gif kép jelenjen meg!....
Ekkor már egy kis teret engedünk a
tanuló kreativitásnak, ugyanakkor
megjelenik a „Kinek mit jelent az esztétika?” kérdése. Gyakran készülnek
retro stílusú vagy éppen a szivárvány
összes színében pompázó alkotások,
ami megnehezíti az objektív értékelést, hiszen az esztétikus megjelenés megítélése szubjektív.
A másik lehetőség az elvárások bemutatása egy példán keresztül, majd
a dokumentum vagy prezentáció
folytatása, immár a tanulók által
gyűjtött ismeretek felhasználásával.
Az első feladat ekkor egy klasszikus
reprodukció, a tehetségesebb tanulók ennek elkészítése után a művet
tovább bővítik, immár új, egyedi
alkotásokat létrehozva.
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4. példa:
A.) Feladat
• Hozzatok létre az asztalon egy
könyvtárat „Gorog” néven!
• Töltsétek le a gorog_kepek_1.
zip állományt, és másoljátok a
„Gorog” nevű könyvtárba, majd
tömörítsétek ki ott!
• Készítsetek
egy
bemutatót
„Gorog” néven! A bemutatótok
a lehető legjobban hasonlítson a
videón szereplő mintára (képek
elrendezése, háttérszín, szöveg
formázása…)!
• Az egymást követő diák kattintásra jelenjenek meg a képernyőn!
• Áttűnések használatával színesítsétek bemutatótokat!
B.) Feladat
• Egészítsétek ki elkészült bemutatótokat a következő diákkal:
Spárta - Katonai nevelés - Spártai és athéni fegyverzet - Spártai
és athéni hoplita – Periklész - A
görög-perzsa háborúk – Thermopüle - Szalamisz és Plataia Makedón Alexandrosz - Alexandrosz birodalma - Kereskedelem a
hellenisztikus világban - Alexandriai könyvtár - A makedón birodalom szétesése.
• Az új diákhoz az interneten
gyűjtsetek képeket.
A fenti feladat leírása, a mintavideó és a megoldásához szükséges

forrásállományok elérhetőek a
http://informatika.gtportal.eu/in
dex.php?f0=tori_02 címen.
Az A.) feladat csupán az áttűnések
felhasználásában ad szabad kezet a
tanulónak. Ennek kapcsán a diáknak
lehetősége nyílik a különböző
áttűnéstípusok kipróbálására, a kísérletezésre, annak eldöntésére, hogy
melyik a számára leginkább tetsző,
vagy melyik a legmeghökkentőbb,
leglátványosabb...
A B.) feladat megoldásánál sokkal
kevesebb a kötöttség. Az internet
használata is motiválja a tehetséges
diákokat. Csoporton belül spontán
kialakulhat egy verseny: Ki milyen
képeket talál és mennyire szemléletes, látványos vagy éppen praktikus diákkal tudja bővíteni a korábban
készített bemutatót? Ezt a versenyt
a szaktanár is kezdeményezheti, ha
az elkészült műveket a tanulók bemutathatják társaiknak, akik pedig
véleményezhetik az alkotást, esetleg
megszavazhatják, hogy számukra
melyik mű tetszik a legjobban.

A probléma kiválasztása
Az alkalmazói ismeretek, az információk gyűjtése és rendszerezése
számtalan különböző feladat megoldásán keresztül megtanítható.
Jó esetben egy szaktanár egy adott

téma oktatásához is több különböző
nehézségi fokú feladatból választja
ki az óra anyagát, ami lehetővé tesz
némi differenciálást. A gyengébbek
kapják az egyszerűbb, a jobbak a nehezebb feladatokat.
A hagyományos feladatok esetén
a tanulónak nincs túl sok választása. Nincs beleszólása abba, hogy
a készítendő dokumentum, prezentáció, weblap a tücsök életéről szól,
vagy éppen egy távoli ország fővárosáról. A problémát ebben az esetben csupán az jelenti, hogy a feladathoz kapott forrásokat sikerül-e beilleszteni, a formázásokat sikerül-e
elvégezni. A problémát ekkor tehát
„csupán” az éppen tanult program
használata jelenti. A tanulók sokszor
el sem olvassák a készülő művet.
Elég azt megtalálniuk, hogy melyik
a második bekezdés, amelynek dőlt
betűsnek kell lennie.
Ha a készülő dokumentum tartalmának összeállításába is bevonjuk a tanulót, akkor választási lehetőségeket tudunk kínálni
számára. A bekezdésformázás gyakorlása szempontjából teljesen
mindegy, hogy a gyakorlófeladatnak mi a tartalma, bár kétségtelenül
az információgyűjtéssel és -rendszerezéssel töltött idő a formázások
gyakorlására szánt időt csökkenti.
Ennek ellenére nagyon hasznos lehet.

23

Ha a tanuló választhatja ki a feladatot, akkor a saját döntése, saját vállalása egy elköteleződést jelent a feladattal szemben.

Játék és tanulás
Az informatika oktatása során a
pedagógusok sok időt és energiát
fordítanak a játékok elleni harcra. Ha az internet is elérhető a tanulók számítógépeiről, akkor különösen nehéz elérni, hogy a diákok
csak az óra anyagához kapcsolódó
szoftvereket használják vagy weboldalakat látogassák.
A diákok játékok iránti érdeklődését,
a játékok motivációs hatását azonban néhány esetben az oktatási célok
szolgálatába állíthatjuk. Az oktatási
folyamat egy-egy pontján, az oktatási cél elérhető játékok készítésén
keresztül, utat engedve a tanulók
fantáziájának. Ha egy játék elkészült,
akkor jöhet a tesztelése, és szükség
esetén módosítása.
A programozási nyelvek megismerésekor szinte adja magát néhány
szerencse-, vagy logikai játék készítése, mint pl.
• Lottó program - A tanuló megad
öt számot, majd a véletlenszámgenerátor másik ötöt és jöhet az összehasonlítás. Kérdés
lehet, hogy a program hányadik
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kísérletre talál el hármat a tanuló
által megadottak közül.
• Kockapóker – Öt, a véletlenszámgenerátor által megadott szám
esetén ellenőrizzük, hogy van-e
köztük egy pár, két pár, drill,…
A továbbfejlesztett változatnál
a tanuló már háromszor dob,
megjelölve mely számértékeket
tartja meg. Még továbbfejlesztve
már két tanuló játszik.
A programozási feladatok jellegüknél fogva fejlesztik a logikus
gondolkodást és a kreativitást is.
(Mindig ugyanazokból az elemekből
kell valami teljesen újat alkotni.) Az
alkalmazói ismeretek elsajátítása
során elszakadva a klasszikusnak
számító reprodukciós feladatoktól,
szintén lehetőség van ezek fejlesztésére, például játékok készítésén
keresztül.

Keresztrejtvény készítés

5. példa:
Készíts keresztrejtvényt szövegszerkesztő program felhasználásával,
és mentsd el az asztalra Sajatnev_Rejtveny.doc néven!
A keresztrejtvény betűinek elrendezésére táblázatot használj, amelynek
üres celláit nem keretezed!
Egy sorban egy, az informatikában
megismert szakkifejezés szerepeljen.
A szakkifejezések magyarázatát a

sorszám feltüntetésével a táblázat
alatt add meg!
A táblázat egy oszlopában szintén
egy, az informatikában használt kifejezés vagy betűszó legyen olvasható!
Pl.:
Oktatási cél:
• A tanuló legyen képes egy dokumentumba táblázatot beszúrni,
és a táblázat jellemzőit beállítani.
Gazdagítási iránya:
• Kreativitás fejlesztése.
• Új ismeretek szerzése, meglévő
ismeretek elmélyítése. (A téma
bármi lehet. Nem szükséges az
informatikához kapcsolódnia.)

Kakukktojás

6. példa:
Válassz egy témát, amely érdekel, és
amit jól ismersz. A többiek számára
a választott témával kapcsolatos játékos feladatsort fogsz összeállítani.
Készíts prezentációt, amelynek első
diáján a bemutató címe (Téma Kakukktojás), neved és osztályod
szerepel!
A második diára négy, a szövegszerkesztéshez kapcsolódó fogalmat
írj! Közülük, valamely szempont alapján csoportosítva három, ugyanabba a csoportba tartozzon, egy pedig
nem! (Pl. betűméret, térköz, sorköz,

betűszín esetén a sorköz a kakukktojás, mivel az bekezdésformázás, a
többi karakterformázás.)
A fogalmak mellett helyezz el egy-egy
képet (lehet nyíl, kakukk…)! A helyes
megoldás melletti képre kattintva
a játékos a következő dián dicsérő
szavakat olvasson (Jól válaszoltál…). Rossz megoldás esetén szembesüljön hibájával és a helyes megoldással, valamint a magyarázattal
(„…a sorköz a kakukktojás, mivel az
bekezdésformázás, a többi karakterformázás.”). Az értékelést tartalmazó
oldalakon helyezettek el egy képet,
amelyre kattintva a játékos továbbléphet, helyes megoldás esetén a
következő feladatra, rossz megoldás
esetén az első feladatra!
A prezentáció összesen 10 részfeladatot tartalmazzon!
Egymás műveit a csoport tagja végül
kipróbálják, ugyanakkor kezdve a
játékot. Az győz, aki legelőször befejezi. Az elágazásos szerkezet miatt
igen nagy időkülönbségek is adódhatnak.
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Oktatási cél:
• A tanuló legyen képes egy diára
képet beszúrni, és azt pozicionálni, valamint a képekhez belső hivatkozásokat rendelni.
Gazdagítási iránya:
• Kreativitás fejlesztése.
• Új ismeretek szerzése, meglévő
ismeretek elmélyítése.
A feladat alkalmas a tanulók
érdeklődésének feltérképezésére.
A feladat a tanulók sajátosságainak, érdeklődésének megfelelően
bővíthető. A tanulók készíthetnek
képeket, animációkat, melyek közvetítik a kakukk örömét vagy bánatát, jó illetve rossz válaszok esetén.

Táblás játék

7. példa:
Válasszatok egy témát, amely titeket
érdekel, és amit jól ismertek! Egy társasjátékot fogtok készíteni, amelynél minden játékos saját bábuval
lépked a cél felé. A lépések számát egy
dobókockával dobott szám határozza
meg. Az előrehaladást a játék során
feltett kérdések is befolyásolják. Az
nyer, aki legelőször célba ér.
• Feladat: Alkossátok meg a játék
szabályait a bevezetőben leírtak
figyelembevételével!
• Feladat: Készítsétek el a táblát, amelyen a bábuk lépkedni
fognak a céltól a startig! A tábla
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legyen A3 méretű. Színesítsétek
a témához kapcsolódó képekkel,
és helyezzétek el rajta a mezőket,
melyeken a bábuk lépdelhetnek. A
tábla legyen színes, esztétikus és
ötletes! A pálya vonala is szabadon választható.
• Feladat: Készítsétek el a kérdéseket tartalmazó kártyákat!
Ezek mérete legyen 16*8 cm.
Minden kártyának legyen egy
sorszáma, és egy dokumentumban a kártyák sorszámai alapján
soroljátok fel a helyes válaszokat!
• Feladat: Készítsetek feladatelosztást és időtervet a munka megkezdése előtt. Csoporton belül a
feladatokat egymás között szabadon eloszthatjátok! A munka
során dokumentáljátok ki mit
csinált, és valójában mennyi ideig
tartott egy feladat megvalósítása!
Oktatási cél:
• A tanuló legyen képes egy oldalméret, cellaméret beállítására, képek szerkesztésére, képek és alakzatok beillesztésére,
jellemzőik beállítására.
Gazdagítási iránya:
• Kreativitás fejlesztése.
• Társas készségek fejlesztése.
• Új ismeretek szerzése, meglévő
ismeretek elmélyítése.
A feladat alkalmas a tanulók érdeklődésének feltérképezésére.

A feladattípusra egy komplex példa
található az ISZE honlapján (http://
www.isze.hu/), az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete és a Terézvárosi Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola – a
TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0017
„Iskolai tehetséggondozás” pályázata keretében meghirdetett Országos
Szakiskolai Informatika Alkalmazói
Projektverseny kiírásában.

Kreativitásfejlesztő
feladatok
A kreativitás fejlesztéséhez nyílt végű feladatokra, elfogadó környezetre és időre van szükség. Az informatika oktatásakor számtalan olyan
feladat adható, amely megmozgathatja a tanuló képzeletét, fantáziáját.
A készülő mű egy-egy jó ötlettel
színesebbé, érdekesebbé és nem
utolsósorban egyedibbé tehető.
Néhány ötlet kreativitásfejlesztő feladatokra:
• tabló készítése,
• keresztrejtvény készítése,
• képregény készítése,
• rajzok készítése alakzatok felhasználásával,
• rajzfilm készítése.
A tabló készítése új osztály esetén
igen hasznos lehet.
A látszólag monoton és unalmas

feladatok, is alkalmassá tehetőek
a kreativitás fejlesztésére a tanulók szabadságának növelésével. A
készülő mű minél több eleméről és
jellemzőjéről dönthet a diák, annál
inkább lehetősége nyílik kreativitásának megmutatására, ami a motivációt is növeli.
A kevésbé tehetséges vagy kevésbé
motivált tanulók esetén a szabadság növelése elhárító magatartáshoz
vezethet. (Nem tudom. Nincs ötletem.) Minták bemutatásával megoldható a probléma. Ilyenkor az
igazán tehetséges, kreatív diákok
egyedi alkotásokat készítenek, a
gyengébbek pedig reprodukálják az
egyik mintát. Például névjegy készítésénél a szaktanár bemutathat
10-20 mintát, vagy az interneten
megtekinthető több 100 változat.
8. példa:
Névjegyet mindenkinek!
Egy kisvállalkozás vezetői nem csak a
számítógép előtt ülnek. Személyesen
találkoznak a partnerekkel, vevőkkel,
szállítókkal. Ma már egy megbeszélés
végén nem illik egy szalvétára felírni
nevüket, telefonszámunkat.
Jó, ha egy vállalkozás minden
vezetője, ügyintézője azonos formájú
névjeggyel rendelkezik.
Most a névjegyetek elkészítése lesz a feladatotok. Mindenki készít egy változatot, majd kiválasztjátok a legjobbat.
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FELADAT:
• Mindenki elkészíti a saját névjegyét 85 x 50 mm méretben.
• Az első névjegyeket táblázat segítségével készítjük. A táblázat cellái
legyenek 8,5 cm szélesek és 5 cm
magasak.
• Egy A4-es oldalon helyezzetek el
10 db névjegyet!
• Névjegyeteken legyen rajta nevetek, beosztásotok, cégetek neve,
címe, telefonszáma és logója!
Mintát találtok az oldalon.
• Nevetek és cégetek neve tűnjön ki
a többi szöveg közül!
• Munkátokat „névjegy” néven
mentsétek el!
• Hasonlítsátok össze a névjegyeket, és válasszátok ki azt a
formát, amelyiket a későbbiekben
használni fogtok!
FONTOS:
• A névjegyeket grafikus vagy
kiadványszerkesztő programokkal szokták készíteni, de a feladat
megoldható
szövegszerkesztő
program segítségével is.
• Először egy névjegyet készítsetek
el az első cellában (az A4-es oldal bal felső sarkában), majd ezt
másoljátok.
• Ha több képet vagy alakzatot
használtok, akkor azokat foglaljátok csoportba. Így egyszerűbb
másolni őket.
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A fenti feladat leírása, a minta és
a megoldást megkönnyítő további
segédanyagok elérhetőek a http://
informatika.gtportal.eu /index.
php?f0=vallalkozasunk_07 címen.

Értékelés
Amennyiben teret engedünk a diákok kreativitásának, valami újat,
egyedit alkothatnak, az értékelés sokkal összetettebbé válik.
Nem elegendő azt ellenőrizni,
hogy a megoldókulcsban szereplő beállítások megtörténtek, a
képletek hibátlanok, vagy jó néven lett elmentve a megoldás.
Megjelennek a szubjektív (tetszik vagy nem tetszik) szempontok.
Nehéz objektíven összehasonlítani a tanulók munkáit, ugyanakkor az osztályozás, a szummatív
értékelés az iskolai oktatás
szerves része. A tanuló teljesítményét a tantermet elhagyva, osztályzatai alapján fogják megítélni. Ki
kell alakítani azokat az értékelési
szempontokat és eljárásokat, amelyek megfelelő biztonságérzetet
adnak a tanulóknak. Az objektíven nehezen megítélhető elemeket (például esztétika, kreativitás,
ötletek) az osztályozásnál csak plusz
pontokkal jutalmazva pozitív légkör
alakítható ki, amely lehetővé teszi

a tanulók fejlődését. Garantáltan
nem fog minden ötletük, egyéni megoldásuk sikert aratni, de ha ez nem
jár negatív következményekkel, akkor továbbra is próbálkozni fognak,
ami előbb-utóbb sikerélményhez
vezet.
A formatív értékelés a hagyományos pedagógiai folyamatnak
is szerves része. Célja, hogy azonnali visszajelzést nyújtson a tanuló munkájáról, eredményeiről, a
hiányosságokról, a tévedésekről, és
lehetővé tegye azok pótlását, illetve
korrekcióját. Ennek során a tanuló
megismeri a megvalósult tevékenység és az elvárások viszonyát. Beazonosíthatóak számára a sikeres
megoldások és eljárások, de a gyenge
pontok is.

A formatív értékelés
szempontjai6
•

Érezze magát biztonságban a tanuló akkor is, ha hibázik.
A tanulási célok, követelmények
meghatározása legyen világos.
Rendelkezzen stratégiával és
taktikával a tanulók gondolkodási, tanulási folyamatának figyelembevételére.
A tanulási folyamat legyen az
egyéni szükségletekhez igazítva.

•
•

•

6

A kreativitás értékelése
A kreativitás fejlesztésének alapfeltétele a kreatív viselkedés elfogadása.
Az alkotó, újító tevékenységek fontos sajátossága, hogy a tanuló egy
addig általa nem ismert úton jut el
a probléma egy megoldásához. Az
alkotás fázisában az ötletek, a képzelet, a fantázia értékelése helyett a tanulónak inkább biztatásra, érdeklődő
odafigyelésre van szüksége. Mivel
a kreativitásfejlesztő feladatoknak
nem csak egy lehetséges megoldása
létezik, így az alkotások összehasonlítása sem egyszerű feladat.
9. példa:
Készíts 1 diából álló diabemutatót,
amelyen egy hóember ritmusra táncol!
A 9. példában (3. ábra) szereplő feladat egy 12. évfolyamos tanuló által készített megoldása a http://
informatika.gtportal.eu /index.
php?f0=prezentacio címen megtekinthető. Kétségtelen, hogy a
megrajzolt figura csak távolról emlékeztet hóemberre. A háttér sem
egy hófödte táj. Ennek ellenére
készítője a megkapta munkájáért az
ötösét, hiszen a megoldás egyrészt
ötletes, másrészt nem kevés munka
van mögötte, és az egyéni animációk
készítésében szerzett jártasságot is
bemutatja.

http://www.ofi.hu/tudastar/segedkonyv-integralt/formativ-ertekeles alapján
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•

3. ábra. A 9. példa egyik megoldása

A kreativitás értékelése, és az értékelés elfogadtatása a tanulókkal
sokszor nem könnyű. Nehéz meghatározni, hogy hány ötlettől kezdődik
a kettes szint, és milyen ötletre van
szükség egy ötöshöz. Az értékelés
azonban nem maradhat el a munka
végén, mert az a motivációt csökkenti (mindegy mit csinálok). Hasznos
lehet, ha tanár véleménye mellett a
társaiét is megismeri a tanuló.
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A tanulók számára visszajelzést
nyújt. Megismerik, és könnyebben
elfogadják társaik véleményét
művük objektíven nehezen értékelhető jellemzőiről, például esztétika (túl hivalkodó vagy nagyon egysíkú, szürke) vagy a benne testet
öltött kreativitással kapcsolatban.
• Hatása van a tanulási motivációkra, mert a tanulók maguk
is partnerek az értékelésben.
• Lehetővé teszi értékelés szempontjainak elsajátítását, alkalmazását és nem utolsósorban a
kritika elviselését.
• Az önértékelő képesség is javul.
A diákok igen kritikusak tudnak lenni
egymással. Fontos, hogy a kritika mellé
javaslatok is társuljanak:
• Mit kellene módosítani?
• Hogyan kellene módosítani?

A tanulók bevonása az
értékelésbe

Más tantárgyakat tanító
pedagógusok bevonása az
értékelésbe

Ha meghallgatjuk a diákok véleményét
is, az több előnnyel jár, mint amennyi
plusz feladatot jelent:
• A pedagógus eszköztárát gazdagítja.
• Segítségével olyan hibák is felszínre kerülnek, amelyeken a pedagógus adott esetben éppen átsiklana.

Az informatikaórán az információgyűjtés, rendszerezés és közreadás
dokumentum, prezentáció vagy weblap formájában nagyon sok lehetőséget
kínál.
Az alkalmazói ismeretek elsajátítása
szempontjából lényegtelen a készülő
dokumentum tartalma. A gazda-

gítás során, a tanulók érdeklődéséhez
igazodva átléphetőek a tantárgyi
korlátok is, ami, ha saját döntésükön
alapszik, megteremtheti a tanulók
belső motivációját, növelheti a feladat
iránti elkötelezettségüket.
Ha a diákok olyan témát választanak, amellyel kapcsolatban az informatikát tanító pedagógus nem
rendelkezik megfelelő felkészültséggel, akkor hasznos lehet egy más
szakos kolléga bevonása is az értékelésbe.
Az együttműködés akkor is hasznos
lehet, ha egy történelem, matematika, fizika vagy egyéb szakos, az informatikához kevésbé értő pedagógus
tehetséges tanulójától elektronikus
formában vár egy-egy a tantárgyához
kacsolódó művet. Az így készült bemutatók, dokumentumok később az órai
munka során is felhasználhatóak, az
adott tantárgy tanításánál.
Mindkét esetben, a munkában
résztvevő pedagógusok saját szakterületükön mentorálják a diákokat, és
értékelik elkészült műveiket.
10. példa:
„Bemutató tananyagvázlat”
A tanárnak és a tanulóknak is sokat
segít, ha egy összetettebb ismeretanyagnál, nemcsak a kivetített képekkel tesszük változatosabbá az órát,
hanem bemutatjuk a tananyag vázlatát is, és az informatika eszközeivel
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kiemeljük az egyes események sorrendjét és összefüggéseit.
FELADATOK:
Következő prezentációnk, már nemcsak képekből fog állni, hanem komoly szerep jut majd a szövegnek, és
a szövegek megfelelő elrendezésének
is. A videón szereplő prezentációt
kell elkészítenetek és bővítenetek egy
kicsit. A bemutató képeit, és szövegét
tömörítve megtaláljátok az oldalon.
A.) FELADAT:
1.
Hozzatok létre az asztalon egy
könyvtárat „Okori_kelet” néven!
2.
Töltsétek le a okori_kelet_
szoveg.txt okori_kelet_kepek.zik állományt, és másoljátok a „Okori_kelet”
nevű könyvtárba, majd tömörítsétek ki
ott!
3.
Készítsetek egy bemutatót
„Okori_kelet” néven! A bemutatótok, a
lehető legjobban hasonlítson a videón
szereplő mintára (képek elrendezése,
háttérszín, szöveg formázása…)!
4.
A dia hátterének formázásakor két színből álló színátmenetet
használjatok a következő RGB kódok
beállításával: 1. szín = Vörös: 91; Zöld:
124; Kék: 199; 2. szín = Vörös: 0; Zöld:
36; Kék : 99;
5.
A szöveg megjelenítésére egy
dián maximum két szövegdobozt
használhattok. Az elsőbe kerül a cím, a
másodikba pedig az össze többi szöveg.
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6.
Üres sorokat, egymást követő
szóközöket nem tartalmazhat egyik
szövegdoboz sem. A szöveg pozicionálását a behúzások, a térközök és a
sorközök beállításaival oldjátok meg.
7.
Áttűnések és egyéni animációk
használatával színesítsétek bemutatótokat!
8.
Az egymást követő diák, kattintásra jelenjenek meg a képernyőn!
A egyéni animációk automatikusan
kövessék egymást!
B.) FELADAT:
1.
Egészítsétek ki elkészült bemutatótokat a következő témakörökkel:
EGYIPTOM; ASSZÍRIA (ie. X. sz. –ie.
612); FÖNÍCIA; PALESZTINA; Óperzsa birodalom; INDIA; KÍNA;
2.
Az új fejezetekhez az interneten gyűjtsetek képeket. A szöveges
tartalom összeállításához forrásként
használhatjátok történelem tankönyveteket, füzeteteket és az internetet is.
A fenti feladat leírása, a minta és
a megoldást megkönnyítő további
segédanyagok elérhetőek a http://
i n f o r m a t i ka . g t p o r t a l .e u /i n d e x .
php?f0=tori_03 címen.

Feladattól a projektig
A projektek lényege, hogy a tanulók
meglévő tudásuk felhasználásával
komplex feladatok megoldásán keresztül új ismeretekre, tapasztalatokra

tesznek szert, miközben valami újat,
egyedit alkotnak.
„A pedagógiai projekt valamely
összetett, gyakran a mindennapi
életből származó téma, a téma feldolgozásához kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet,
az eredmények megtervezése és az
eredmények bemutatása. A téma felvetése és a témával való foglalkozás a
gyermek valódi önállóságán alapul, a
pedagógusok, szakértők szerepe ennek az önállóságnak a támogatása.”7
A projektek lehetővé teszik, hogy a
tanuló elszenvedőjéből, részesévé
váljon a tanulási folyamatnak. Kipróbálja és megmutassa képességeit,
kreativitását. Valódi döntéseket hozzon és gyakorolja a csoporton belüli
együttműködés különböző formáit.
Saját problémamegoldó stratégiákat
alakítson ki, és a társai által alkalmazott módszerek, eljárások közül
kiválassza és átvegye azokat, amelyek sikeresnek bizonyulnak.
A pedagógus legfőbb feladata a segítségnyújtás, iránymutatás.
A projekt „kézzelfogható” produktumhoz, konkrét eredményekhez vezet, amit a tanulók bemutathatnak,
amellyel büszkélkedhetnek, és ezáltal sikerélményhez jutnak. Készülnek kiemelkedő, jó és gyengécske megoldások is. Míg a sikerélmény a motivációt, a feladat iránt
7

Dr. Gyarmathy Éva (2007) 132. o |
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elkötelezettséget erősíti, addig a
kudarc rombolja azt. A feladatok
kiválasztásánál, az elkészült művek
értékelésénél figyelembe kell venni
a tanulók képességeit, sajátosságait.
„A mindennapi oktatásban olyan
tehetséggondozó
projektekre van szükség, amelyek amellett, hogy az átlagos képességű
gyerekek számára megfelelő feladatot jelentenek, lehetőséget adnak
a tehetség megmutatkozására és
fejlődésére is. Ezek a projektek tartalmaznak olyan elemeket, amelyek
valamely területen magasabb szintű
képességeket, kreativitást, kitartást
és önállóságot kívánnak.” 8
A komplex, gyakran a tantárgy
határain túllépő, széleskörű ismereteket igénylő feladatok jó
lehetőséget adnak a tehetségek azonosítására. Csoportmunka esetén a
feladatok elosztásánál, a feladatok
elvállalásánál a tanulók ösztönösen
figyelembe veszik képességeiket.
Előbb-utóbb megjelennek az egyes
feladatok szakértői. Lesz, aki a rajzokat készíti, más az információkat
gyűjti, a harmadik irányítja, összefogja a közös munkát.
Az informatika, a számítógép eszközként történő felhasználásán keresztül különböző műveltségterületek
tehetségeinek nyújthat segítséget a
kibontakoztatáshoz.

Dr. Gyarmathy Éva (2007) 135. o
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Ismeretszerző projektek
Szándékosan használok többes számot. Nem egy konkrét ismeretanyag feldolgozását mutatom itt be,
hanem azokat a lépéseket veszem
sorra, amelyek szükségesek egy-egy
testre szabott, az adott helyzetnek
megfelelő ismeretszerző projekt
összeállításához.
Aki a konkrét megvalósításra, konkrét feladat leírására és a tanulók által
elkészített munkákra kíváncsi, letöltheti a Fülemüle Országos Informatika Verseny 2010/2011.9 kiírását,
feladatait és a versenyzők munkáit.
A tanulóktól ismeretszerzést, a
megszerzett ismeretek rendszerezését és közreadását kívánó feladatok az oktatási célnak a tanulók sajátosságainak figyelembe
vételével az informatika tanításának
több szakaszában is eredményesen
használhatóak.
Dokumentumok,
bemutatók, weblapok készítésnél, de még táblázatkezelésénél is
beilleszthetőek a tananyagba.
Ez a feladattípus nem idegen a hagyományos oktatástól. Különösen
az érettségire történő felkészülés
időszakában kerül napirendre a tételek kidolgozása, de a tanulók sok
esetben már korábban is kapják
házi feladatul az informatika egyegy részterületének bemutatását,
dokumentum vagy prezentáció
formájában.
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Digitális korban élünk. Az információk rövid idő alatt elérhetőek.
Az internet olyan mennyiségű információhalmazt zúdít ránk, hogy
a számunkra értékes információk
megtalálása, a hasznos információk
kiválogatása és rendszerezése komoly feladat. Az iskola célja a tanulók felkészítése a jövő kihívásaira,
a jelen körülményei között. Már ma
is érték, ha valaki képes eligazodni az
új információforrások útvesztőiben,
de az idő múlásával egyre inkább az
lesz.

A célok meghatározása
Az ismeretszerző projektek több oktatási cél elérését teszik lehetővé:
• ismeretszerzést (új ismeretek elsajátítása)
• ismeretek rendszerezése (új
vagy meglévő ismeretek rendszerezése)
• az ismeretszerzéshez, az ismeretek rendszerezéséhez szükséges lépések, kognitív műveletek elsajátítása
• az alkalmazói készségek kialakítása,
• a problémamegoldó képesség fejlesztése,
• a kreativitás fejlesztése,
• társas készségek fejlesztése.

http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=fulemule

A téma kiválasztása
Ha a projekt célja nem egy konkrét
ismeretanyag elsajátítása, akkor a
szaktanár számtalan témát kínálhat,
megadva a tanulóknak a választás
lehetőségét. A legjobb, ha a tanulók
hozzák a témát, mégpedig olyat, ami
amúgy is foglalkoztatja őket, amire
kíváncsiak.
A témák kapcsolódhatnak:
• az informatika tananyaghoz,
• más tantárgyhoz,
• az adott iskolában nem tanított
tudományterületekhez, művészetekhez,
• a valós élet problémáihoz, eseményeihez,
• a tanulók érdeklődési területeihez.
A motiváció, a tanulók feladat iránti elkötelezettsége szempontjából
hasznos, ha a tanulók választanak. Még
jobb, ha saját maguk hozzák a témát.
Ekkor ugyanis olyan ismereteket sajátítanak el, amelyek valóban érdeklik
őket. A számítógép, az internet és az
alkalmazott szoftverek használata pedig már nem cél, hanem eszköz lesz.
A tanulóknak ugyanúgy fejlődnek az
alkalmazói készségei, ugyanúgy gyakorolják az információgyűjtést és
rendszerezést, de a külső motiváció
helyett lényegesen erősebb lesz a belső
motiváció szerepe.

Ösztönző erőt jelenthet, akár egy matematika-, fizika- vagy történelemdolgozat is. Ha a matematika egy témakörének kidolgozását választja ilyenkor a tanuló, akkor a feladat segít, egy
más területen felmerült, valós problémahelyzet megoldásában. Ezen túlmenően lehetőséget adhat a szövegszerkesztő szoftver egyenletszerkesztő funkcióinak, vagy a táblázatkészítő
szoftver függvényeinek, esetleg a diagramszerkesztő mélyebb megismerésére.

Egyéni vagy csoportmunka?
Az ismeretszerző projektek használhatóak egyéni tanuláshoz vagy csoportmunkához (3-6 fő). Egyaránt fontos, hogy a tanulók képessé váljanak az
önálló ismeretszerzésre, és a csoporton belüli együttműködésre.
Az is elképzelhető, hogy adott időben
a tanulók egy része csoportban tevékenykedik, ugyanakkor egy-egy tehetséges diák önállóan old meg hasonló
jellegű, de a többiekénél nagyobb intellektuális kihívást jelentő feladatot.
Órai munka esetén a differenciált oktatás megvalósulhat úgy,
hogy a különböző képességű tanulók, különböző nehézségű feladatot kapnak, illetve választanak
(öndifferenciálás). A differenciálás létrejöhet csoportmunka során is a részfeladatok elosztása révén.
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Korlátok meghatározása
A tanulók megnövekedett szabadsága
a gazdagítás során nem azt jelenti,
hogy mindent meg lehet tenni, de semmit sem kötelező.
A korlátok egyénre és személyre
szabhatóak, de fontos, hogy a tanulók
ismerjék az elvárásokat már a feladat
kiválasztásakor.

Időbeni korlátok

A középszintű közismereti érettségi
vizsgán 3 óra áll rendelkezésre a gyakorlati feladatok elkészítésére. A munka világában és a mindennapi életben
is határidők betartását követelik meg
mindenkitől. Ehhez a tanulóknak is
hozzá kell szokni.
Az egy feladatra szánt időt nagymértékben befolyásolja, hogy tanítási
órán, otthon vagy egy délutáni tehetséggondozó foglalkozáson kell
elkészíteni. Függ a feladattól, a tanulók
sajátosságaitól és felkészültségétől.
Természetesen függ a rendelkezésre
álló időkerettől. Ha ez kevés, akkor
csak kis, gyorsan kivitelezhető projektek jöhetnek számításba.
Ha túl rövid időt adunk egy feladat megoldására, akkor az az elkészült alkotás minőségét is meghatározza. Nem
indulnak be a kreatív folyamatok. A
tanulók a már megismert módszerek
eljárások felhasználásával, egy korábbi
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hasonló helyzetben sikeresnek ítélt
megoldást igyekeznek az új feladathoz
igazítani. Ha ilyet nem ismernek, akkor könnyen a tehetséges tanulók is
alulteljesítő tehetségekké válnak, ami
kudarchoz, frusztrációhoz és elhárító
magatartásformákhoz vezet.
A túl sok idő vagy az időkorlát hiánya
pedig, az „Ej, ráérünk arra még!” típusú hozzáálláshoz vezet, ami szintén
csökkenti a motivációt.
A feladatok megvalósítási idejének
tekintetében is érdemes a fokozatosság elvét követni. Kezdetben 1-2
tanítási óra alatt elérhető célokat kell
kitűzni. Később jöhetnek a hosszabb,
nagyobb lélegzetű, több munkát és
gondolkodást igénylő feladatok.
A hosszú, összetett feladatokat célszerű részfeladatokra bontani, és a
tanulókkal egy ütemtervet készíttetni,
amelyben rögzítik, hogy melyik részfeladatra mennyi időt szánnak.

Terjedelem

Ismeretszerző projektek esetén a feladat nagyságának meghatározásában
fontos szerepe van az elvárt terjedelemnek. Mindig meg kell adni, hogy
adott feladatnál minimum hány oldalas dokumentumot, hány diából álló
bemutatót kell készíteni a tanulóknak.
A minimális terjedelem függ a téma
nagyságától, a feldolgozás elvárt
mélységétől, a tanulók sajátosságaitól

és nem utolsó sorban a rendelkezésre
álló időtől.
Szükség lehet a maximális terjedelem
meghatározására is, ha a feldolgozott
téma lényeges elemeinek és azok kapcsolatának kiemelése a cél.

ható. Ha a tanulók nem tudják az adott
téma feldolgozásakor a terjedelmi
követelményeket teljesíteni, akkor
maguk kérnek segítséget.

Tartalom meghatározása

Alkalmazói ismeretek oktatásánál,
a formai követelmények meghatározásával igazíthatjuk a feladatokat
az aktuális oktatási célhoz.
Ha egy igazán tehetséges tanuló már
rendelkezik a tantervben előírt ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel, akkor akár szabad kezet is
kaphat ezen a téren, néhány általános
formai követelmény betartása mellett.
12. példa:
Legyen egységes és esztétikus!
Használjon saját készítésű sablont!
A tanulók szabadságának minimális
korlátozásával, de kreativitásuknak
továbbra is teret engedve egy-egy utasítással elérhető, hogy a tantervben
leírt képességeik fejlődjenek.
13. példa:
• A mű tartalmazzon egy képet!
• A műben egy kép legyen szöveggel
körbefuttatva!
• Legyen benne legalább egy táblázat, amelyben az egymás alatt
lévő sorok háttérszíne egymástól
különböző!
• Legyen benne legalább egy kördiagram!

Az oktatási céltól és a tanulók sajátosságaitól függően az elvárt tartalom meghatározható:
• egy mondattal,
• a tartalomjegyzék megadásával,
• megválaszolandó kérdések segítségével,
• a feldolgozandó téma összefoglalásával, a bővítés irányainak
meghatározásával.
A tanuló által hozott téma esetén,
járható út, hogy a tanuló elkészíti a
dokumentum vázlatát vagy tartalomjegyzékét és a szaktanárral egyezteti.
A tartalom kevésbé részletes megfogalmazása esetén is ki lehet emelni
egy-egy fontosnak ítélt részfeladatot,
aminek szerepelni kell a megoldásban.
11. példa:
… Tartalmazza 1-1 konkrét tintasugaras és lézernyomtató jellemzőinek összehasonlítását! Az
interneten két, közel azonos árú
nyomtatótípust válassz az összehasonlításhoz!
A tartalom a munka során pontosít-

Formai
minimumkövetelmények
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A projektmunka előkészítése A fordított piramis módszer
Az interneten elhelyezett szövegek
esetén nagyon fontos a fordított piramis módszer alkalmazása. A piramis módszerben a hagyományos
nyomtatott szakkönyvekkel szemben előre kerül a lényeges információk összefoglalása, és csak ezt
követi az ismeretek részletes kifejtése. Akinek egy összefoglaló felkelti
az érdeklődését, link segítségével jut
el a folytatáshoz.
A hagyományos oktatás, a nyomtatott könyvekben megszokott
módon fokozatosan építi fel az
új ismereteket, míg végül eljut az
összefoglalásig.
A tanulók többsége az első ismeretszerző projektek során segítség
re szorul. Ebben az esetben is hasznos a piramis megfordítása, a tananyag összefoglalójának bemutatása. A tanulók így már látják, hogy mit vár tőlük a
szaktanár. Az ismeretek alsóbb
szintjein könnyebben boldogulnak
az információk összegyűjtésével
és rendszerezésével.

Információgyűjtés
Az információ forrása a hagyományos oktatási módszerek
alkalmazásakor maga a tanár és
a tankönyv, ismeretszerző projektek esetén a pedagógus inkább
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segítőként vesz részt a munkában.
A cél, hogy a tanuló képes legyen
megtalálni a feladat megoldásához
szükséges forrásokat, és kritikusan
szemlélje azok tartalmát.
A könyvtárak, könyvek és folyóiratok
használatát a tanulók megismerik
a könyvtár-informatika órákon.
A téma oktatásához jó minőségű
tankönyvek, jegyzetek állnak rendelkezésre.
Igazán az internet mint információforrás használata maradt
ki a tankönyvekből, pedig az internet segítségével szinte minden témakörhöz gyorsan, nagy
mennyiségű információhoz juthat
a tanuló. Az internet az informatika
órán is elérhető. Egy időben több
tanuló más-más témában gyűjthet
információkat egymással párhuzamosan.
Az internetről származó információkat azonban az esetek többségében nem tekinthetjük megbízhatónak, így ellenőrizni kell őket. Az
interneten bárki elhelyezheti anyagait. Van, aki él, és van, aki viszszaél ezzel a lehetőséggel. Akad, aki
viccből, mások csupán a hozzáértés hiányából fakadóan helyeznek
el a világhálón hibáktól, tévhitektől
hemzsegő anyagokat.
A megbízhatóság problémája egyegy alkalommal megkerülhető, ha a

szaktanár jelöli meg a megbízható
forrásokat. Hasznosabb azonban, ha
megbízhatóság vizsgálata is beépül a
projektbe.
Mikor tekinthetünk megbízhatónak
egy információt?
• Ha az információt tartalmazó
webhely ismert, és tudjuk róla,
hogy megbízható.
• Ha a szaktanár jelölte meg a forrását.
• Ha három egymástól független
(nem egymástól idéznek és nem
hivatkoznak egymásra) webhelyen is megtalálható, és a meglévő
tudáshoz illeszthető.
A megbízhatóság eldöntésében
segítséget jelentenek:
• A szerző
• A nyelvezet
• A megjelölt források
• A szerzőtől, a forrást jelentő
műből többen idéznek (Nem
mindegy, kik és hol.)
Nincs biztos módja az információk
igazságtartalma kiderítésének. A
legbiztonságosabbnak hitt webhelyek is feltörhetőek, erre már nem
egyszer volt példa. Azt nem tehetjük meg, hogy az interneten található információkat nem használjuk,
nem létezőnek tekintjük. A megbízhatóság ellenőrzésének legfontosabb eszköze a józan ész. Ha a
tanuló minden weboldal olvasása
10

közben felteszi magának a kérdést:
„Ez vajon igaz lehet?”, akkor már
eljutottunk oda, hogy nem vesz át
tartalmakat minden kritika nélkül.
Mindig az adott körülményeknek
megfelelő gondossággal ellenőrizze
az információk valóságtartalmát.
Az elvárható gondosság természetesen mást jelent abban az esetben,
ha az iskola honlapján megnézi a
következő nap órarendjét, és mást
jelent, ha az életét vagy vállalkozása
jövőjét meghatározó döntést készül
meghozni az interneten talált információk alapján.
Az internetes vásárláshoz például az
Infokommunikációs Államtitkárság
honlapján10 találhatunk segédletet
( jogi háttér, mire kell odafigyelni)
a webáruházak kiválasztásánál kapaszkodót jelenthet, és a tanulóknak
a figyelmét érdemes rá felhívni.
A puding próbája az evés. A megszerzett ismereteket a gyakorlatban
is ki kell próbálni, ha arra lehetőség
van. Ha a téma például egy szoftver
használatának bemutatása, akkor ez
különösen hasznos. Az egyes funkciók kipróbálása közben a vágólap
és egy képszerkesztő program segítségével a tanulók képernyőképeket
menthetnek, amelyek szerkesztés
után a készülő műbe beilleszthetőek.
Gyakorolják a képszerkesztést, és
egyúttal alkotásuk is színesebbé,

A honlap címe: http://ekk.gov.hu/hu/e_kereskedelem
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tartalmasabbá és szemléletesebbé
válik. Megfelelő szoftver segítségével a képernyőn zajló eseményekről
videó is készíthető.
A feladat szempontjából értékesnek ítélt oldalak linkjeit érdemes
összegyűjteni, tartalmukat pedig
elmenteni. Így a tanulók kapnak
egy nagyméretű információhalmazt, aminek elemzése és az információk szintézise útján jön létre
az új alkotás.

Információk rendszerezése
Az összegyűjtött információk
közötti összefüggések, kapcsolatok feltér-képezése, struktúrák kialakítása, a készülő mű tartalomjegyzékének megalkotása következik.
Csoportmunka esetén ez még közös
feladat. A kész tartalomjegyzék birtokában az egyes fejezetek már kioszthatóak a csoport tagjai között.
A munkamegosztás másik módja,
ha a tagok nem azonos jellegű munkát végeznek a csoporton belül.
Például egy tanuló elkészíti a mű
forgatókönyvét, mások a képek,
ábrák, animációk elkészítését vállalják, és egy diák pedig az elkészült
elemek felhasználásával összeállítja a végleges dokumentumot,
prezentációt vagy éppen honlapot.
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Az információk rendszerezése során szükségessé válhat további információk gyűjtésére.

A tartalomjegyzék, címsorok

A nyomtatott vagy nyomtatható (PDF,
DOC formátumú) szakkönyvek, jegyzetek esetén rend-szerint többszintű
tartalomjegyzék segíti az olvasót. A
tartalomjegyzék képet ad a feldolgozott témakörökről, azoknak a szerző
által fontosnak ítélt kisebb egységeiről,
építőelemeiről, egymáshoz való viszonyukról.
A tartalomjegyzék ugyanazt a témát bemutató tankönyvek vagy szakkönyvek
esetén különböző. Minden szerző másmás oldalról közelíti meg, és másként
strukturálja az ismeretanyagot. Ha
több forrás is rendelkezésre áll, akkor érdemes azokat összehasonlítani,
megvizsgálni, hogy melyik szerző mit
és miért tart fontosnak. Ezek alapján
már könnyen összeállítható a saját
mű tartalomjegyzéke, melyet a felső
szintről lefelé haladva kell elkészíteni.
A különböző szintek fastruktúrában
ábrázolhatóak, ami önmagában is, az
irodai szoftvercsomagok kapcsolódó
funkcióinak kreatív használatát teszi
lehetővé.
Weblapok esetén gyakran a tartalomjegyzék szerepét a menürendszer vagy
a fordított piramis elv alapján kialakított linkstruktúra veszi át.

Az utóbbi esetben az első oldalon a
főfejezetek rövid leírásai és linkjei
találhatók, a következő szinten az
alfejezetek rövid leírásai és linkjei
érhetők el. Az alsó szintet vagy
szinteket a részletes információkat
tartalmazó oldalak címsorai jelentik.
Sok esetben a struktúra felső szintjei a
webhely oldaltérképén is követhetőek.

Fastruktúra

Gyakori probléma, hogy a tanulók az
egyik tantárgyból tanult összefüggéseket, módszereket a másik tantárgy
óráin egy más környezetben már nem
ismerik fel, nem tudják használni.

Az informatika oktatásánál a fastruktúrák használata kulcsszerepet kap a
könyvtárszerkezet megiserésénél, szakmai informatika esetén az objektum
orientált programozásnál az objektum
hierarchia szemléltetésénél.
Fastruktúrában szemléletesen ábrázolhatóak a fogalmak közötti alá-, fölévagy mellérendeltségi viszonyok. Egy
több szintű tartalomjegyzék, különböző
címsoraiisfastruktúrába(4.ábra)rendeződnek. Honlapok esetén, a tartalom
jegyzék megjelenítése sok esetben a
könyvtárszerkezet
megjelenítésére
szolgáló grafikai elemekkel, ikonokkal történik.

4. ábra. Minta a fastruktúrára (forrás: http://sdt.sulinet.hu )
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A készülő mű szerkezetének megtervezéséhez az esetek többségében
a vízszintesen terjeszkedő fastruktúra (5. ábra) készítése bizonyult
célravezetőbbnek.
A szintek száma függ a téma
jellégétől és a készülő mű terjedelmétől, célszerű azonban minél részletesebben kidolgozni, így
feltérképezhetőek a téma belső
összefüggései.
A készülő mű vázát a tanulók által
elkészített fastruktúra adja.

A munka során a fastruktúra folyamatosan bővíthető. Ha a monitorok bemutatásánál kikötjük,
hogy a tanuló mindig, csak a már
korábban bemutatott szakkifejezéseket használhatja, akkor többször is szükség lehet az általános
jellemzők felsorolásának bővítésére.
A szaktanár által megfogalmazott
utasításokkal is bővíthető feladat.
14. példa:
• Hasonlítsd össze két, az interneten
megvásárolható konkrét monitor jellemzőit! Írd le, hogy Te melyiket választanád, és miért!
6. ábra. A 14. példa vízszintes fastruktúrája

A fastruktúra áttekinthetővé teszi a
készülő mű szerkezetét. A gyökértől
haladva a következő két-három szint
segítségével elkészíthető a tartalomjegyzék, és csoportmunka esetén
eloszthatóak a feladatok. Az alsóbb
szintek a készülő mű oldalai, diái tartalmát, szerkezetét határozzák meg.

Az információ
közreadása

5. ábra. Vízszintes fastruktúra

42

strukturált

Az informatika tananyagunk kipróbálását 2009-ben bemeneti méréssel kezdtük. Célunk többek
között annak feltérképezése volt,
hogy a frissen beérkezett 9. évfo-

lyamos tanulók általános iskolában
milyen mértékben sajátították el a
szövegszerkesztők használatát, hogyan tudják az ehhez kapcsolódó ismereteiket a gyakorlatban hasznosítani?
A feladat látszólag nagyon egyszerű
volt. A tanulók megkapták a Himnusz szövegét egyetlen bekezdésbe
sűrítve, és azt kellett a műfaj jellegzetességeinek megfelelően megformázni. Kétségtelen születtek
nagyon szép megoldások, sőt a tanulók többsége a versszakokat is el
tudta különíteni, de bizony többen
voltak, akik számára a formázás csupán a betűtípus beállítását jelentette.
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A felmérésben résztvevő tanulók korábbi tanulmányaik során
valószínűleg több verset is megtanultak könyvből, sőt a Himnuszt
is hallhatták párszor. Mint később
kiderült, a szövegszerkesztés
alapjaival is többé-kevésbé tisztában voltak. Ennek ellenére
néhányuknak nem sikerült a
magyarórákon és az informatikaórákon szerzett ismereteket
összekapcsolni.
A 9. évfolyamon gyakori probléma, hogy a tanulók a jegyzetelést
a füzet bal felső sarkában kezdve,
a jobb alsó sarokig haladva egyen
letesen kitöltik a papír teljes felületét. Egy-egy ilyen teleírt oldalról nem lehet egyszerű feladat
tanulni.
Egy-egy, a diákok által választott témát bemutató prezentáció
készítése rákényszeríti a tanulókat arra, hogy vázlatot készítsenek, bár kezdetben ezt
is szokni kell. A hagyományos
reprodukciós feladatok mintákat adnak, ennek ellenére gyakori hiba, hogy a tanulók az első
saját prezentáció elkészítésénél
egy-egy diát sűrűn teleírnak. A
probléma részben orvosolható a
minimális betűméret (pl. 32 px)
vagy a sorok maximális számának
megadásával (pl. 8).
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Az első saját elképzelések alapján
elkészített diabemutató esetén sokat
segít, ha a tanulók munkájuk megkezdése előtt, a feldolgozott témával
kapcsolatos
mintaprezentációkat
láthatnak, elemezhetnek. Egy-egy
ilyen bemutató forrását később
megkapják formázatlanul, tagolatlanul egy bekezdésbe zsúfolva. Ezt
követően vagy reprodukálják a korábban látott prezentációt, vagy a
megismert összefüggések ismeretében valami újat alkotnak, képességeik függvényében.
A tartalom vizuális tagolása, a lényeg
kiemelése, ábrák, folyamatábrák,
fastruktúrák, diagramok, összehasonlító táblázatok készítése, egyrészt
a bemutatott fogalmak és összefüggések megértését igénylik, másrészt
lehetőséget adnak a felhasznált
szoftverek funkcióinak megismerésére.

Irányított ismeretszerző
projektek
A nagyobb terjedelmű, egy-egy
téma részletes bemutatását célzó
ismeretszerző
projektek,
igen
időigényesek. Akármennyire is
hasznosak, egy tanévben egy-kettő
valósítható meg csupán belőlük a
rendelkezésre álló időtől és a tanulók sajátosságaitól függően.

Kisebb irányított projektek sokkal
változatosabbak, és adott idő alatt
több oktatási cél elérését teszik
lehetővé. Megfelelő számú, előre
elkészített projektterv birtokában
egy-egy oktatási cél eléréséhez a
szaktanár több feladatot is fel tud
kínálni. A tanulók maguk választhatnak a különböző nehézségi fokú
feladatok közül.

Irányított ismeretszerző
mintaprojektek

15. példa:
„EU tagállamok”
Most plakátot készítetek, amelyen
táblázatos formában bemutatjátok
az EU tagállamait. A legszebbet kitehetitek majd osztálytermetek falára.
• Készítsetek egy új dokumentumot
A3-as oldalmérettel, és mentsétek
el „EU_plakat” néven!
• Az oldal első sorában nagy-nagy
betűkkel szerepeljen a plakát
címe: „Az Európai Unió tagállamai”! A dokumentum többi része egy táblázat lesz. Nem a bal
felső sarokban, nem is középen.
A sorok és oszlopok méretének,
az alkalmazott betűméretek
megadásakor törekedjetek arra,
hogy a rendelkezésre álló helyet
maximálisan használjátok ki. Az
egyes országok adatait messziről
el lehessen olvasni!

•

A táblázat első sorának celláiba a
következőket írjátok: Az ország neve;
A csatlakozás éve; Államforma;
Hivatalos nyelv; Terület; Népesség;
Pénznem; Zászló.
• A szükséges adatokat http://
hu.wikipedia.org/ oldalain megtaláljátok, de használhattok más forrásokat is.
• A zászlók elkészítésénél egy megkötés van: a zászlók színeit a cellák
háttérszíneinek beállításával adjátok meg. Csak akkor illesszetek be
képet a táblázatba, ha egy zászlót
nem lehet különböző háttérszínű
cellákból összeállítani (pl. Portugália zászlaja)!
• Végül közösen válasszátok ki a
feladat kiírásának leginkább
megfelelő plakátot!
Oktatási cél:
• A tanuló legyen képes egy dokumentumba táblázatot beszúrni,
és a táblázat jellemzőit beállítani,
valamint a táblázat celláit felosztani illetve egyesíteni.
Gazdagítási iránya:
• Kreativitás fejlesztése.
• Az EU-val kapcsolatos ismeretek
szerzése, meglévő ismeretek el
mélyítése.
A fenti feladat leírása, a minta és a megoldást megkönnyítő további segédanyagok elérhetőek a http://informatika.gt
portal.eu/index.php?f0=tori_05 címen.
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16. példa:
„Régiók, megyék, vármegyék”
A közös munka sokszor gyorsabban
halad, mintha valaki csak egyedül dolgozik, azonban ennek is lehetnek buktatói.
Ebben a feladatban 3-4 fős csoportokban fogtok készíteni egy-egy többoldalas webhelyet. Fontos, hogy megjelenésében minden oldal azonos legyen, csak
a tartalmuk lesz különböző!
Többféleképpen megoszthatjátok a feladatokat:
• Mindenki
részt
vehet
az
anyaggyűjtésben, készíthet egy-két
képet, egy-két weboldalt.
• Szakosodhattok is. Valaki anyagot
gyűjt, valaki képet készít, valaki
weboldalt szerkeszt.
A munka végén közösen értékelitek
egymás műveit. Az értékelés fontos
szempontjai: a weboldalak esztétikai
megjelenése, egységes megjelenése,
használhatósága és tartalma.
A.) FELADAT:
• Keressetek az interneten egy megyetérképet, amelyen az egyes
megyék vagy különböző színűek,
vagy pedig folyamatos vonallal vannak határolva. A térkép ne
tartalmazzon domborzati jeleket,
folyókat, tavakat. A kiválasztott
megyetérképet mentsétek az asztalon egy „Regiok” nevű könyvtárba
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•
•

•

•

•

•

(Többet is letölthettek, csak később
derül ki, hogy melyik volt a legjobb
választás.)
A letöltött térképről távolítsátok
el a feliratokat, színezzétek át az
egyes megyéket úgy, hogy egy-egy
régióhoz tartozó megyék azonos
színűek legyenek! Használjatok
élénk színeket! Az elkészült képet
mentsétek „Regiok” néven!
Készítsetek egy-egy térképet minden régióhoz! Ezeken a képeken
csak a kiválasztott régió legyen a
többitől különböző színű! A 7 régióhoz készített 7 db térképet mentsétek külön fájlokba! Az egyes fájlok
nevei legyenek azonosak a bemutatott régió nevével, de ne tartalmazzanak ékezetes karaktereket, a
szóközök és kötőjelek helyett pedig
aláhúzást használjatok!
Az interneten gyűjtsetek minél több
információt az egyes régiókról! Pl.
Mikor és miért jöttek létre? Mely
megyék alkotják. Mekkora a területük, lakosságuk...
Jöhet a főoldal (index.html). Ezen
szerepeljen a webhely címe („Magyarország régiói”), a korábban
elkészített „Regiok” nevű térkép,
táblázatos formában, a 7 régió
összehasonlítható adatai, valamint
az egyes régiókat bemutató weboldalak linkjei!
Az aloldalak következnek. Össz-

esen 7 db további weboldalt kell
készítenetek! Mindegyik egy-egy
régiót mutat be, és tartalmazza
a főoldal linkjét. Az oldalak címe
legyen a bemutatott régió neve!
• Végül az elkészült webhelyet a csoport egy tagja mutassa be a többieknek! Közösen válasszátok ki a
legjobban sikerült művet!
B.) FELADAT:
• Az A) feladathoz hasonló módon
készítsetek egy webhelyet Magyarország megyéinek bemutatására!
• Az első oldalon szerepeljen a webhely
címe
(„Magyarország
megyéi”), egy általatok kiszínezett
megyetérkép, táblázatos formában
a megyék összehasonlítható adatai,
valamint az egyes megyéket bemutató weboldalak linkjei!
• Minden megyét egy-egy aloldalon
mutassatok be részletesen! Az oldalak címe legyen a bemutatott megye
neve! Tartalmazzon egy térképet,
amelyen csak az adott megye van
kiemelve, és tartalmazza a főoldal
linkjét is!
C.) FELADAT:
• Az A) feladathoz hasonló módon
készítsetek egy webhelyet Magyarország vármegyéinek bemutatására!
• Az első oldalon szerepeljen a
webhely címe („Magyarország
vármegyéi”), egy vármegyetérkép

(ezt nem kell átszínezni), táblázatos formában a megyék összehasonlítható adatai, valamint az egyes
vármegyéket bemutató weboldalak
linkjei!
• Minden
vármegyét
egy-egy
aloldalon mutassatok be részletesen! Az oldalak címe legyen a bemutatott vármegye neve. Tartalmazza
vármegye címerét, és a főoldal
linkjét is!
Oktatási cél:
• A tanuló legyen képes egy több oldalból álló webhely elkészítésére.
Gazdagítási iránya:
• Kreativitás fejlesztése.
• Társas készségek fejlesztése.
• Magyarországgal kapcsolatos ismeretek szerzése, meglévő ismeretek elmélyítése.
A fenti feladat leírása, a minta és a megoldást megkönnyítő további segédanyagok elérhetőek a http://informa
tika.gtportal.eu/index.php?f0=tori_04
címen.

Szerepjáték típusú projektek
A tanulók az ismeretszerző projektek
megvalósításakor nem egyszerűen
befogadó szerepet töltenek be, részesei az ismeretszerzésnek, az ismeretek rendszerezésének. Az összegyűjtött ismeretek felhasználásával
készített műveiket bemutatják, és
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közösen értékelik. Nem egyszerűen
ismeretszerzésről van szó, a diákok
tapasztalatokkal, problémamegoldási stratégiákkal gazdagodnak.
Több területen is kipróbálhatják
magukat, megmutathatják képességeiket, kreativitásukat. A csoportban végzett munka során
fejlődnek
társas
készségeik.
Egy-egy terület igazi szakértőivé válhatnak. A pedagógus a munka során beazonosíthatja érdeklődésük irányát és speciális képességeiket.
Ha a tanuló időnként megpróbálja
magát beleképzelni egy szerepbe,
megpróbálja a világot egy pedagógus, egy vállalkozó vagy éppen egy
rendszergazda szemével nézni, az
hasznos kreativitása és társas készségei fejlődése szempontjából is.
A nézőpontváltás egyben játékossá is teszi, az amúgy néha
meglehetősen bonyolult feladatokat.
Például egy igen életközeli helyzet
egy osztálykirándulás vagy tábor
szervezése, ami az esetek többségében a pedagógus feladata. Egy
elképzelt kirándulás szervezésének részfeladatai kioszthatóak tanulóknak:
• az oda és visszaút megtervezése
autóval vagy közösségi közlekedéssel,
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•

a program megtervezése (helyi
nevezetességek megtekintése,
szabadidő),
• szállásajánlatok összegyűjtése,
és táblázatos formában bemutatása (ár, szolgáltatások,
jellemzők).
Minden részfeladat megoldása egyegy dokumentum.

Szerepjáték típusú
mintaprojekt

17. példa:
Kirándulásra indul az iskola, amelyen részt vesznek tanulók, tanárok,
de még a szülők is. Így mindenki
gyorsan megismeri egymást.
A tanulók szülőkkel érkeznek.
A tábor első napja péntekre esik.
Reggel 8 és este 8 óra között várjátok a budapesti diákokat és
szülőket a hévízi táborban. Azok
számára, akik a tömegközlekedést választják, készítsetek egy
menetrendet Wordben! Azok számára pedig, akik autóval jönnek, egy
térképet illesszetek a dokumentum
2. oldalára a „Budapest-Hévíz autóval” címsor alá!
A) FELADAT:
• Hozzatok létre új dokumentumot, és mentsétek „Menetrend”
néven!
• A minta alapján készítsétek a menetrendet, amelyből kiderül, hogy

mikor indulnak vonatok Keszthelyre, mikor lehet Keszthelyről
busszal továbbindulni Hévízre,
és jelöljétek az érkezés időpontját
is!
• Jelöljétek azt is, hogy mennyit
kell várakozni átszálláskor!
• A menetrend elkészítéséhez szükséges információkat a MÁV és a
Volán honlapjain megtaláljátok!
B) FELADAT:
• Több autóstérképet is találtok az
interneten. Válasszatok közülük
egyet! Jelenítsétek meg a Budapest-Hévíz útvonalat!
• A PrintScreen billentyű megnyomásával másoljátok a teljes
képernyő tartalmát a vágólapra.
• Egy tetszőleges grafikus szerkesztőprogram segítségével távolítsátok el a vágólapra helyezett
képről a felesleges elemeket!
(Böngésző ikonjai, státuszsora...)

•

Illesszétek a térképet a „Menetrend” nevű dokumentum 2. oldalára „Budapest-Hévíz autóval”
címsor alá!
Oktatási cél:
• A karakter- és bekezdésformázással, képek és táblázatok használatával kapcsolatos
ismeretek elmélyítése, a kapcsolódó jártasságok megszerzése
Gazdagítási iránya:
• Kreativitás fejlesztése.
• Az utazással kapcsolatos ismeretek szerzése, meglévő ismeretek elmélyítése.
A fenti feladat leírása, a minta és
a megoldást megkönnyítő további
segédanyagok elérhetőek a http://
informatika.gtportal.eu /index.
php?f0=iskola_03 címen.
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Komplex projektek tervezése
Amikor még a szakközépiskolákban
szakképzés is folyt, az elektronikai
műszerész tanulóknak szakmai gyakorlaton volt olyan feladatuk, amely
több éven keresztül is tartott, természetesen sok kisebb nagyobb egyéb
munka közé beágyazva. A diákok az
első évben elkészítettek alumíniumból egy műszerdobozt. A következő
évben megépítettek egy tápegységet,
később egy erősítőt, és végül a részegységeket összeépítették, így egy
komplett berendezéshez jutottak.
Végig annak a tudatában dolgoztak,
hogy nem lesz szétszerelve művük,
ellentétben a közben készülő gyakorló munkadarabokkal. Az elkészült
munkadarabot később hazavihették,
és mindenkinek megmutathatták,
ami a tanulók többségének nagy motivációt jelentett.
Hasonló ösztönző erőt biztosít,
ha egy diák egy pedagógus, egy
iskolaigazgató, egy vállalkozó helyébe képzelheti magát, és megmutathatja, hogy Ő mire képes adott
szerepben, milyen iskolát, milyen
vállalkozást képes létrehozni, természetesen papíron. Egy-egy ilyen
gazdagító program során, olyan
ismeretekre, képességekre tesz
szert, amelyeknek későbbi élete
során nagy hasznát veheti. A feladatokat érdeklődésének megfelelően
választhatja, és lehetősége nyílik
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kreativitásának bemutatására, fejlesztésére.
Komplex projekt esetén egy témához kapcsolódó részprojekteket valósítanak meg a tanulók,
miközben több képességterületen
fejlődhetnek.

Virtuális iskola
A projekttémák széles választékát
kínálják a különböző intézmények,
szervezetek. Egy iskola tevékenysége
igen szerteágazó. A pedagógusok,
szakdolgozók és a diákok a mindennapi munka során igen sok és sokféle feladatot oldanak meg, ma már a
többségüket a számítógép és meglévő alkalmazói ismereteik segítségével. Az iskola életéhez köthető
feladatok, és az ezek megoldásához
szükséges dokumentumok, nyilvántartások elkészíthetőek informatika
órán vagy szakkörön is, természetesen a személyes adatok védelmét
szem előtt tartva. Pl. focidrukkerek
osztályukba beválogathatják kedvenc játékosaikat, az egyes nyilvántartásokban az interneten elérhető
adataikat, vagy kitalált adatokat
szerepeltetve.
A virtuális, a tanulók által elképzelt
iskolát a projekten részvevő diákok
irányítják, töltik meg tartalommal. Ők osztják a dicséreteket vagy

intőket, rajtuk múlik, hogy milyen
programokat szerveznek.
A komplex projekt tervezése a lehetséges tevékenységek számbavételével kezdődik. Néhány ötlet:
• tabló,
• tábor és kirándulás (tervek, levelek, költségvetés, program…),
• versenyszervezés
(feladatok,
megoldókulcs, körlevelek, oklevelek, nyilvántartások, plakát,
honlap…),
• tantárgyfelosztás (táblázat, adatbázis),
• órarend (táblázat, adatbázis,
honlap),
• beszerzések (árjánlatkérés, megrendelés, összehasonlító táblázat….),
• eszköznyilvántartás (táblázat,
adatbázis),
• bérszámfejtés (táblázat, adatbázis),
• iskola honlapja,
• óravázlat, tanmenet, tanterv,
• álláshirdetés,
• munkaszerződés,
• házirend, szabályzatok,
• pályázatok,
• pedagógiai program.
1. A lista a tanulók bevonásával
egy ötletbörze során bővíthető.
A tanulók összeírják, hogy milyen, az iskolához köthető események, feladatok jutnak eszükbe.

Ekkor javasolhatnak bármit, a
későbbiek során történik a valamely szempontból legszimpatikusabb ötletek kiválasztása.
2. A tanulók az eseményhez, feladatokhoz hozzárendelik, a megvalósításuk során készülő dokumentumokat, nyilvántartásokat és a
felhasználható szoftvereket.
• pl. Tűzriadó
• tűzriadó terv – szöveges dokumentum (szövegszerkesztő)
• a menekülési útvonalat jelző
tábla – szöveges dokumentum,
grafika (szövegszerkesztő, grafikai szerkesztő)
• az iskola alaprajza a menekülési útvonalak jelölésével – rajz
(szövegszerkesztő, grafikai szerkesztő)
3. Az így összeállított feladatlista
minden elemét akkor sem lehetne mind megvalósítani, ha
valamennyi informatika órán
csak ezzel foglalkoznának a
diákok. Következik tehát a
szűkítés. Két alapvető szempont
alapján kell kiválasztani a megoldandó feladatokat
• Melyek illeszkednek az aktuális
oktatási célhoz?
• Melyek keltik fel leginkább a tanulók érdeklődését?
Az első kérdés megválaszolása a szaktanár feladata, annak megfelelően,
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hogy éppen a szövegszerkesztés,
bemutató vagy honlapkészítés, táblázatkezelés, esetleg adatbáziskezelés van napirenden. A megmaradt lehetőségek közül a tanulók
választhatják ki az érdeklődésüknek
leginkább megfelelőket. Ők oszthatják el egymás között a szerepeket.
Egy-egy projekt megvalósítása során
a tanulók dolgozhatnak külön feladaton, például versenyszervezésnél
egy diák a kérdéseket állítja össze,
a másik plakátot készít, a harmadik
a versenyzőket értesíti ki. A részfeladatok lehetnek más jellegűek és
különböző nehézségi fokúak.
Az egyes feladatok természetesen
a rendelkezésre álló időhöz és a tanulók sajátosságaihoz igazíthatóak.
Pl. Az órarend készítését nem kell
rögtön 30 osztállyal és 70 pedagógussal kezdeni.

Virtuális iskola mintaprojekt

18. példa:
Iskolátok 2 osztállyal kezdi meg a
működését. A 9. A osztály órarendje
már elkészült, azt csak le kell másolnotok.
Egy kis finomítás ráfér még. Módosítjátok úgy, hogy az osztálynak
ne maradjon lyukasórája, és a tanulóknak pénteken ne legyen hatodik
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órája! Itt kell ügyelnetek, hogy minden tantárgy külön háttérszínnel jelenjen meg!
A következő táblázatban összegzitek
az egyes tantárgyak óraszámait.
Elkészítitek a 9. B osztály órarendjét, ügyelve arra, hogy egy időben egy
tantárgyból csak egy osztályban lehet
órát tartani. Minden tantárgyhoz
külön szaktanterem van, de csak egy.
(Egy fizika, egy biológia…) Ezen kívül
a két osztályban ugyanaz a tanár
tanítja az egyes tantárgyakat. Ők
sem lehetnek egy időben két helyen. A
9. B osztály minden tantárgyat az A
osztállyal azonos óraszámban tanul.
A tantárgyankénti óraszámokat itt is
külön táblázatban ellenőrzitek, és egy
további táblázat szolgál majd annak
ellenőrzésére, hogy egy időben minden tantárgyból valóban csak egy óra
szerepel az órarendben.
A) FELADAT
1.
Hozzatok létre új munkafüzetet, és mentsétek el „Órarend” néven!
2.
Az első munkalapot nevezzétek át! A neve legyen 9. évfolyam!
3.
Munka közben ne felejtsetek el
rendszeresen menteni!
B) FELADAT:
1.
A minta alapján készítsétek el
9. A osztály órarendjét!
2.
Módosítjátok úgy az órarendet, hogy az osztálynak ne maradjon lyukasórája, és a tanulóknak

pénteken ne legyen hatodik órája
sem!
3.
Az egyes tantárgyakat jelöljétek külön háttérszínnel!
4.
A táblázat jobb alsó sarkában
függvénnyel határozzátok meg az
osztály összóraszámát!
C) FELADAT:
1.
Készítsetek egy táblázatot,
amelyben függvény segítségével
összegzitek a 9. A osztály tantárgyankénti óraszámát!
2.
A táblázat jobb alsó sarkában
összesítsétek az óraszámokat!
3.
A mellette lévő cellában jelenjen meg a „Hibás összóraszám”
figyelmeztetés, ha az óraszámok
összege a két táblázat esetén nem azonos!

D) FELADAT:
1.
Készítsétek el 9. B osztály
órarendjét is!
2.
Ügyeljetek arra, hogy egy
időben, egy tantárgyból csak egy osztályban lehet órát tartani!
3.
A 9. B osztály minden tantárgyat az A osztállyal azonos óraszámban tanul.
4.
A táblázat jobb alsó sarkában
függvénnyel határozzátok meg az
osztály összóraszámát!
E) FELADAT:
1.
Készítsetek egy táblázatot,
amelyben függvény segítségével
összegzitek a 9. B osztály tantárgyankénti óraszámát!
2.
A táblázat jobb alsó sarkában
összesítsétek az óraszámokat!

7. ábra. A 18. példa egyik mintája
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3.
A mellette lévő cellában jelenjen meg a „Hibás összóraszám”
figyelmeztetés, ha az óraszámok
összege a két táblázat esetén nem azonos!
F) FELADAT:
1.
Készítsetek egy táblázatot,
amelyben „Hiba!” felirat jelzi, ha egy
időben, egy tantárgyból több órát is
tartalmaz az órarend!
2.
Ügyeljetek arra, hogy ha adott
időpontban egyik osztálynak sincs
órája, az nem tekinthető hibának!
A fenti feladat leírása, a minta és
a megoldást megkönnyítő további
segédanyagok elérhetőek a http://
informatika.gtportal.eu /index.
php?f0=iskola_02 címen.

A mi kis vállalkozásunk
Az iskola a pedagógusok számára jól
ismert terep. Az esetek többségében
saját tapasztalataik alapján segítséget tudnak adni a tanulóknak, ha a
„virtuális iskola” projekt során problémába ütköznek. Egy virtuális vállalkozás esetében már más a helyzet.
Nem minden pedagógus, vállalkozó
is egyben.
Egy iskola és egy vállalkozás életében
nagyon sok közös pont van. Az azonos vagy hasonló jellegű problémák
megoldásánál a szaktanár továbbra is megőrzi szakértő szerepét.
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Több, a vállalkozásokra jellemző
feladatok esetén az internet felhasználásával átfogó ismeretekhez
juthat. Egy-egy speciális területen, pedig átengedheti a szakértői
szerepet a tehetséges tanulók
számára, akik, ha érdekli őket egy
téma, akkor igen mély tudásra tehetnek szert. A diákok nagyobb tévedései ekkor is gyorsan felfedezhetőek.
Ha szükséges, az elkészült művek
értékelésébe bevonhatóak az adott
területet jól ismerő kollégák, vagy
külső szakértők is, ahogy ez egy szakdolgozat bírálatánál is történik.
A 7-12. osztályos tanulók a kereskedelemmel kapcsolatban már
sok tapasztalatot szereztek, mint
vásárlók. Egy virtuális kereskedelmi vállalkozás lehetőséget biztosít számukra, hogy a cégvezetők,
áruházvezetők,
rendszergazdák,
eladók stb. munkáját megismerjék.
A projekt az ismeret- és tapasztalatszerzés mellett hozzájárulhat, hogy a
diákok tudatos vásárlókká váljanak,
megismerve jogaikat, lehetőségeiket,
valamint a rájuk leselkedő veszélyeket.
A hagyományos és webes kereskedelemmel kapcsolatban nagyon
sok tájékoztató anyag érhető el az
interneten, ahol a kacsolódó törvények, jogszabályok is hozzáférhetőek, és rengeteg példát is találunk.

Érdemes felkeresni néhány fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos
oldalt is.
Az interneten megtalálható sok
gyártó, valamint kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó cég honlapja.
A tanulók ezeket használhatják forrásként a forgalmazott termékek
kiválasztásánál. Megtalálhatják rajtuk a termékek árait, leírásait, amelyek alapján összeállíthatják saját
kínálatukat.
Ha a diákok az iskola webhelyén,
vagy egy ingyenes tárhelyen közzéteszik virtuális vállalkozásuk honlapját, akkor ügyelni kell arra, hogy
az ne legyen megtévesztő, a valóságban működő vállalkozásoknak ne
okozzon kárt, és persze a szerzői
jogokat is tiszteletben kell tartani.
Fontos, hogy a virtuális vállalkozás
minél valósághűbben működjön. A
tevékenysége során beszerzett anyagok, eszközök és szolgáltatások piaci
árai szintén elérhetőek a világhálón.
Például a tanulók az interneten található kínálatból választhatják ki
vállalkozásuk működéséhez szükséges üzlethelyiséget és irodahelységet, azok jellemzőinek, árainak és
rezsiköltségeinek összehasonlítása
után.
A komplex projekt tervezése most
is a lehetséges tevékenységek számbavételével kezdődik. Néhány ötlet:

•
•
•
•
•

a termékek kiválasztása,
a termékek beszerzése,
a termékek értékesítése,
a termékek kiszállítása,
a termékeket bemutató prezentáció készítése,
• az iroda- és üzlethelyiségek
kiválasztása, bérleti szerződés,
• a
működéshez
szükséges
számítástechnikai eszközök és
szoftverek beszerzése,
• szóróanyagok, kiadványok készítése,
• plakát készítése,
• reklámfilm, animáció készítése,
• honlap készítése,
• költségvetés készítése,
• raktárnyilvántartás,
• személyi kifizetések,
• adóbevallás,
• statisztikák készítése stb.
1. A lista a tanulók bevonásával
egy ötletbörze során bővíthető.
A tanulók összeírják, milyen
további feladatok jutnak eszükbe. Ekkor javasolhatnak bármit,
a későbbiek során történik a valamely szempontból legszimpatikusabb ötletek kiválasztása.
2. A tanulók a feladatokhoz
hozzárendelik, a megvalósításuk során készülő dokumentumokat, nyilvántartásokat és a
felhasználható szoftvereket.
• pl. Termékek beszerzése
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•

árajánlatkérés – szöveges dokumentum, körlevél (szövegszerkesztő)
• árajánlatok összehasonlítása –
táblázat (táblázatkezelő)
• megrendelés – szöveges dokumentum (szövegszerkesztő)
Ebben az esetben a hiányzó láncszem az árajánlat, elkészítéséhez
néhány tanulónak ideiglenesen egy
másik vállalkozás képviselőjének
szerepébe kell képzelni magát. Fontos, hogy több árajánlat is készüljön,
amelyeket később össze lehet hasonlítani.
• A tanulókkal összeállított listából a csoportok választhatnak
ki az oktatási célhoz illeszkedő feladatokat, amelyeket aztán részfeladatokra bontva elosztanak
egymás között. A részprojektek
megvalósításával kapcsolatban
a szaktanár megfogalmazhatja
elvárásait szóban, vagy írásban,
utasítások formájában.
Egy vállalkozás elindítása előtt
néhány kérdést mindig meg kell
válaszolni:
• Mi a vállalkozás célja?
• Milyen tevékenységet folytat?
• Melyik tanulónak mi a szerepe
(beosztása) a vállalkozás életében, amely az idő folyamán természetesen változhat?
• A vállalkozás címe és egyéb
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elérhetőségei? Ezek sok dokumentumban szerepelnek.

A mi kis vállalkozásunk mintaprojektek

A következő feladatok leírásai, a
hozzájuk tartozó minták és a megoldásukat megkönnyítő további
segédanyagok elérhetőek a http://
informatika.gtportal.eu /index.
php?f0=vallalkozas címen.
A feladatok leírása, a tanulók sajátosságainak és az oktatási célnak
megfelelően módosíthatóak.
19. példa:
„Kell egy jó szlogen!”
A szlogen eredeti jelentése szerint
“csatakiáltás”, amely a skót klánok
csatába hívó szava volt.
Gael változatban írásmódja szerint
“sluagh-ghairm”, amelyet számos
nyelv “slogan”-ként vett át.
A szlogen olyan szókapcsolat, amely
egy reklámban használva a vállalkozás, a márka, a termék fő üzenetét
(nagyon egészséges, vásárlóbarát,
olcsó) fogalmazza meg röviden,
tömören, jól megjegyezhető módon.
Már tudjátok, mivel foglalkoztok,
mit fogtok árulni. Már elkezdhettek
gondolkodni azon, hogyan fogjátok cégetekre felhívni a figyelmet.
Készítetek majd sok-sok reklámanyagot. Mindegyiknek más lesz tartalma, üzenete. Kell azonban néhány

olyan elem, ami mindenhol közös,
amiből mindenhol rátok ismernek.
Nagyobb vállalkozásoknál az egységes megjelenés biztosításával külön szakemberek foglalkoznak. Ők az
arculattervezők.
Az egységes megjelenéshez hozzátartoznak a képi és tartalmi elemek egyaránt. Szlogenetek meg fog jelenni
minden leveletekben és reklámanyagotokban.
FELADAT:
• Próbáljatok ismert szlogeneket
mondani! Ha egy szlogen eszetekbe jut, az már fél siker a szlogen
írójának!
• Olvassatok utána a világhálón,
milyen is egy jó szlogen!
• Írjatok egy könnyen megjegyezhető, a fegyelem felkeltésére
alkalmas szlogent!
20. példa:
„Kezdjük a logóval!”
Ez egy olyan grafikus cégjel, védjegy,
ami felkerül minden terméketekre,
bemutatótokra, leveletekre…
A jó logót könnyű megjegyezni, felismerni. Ha az emberek találkoznak
vele egy plakáton, az Interneten vagy
egy termék csomagolásán, akkor
rögtön a Ti vállalkozásotok fog eszükbe jutni.
FELADAT:
• Mindenki készítsen egy logót
50*50px méretben!

•

A vállalkozás tagjai válasszák
ki azt a logót, amely később a Ti
cégeteket fogja jelképezni!
FONTOS:
• Nem kell túlbonyolítani! Néhány
vonal, egyszerű alakzat vagy ötletesen megformázott betű felhasználásával megoldható a feladat.
• A logót grafikus szerkesztő programokkal szokták készíteni, de ha
ilyen nincs a gépen, akkor feladat megoldható szövegszerkesztő program segítségével is.
• A legjobb megoldás egy vektorgrafikus szerkesztő programmal
érhető el. A vektorgrafikus képek
torzulás nélkül nyújthatóak és
kicsinyíthetőek.
• Rossz megoldás, ha valaki egy fotó
méretre igazításával készíti el
logóját!
• Tilos más által készített képeket,
grafikákat felhasználni!
21. példa:
„Jöhet a levélpapír!”
Ha egy cégtől, szervezettől levelet kapunk, rendszerint első ránézésre meg
tudjuk mondani, kitől érkezett. Függetlenül attól, hogy melyik dolgozója
írta. Bele sem kell olvasnunk.
A fejléc és esetenként a lábléc tartalma, formája és az ott található grafikai elemek (pl. logó) vagy jellegzetes
betűtípussal írt cégnév, esetleg szlogen
teszi ezt lehetővé.
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Most vállalkozásotok levélpapírjának elkészítése lesz a feladat. A
fejlécben fogjuk elhelyezni vállalkozásotok legfontosabb adatait (név,
cím és egyéb elérhetőségek). Az első
levél megírásakor ezzel már nem kell
bíbelődnötök, és biztosan nem marad
le róla telefonszámotok vagy címetek.
Törekedjetek arra, hogy aki olvassa
leveleiteket, első ránézésre tudja:
tőletek érkezett!
Mindenki készít egy változatot, és
az elkészült levélpapírok közül Ti
választjátok ki, melyik a legjobb, melyiket tartjátok meg a későbbiekben.
FELADAT:
• Hozzatok létre egy új dokumentumot!
• A fejlécbe a minta alapján írjátok be cégetek adatai, szlogenjét!
(Ha nincs még, akkor itt az ideje
kitalálni.)
• A fejlécbe szúrjátok be logótokat!
• A betűk típusának, stílusának,
vastagságának és színének változtatásával, az egyes szövegrészek
áthelyezésével, próbáljatok a
mintában szereplő Fogkefe Piac
Kft. -től jól megkülönböztethető
fejlécet alkotni!
• Mentsétek munkátok eredményét levélpapír.doc néven! Mentsétek el sablonként is ugyanezen
a néven (a kiterjesztés persze
változik)!
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22. példa:
„Vásárolni megyünk!”
A feladat címe, egy kicsit becsapós,
mivel nem megyünk sehova. Ülünk
a számítógép előtt és megkeressük,
hol árulják mindazt, ami nekünk
kell.
Még nincs termékünk. Fel kell töltenünk a készleteket.
Az Interneten keressetek legalább
három olyan webhelyet, ahol az általatok forgalmazott termékeket
kínálják eladásra!
Feltételezzük, hogy mindegyik áruház foglalkozik nagykereskedelemmel is. (Más áruházaknak kedvezményes nagykereskedelmi áron
kínálják termékeiket.)
Feltételezzük, hogy a Ti vállalkozásotoknak 50%-os kedvezménnyel
adják termékeiket.
Most mindenki mást csinál! Egy
tanuló árajánlatot kér. Egy vagy két
tanuló árajánlatot ad. Egy tanuló
pedig megrendeli az árut. Munkátokhoz használjátok az oldalon található mintákat.
FELADAT:
• Az Interneten keressetek legalább három olyan webhelyet,
ahol az általatok forgalmazott
termékeket kínálják eladásra!
• Közösen döntsétek el, hogy milyen termékekből és mennyit
fogtok vásárolni!

A) FELADAT:
• Egy tanuló készítsen egy levelet,
amelyben árajánlatot kér az egyik
webhelyet üzemeltető áruháztól
vagy vállalkozástól! (A minta alapján.)
• A levél megírásához használja fel
a korábban elkészített, és általatok
kiválasztott fejlécet! (Cégetek adatai a fejlécben szerepelnek.)
• Átlátható módon sorolja fel azokat
a termékeket, amelyeket meg kívántok vásárolni!
• Minden terméknél adja meg azokat
a jellemzőket, amelyek alapján az
eladó be tudja azonosítani őket!
(pl. Ha 100 db 25 cm hosszú, csíkos
cipőfűzőt szeretnétek, ne azt írja,
hogy 100 cipőfűző, mert a válasz az
lesz: Milyen??? )
B) FELADAT:
• Egy tanuló (4 fős csoport esetén
kettő) készítsen egy levelet, amelyben árajánlatot ad az árajánlatkérésben leírt termékekre! (A minta
alapján.)
• Átlátható módon sorolja fel azokat
a termékeket, amelyek az árajánlatkérésben szerepelnek!
• Minden termékhez írja oda jellemzőit, a darabszámát és az árát!
• A végén összegezze az árakat!
• Az árak és a végösszeg azonos
helyiértékű számjegyei kerüljenek
egymás alá!

•

Adja meg a szállítási határidőt és
a garancia időtartamát is!
C) FELADAT:
• Egy tanuló készítsen egy levelet,
amelyben megrendeli a kiválasztott termékeket! (A minta alapján.)
• Átlátható módon sorolja fel azokat a termékeket, amelyeket meg
kívántok vásárolni!
• Hivatkozzon az árajánlatra!
• Minden termékhez írja oda
jellemzőit, a darabszámát! Ha az
árajánlatban szerepel cikkszám
vagy árukód, akkor a jellemzők
helyett elég ezt megadni.
• A végén összegezze az árakat!
FONTOS:
• A feladat több módon is megoldható. Fontos, hogy leveletek legyen esztétikus, áttekinthető, és
tartalmazzon minden szükséges
információt.
• Az áru megnevezését, jellemzőit,
darabszámát és árát célszerű táblázatba rendezni.
• Az egymás alatt elhelyezett
számoknál (áraknál) válasszatok
olyan betűtípust, amelynél minden karakter egyforma széles!
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Programozott tananyag használata
ismeretszerző projekteknél
A differenciált oktatás olyan, mint
egy szimultán sakkjátszma. Sokszor egyszerre több tanuló teljesen eltérő kérdésekre vár választ.
Egyesek az információgyűjtés vagy
az információk rendszerezése során
ütköznek problémába, mások az alkalmazott szoftverek használatához
kérnek segítséget. Ebben az esetben
nagy segítséget jelent, ha a pedagógus a tanulóknak olyan forrásokat
tud ajánlani, amelyben a felmerülő
kérdések többségére megtalálják a
választ. Így önállóan képesek dolgozni.
Informatika-tananyagunk készítésének célja kezdetben az volt, hogy
segítsen a sérült vagy gyengébb
képességű fiatalok oktatásában.
Használata során azonban kiderült,
hogy hasznos a tehetséges tanulók
számára is. Az egyszerű, közérthető
nyelvezete néha ugyan mosolyt csal
az arcukra, de a benne található ismereteket ők is megértik.
A projektek megvalósítása során
a programozott tananyag lehetővé
teszi, hogy a tanulók vagy a tanulócsoportok kreatív alkotó munkát végezzenek, és a munka során
felmerült kérdésekre a tananyagban megtalálhassák a válaszokat. A
sokat hiányzó, vagy éppen lemaradó tanulók a programozott tananyag
segítségével pótolhatják a szükséges
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ismereteket. A beépített tesztek
vagy programozott feladatok megoldásával megbizonyosodhatnak arról, hogy megértették az újonnan
szerzett információkat, így azonnali
megerősítéshez jutnak.

Programozott tananyag
felépítése
Programozott tananyagunk a http://
informatika.gtportal.eu/
címen
szabadon elérhető, és szabadon
használható.
A tananyag feldolgozása során
a felhasználó mindig választhat egy témakört, azon belül pedig egy szűkebb tananyagegységet. Ezt követően lehetősége nyílik a kiválasztott tananyagegység folyamatos feldolgozására, ismereteinek ellenőrzésére.
A tananyagegység feldolgozása
egymást követő ismeretközlő és
ismeretellenőrző oldalakon keresztül történik.
• Az ismeretközlő oldalak tartalmazzák mindazokat az információkat (szöveg, kép, animáció formájában), amelyek
a tananyagrész megértéséhez
szükségesek.
• Az ismeretellenőrző oldalak
feleletválasztásos,
kiegészítéses, feleletalkotásos formában

•

•

•

•

(kiegészítés, feleletalkotás esetén csak rövid és véges számú
helyes válasz) adnak lehetőséget
az ismeretek begyakorlására, az
önellenőrzésre, önértékelésre, a
tanári ellenőrzésre.
Az ismétlő jellegű ismeretellenőrző oldalak a korábban megszerzett ismeretek számonkérésére szolgálnak.
A program lineáris szerkezetű,
így minden tanulónak azonos
utat kell végigjárnia, azonban annak üteme lehet különböző.
A tanulónak lehetősége van egyegy ismeretközlő oldal kiválasztására is, ha éppen annak tartalmára kíváncsi. Nem kell
feltétlen végigjárnia egy alfejezet
ismeretközlő és ismeretellenőrző
oldalait, amely megkönnyíti az
információszerzést.
Az ismeretek begyakorlására, az
önellenőrzésre, önértékelésre, a
tanári ellenőrzésre egy-egy témakörön belül további feladatok
szolgálnak.

Programozott tananyag
témakörei
A tananyag tartalma a középszintű
közismereti
informatikaérettségi
követelményeihez igazodik:
• Az informatika alapjai
• Az operációs rendszer
• Hálózatok
• Internet
• Dokumentumkészítés
• Táblázatkezelés
• Prezentáció
• HTML-szerkesztés
• Adatbázis-kezelés
A szóbeli érettségihez kapcsolódó ismeretanyag „Az informatika alapjai”
című fejezetben kapott helyet.
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A Fülemüle Országos Informatika
Verseny 2010/2011. tapasztalatai
A http://www.tehetseggondozas.hu/
és a http://informatika.gtportal.eu/
oldalak készítőit, a közös munkában
résztvevő intézményeket a hallássérült fiatalok integrált oktatását
megkönnyítő alternatív pedagógiai
módszerek fejlesztése, kipróbálása és közzététele terén elért eredményeikért 2010-ben a Tempus
Közalapítvány Hálózati tanulási díjjal jutalmazta. Az elismeréssel járó
támogatást egy országos informatikai verseny kiírására, ezen belül a
versenyen eredményesen szereplő
tanulók díjazására fordítottuk.
Attól a pillanattól kezdve, hogy tudomásunkra jutott az eredmény és
a vele járó támogatás összege, 2 hetünk volt a versenykiírás elkészítésére és a versenyfeladatok összeállítására. A Fülemüle Országos Informatika Versenyt a 2010. december
9-én, a Tempus Közalapítvány által
szer-vezett Hálózatok az oktatásért
nevű konferencián kívántuk meghirdetni. A Tempus Közalapítvány ezen
a konferencián osztotta ki először
Hálózati tanulási díjat 3 olyan Magyarországon aktívan és eredményesen működő, az egész életen
át tartó tanulással kapcsolatos
hálózat részére, amelyek más hazai kezdeményezések számára is
példaértékűek lehetnek.
A 2010-ben díjazottak:
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•

Otthon Segítünk Alapítvány
(OSA) „Kéz a kézben” hálózata,
• Budapesti Művelődési Központ „Kattints rá, Nagyi!” nevű,
időskorúakat számítástechnikai
ismeretekhez segítő hálózata,
• Az Egressy Gábor Kéttannyelvű
Műszaki Szakközépiskola pályázata alapján a hallássérült
gyermekek számára tananyagot
fejlesztő „Fülemüle” c. hálózat.
A rendelkezése álló rövid idő alatt
igen sok szempontot kellett végiggondolnunk. Mivel nem volt hasonló, a tanulóktól valóban kreativitást
igénylő országos verseny lebonyolításában szerzett tapasztalatunk,
hiába igyekeztünk felkészülni minden eshetőségre, így is sok esetben a
verseny folyamán kellett a felmerülő
problémákat kezelnünk.

A verseny céljai
•
•
•

Lehetőséget biztosítsunk a tanulók számára, hogy megmutassák tehetségüket.
Megtudjuk, hogy a tanulók
valójában hogyan szeretnék tanulni az informatikát.
Új kapcsolatokat építsünk ki az
informatikaoktatás és/vagy tehetséggondozás területén dolgozó szakemberekkel, intézményekkel.

•
•

•

Tapasztalatokat szerezzünk a tehetséggondozás egy új területén.
Eddigi
munkáink
eredményeinek, az „elkészült” és készülő
webhelyeink bemutatása informatikát tanulóknak és informatikát oktató pedagógusoknak.
A tanulók által készített prezentációkkal, interaktív táblás feladatokkal gazdagítsuk informatika tananyagunkat.

A verseny célcsoportja
Már a verseny meghirdetésekor
nagyon szerettük volna tudni, hogy
hányan fognak jelentkezni. Egyaránt
féltünk attól, hogy érdektelenségbe
fullad a kezdeményezésünk, de attól
is, hogy több ezer tanuló fogja beküldeni munkáját. Jelentkezők hiányában
értelmetlenné vált volna minden a
verseny szervezésére fordított energia.
Túljelentkezés esetén pedig kérdéses
volt, hogy tapasztalatok híján képesek
lennénk a verseny zökkenőmentes
lebonyolítására.
A jelentkezők létszámát iskolánként
maximum 3 főben határoztuk meg,
ami egyrészt korlátozta a beküldhető
jelentkezések és feladatok számát,
másrészt egy előszűrést biztosított. A
versenyzők iskolái választották ki, az
intézmény tanulóinak feladatai közül
a 3 legjobbat.

A kiírók között volt általános és
középiskola is, ezért versenyzők
életkorát úgy határoztuk meg, hogy
egyaránt indulhassanak általános és
középiskolás tanulók is. Általános
kategóriába 8-10. osztályos diákok
jelentkezhettek. Mivel a hallássérült általános és középiskolások lényegesen kevesebben vannak, így
a számukra meghirdetett speciális
kategóriába 11-12. osztályos tanulók
is jelentkezhettek.
A kiírásban határon túli magyar
fiatalok számára is lehetővé tettük a
jelentkezést.
A verseny népszerűsítésére elsősorban az internet által biztosított lehetőségeket használtuk: a
versenykiírás elhelyezése webhelyünkön, partnereink webhelyein.
A népszerűsítésében segítségünkre volt a Mérei Ferenc Fővárosi
PedagógiaiésPályaválasztásiTanácsadó
Intézet és a Tempus Közalapítvány.
Érdekes módon a verseny hírét sok
pályázatok figyelésével foglalkozó
portál is átvette.

Források és fenntarthatóság
A verseny megszervezéséhez a
Tempus Közalapítvány 200 000 Ftos támogatása állt csupán rendelkezésünkre, amit kategóriánként
az első három helyezett díjazására
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fordítottunk. A szervezéssel kapcsolatos információcserét, a feladatok leadását elektronikus formában
oldottuk meg, ami plusz költségeket
nem jelentett. A díjkiosztót összekapcsoltuk az akkor már szervezés
alatt álló Géniusz Tehetségnappal,
hogy méltóképp tudjuk ünnepelni a
tehetséges tanulókat.
A Fülemüle versenyt a következő
években is szeretnénk meghirdetni, ennek forrásairól pedig nem árt
előre gondoskodni, ezért felmerült
a támogatók, bevonásának ötlete. A
lehetséges szponzorokat azonban
csak akkor kerestük meg, amikor
már az első fordulóból továbbjutott feladatokat elhelyeztük honlapunkon. A verseny ekkor már nem
csak egy ötlet volt, kézzel fogható
eredményeit bárki megtekinthette.
Talán ennek köszönhető, hogy egy
kivételével minden megkeresett cég
díjakat ajánlott fel az eredményesen
versenyzők számára.
A támogatók révén elérhető közelségbe került a Fülemüle Országos
Informatika Verseny 2011/2012
megrendezése, és a két forduló első
három helyezettjén túl, nem kevés
további
tehetséges
versenyzőt
tudtunk díjazni tárgyjutalmak és
ajándékutalványok
formájában.

64

A versenyfeladatok

Az értékelés nehézségei

A verseny alcíme: „Én így tanítanám az
informatikát.”
A tanulók feladata az volt, hogy
egy elképzelt informatikaórához
készítsenek prezentációt vagy interaktív táblás oktatóanyagot.
Az első fordulóban több téma közül
választhattak:
• Vezeték nélküli hálózatok eszközei.
• Napjaink háttértárolói.
• Közösségi portálok használata
(etikett, veszélyek).
• Keresőprogramok használata.
• Így tanítanám a tabulátorok
használatát.
• Így tanítanám a kördokumentumok készítését.
A második fordulóban a zsűrizés könynyebbé tétele érdekében kategóriánként már csak egy téma volt.
Általános kategóriában:
• Az Internet által biztosított szolgáltatások (protokollok).
Speciális kategóriában:
• Bekezdésformázás.
Az első fordulóban különösen érdekesek voltak a közösségi portálok használatát bemutató alkotások. Ezek letölthetőek, és tanítási órán is felhasználhatók Lehetőséget adnak arra, hogy bármely pedagógus saját tanulóit szembesítse saját korosztályuk képviselőinek véleményével, gondolataival.

A verseny szervezése során a legnagyobb kihívást a legtehetségesebb
tanulók kiválasztása jelentette. Mivel a versenyfeladat leírása számtalan olyan értékelési szempontot tartalmazott, amely nehezen mérhető,
nehezen összehasonlítható, ezért
igen nehéz dolga volt a zsűrinek.
„Az értékelés szempontjai:
• Szakmai tartalom
• Kreativitás
• Esztétika: egyéni, következetes
stílus
• Egyszerű,
könnyen
érthető
hangvétel
• Az elkészített multimédia elemek
színvonala
• A felhasznált szoftverekben rejlő
lehetőségek kihasználása
Az értékelésnél előnyt jelent, ha a
pályamunka:
• figyelembe veszi a korosztály igényeit és képességeit
• tartalmaz ráhangoló, bevezető kérdést, problémát, történetet
• bemutat példákat, mintákat, gyakorlati alkalmazásokat
• tartalmaz egyszerű gyakorló feladatokat
• feltesz
emlékeztető
vagy
problémafelvető kérdést, kérdéseket
• saját sablont használ

•

jól olvasható, jól látható, jól hallható minden elem
• az alkalmazott színkombinációk
esztétikusak”
(Feladatleírás 2. forduló)
Már az első fordulóban kiderült,
hogy nem egyszerű feladat a sok,
egymástól teljesen eltérő logika
szerint készült, különböző ötleteket,
megoldásokat alkalmazó, különböző
szakmai tartalommal bíró - és sorolhatnám - pályamunkák közül
kiválasztani a legjobbakat. Volt, aki
saját tapasztalatai alapján dolgozott, bemutatva miként használ egy
otthonában található hardver eszközt, hogyan állítja be azt, és milyen
lehetőségeket kínál még az adott
router a többi felhasználó számára.
A versenyzők többsége azonban
tankönyvek, szakkönyvek és az interneten található szakmai oldalak
felhasználásával készített el bemutatóját. Ekkor a tanulók ráadásul
több téma közül választhattak.
Az első fordulóból valamennyi olyan
versenyző továbbjutott, akinek munkáját nyugodt szívvel el tudtuk helyezni versenyünk honlapján. Természetesen az általános és a speciális kategóriában a továbbjutáshoz
szükséges szint különböző volt.
Ekkor már az értékelés nehézségeinek ismeretében fogtunk a
szakmai zsűri toborzásába.
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Abból indultunk ki, hogy több bíráló
szubjektív elemeket is tartalmazó
(esztétika, kreativitás megítélése)
pontszámainak összegzéséből már
viszonylag objektív eredmény születhet. Ezért is törekedtünk minél
több elismert szakember bevonására.
Megkerestük partnerintézményeinket, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületét, és több
egyetemet is. Szerencsére sokan
támogatták kezdeményezésünket,
és vállalták a versenyfeladatok
bírálatát. Igen neves szakmai zsűrit
sikerült összeállítani mindkét kategóriához.
Közben kidolgoztunk egy pontozási
rendszert, ami leegyszerűsítette és
meggyorsította a pályamunkák értékelését, összehasonlítását, amire a
második forduló után csupán két hét
állt rendelkezésre. Ennek alapján
minden bíráló kiválasztotta az általa legjobbnak ítélt 10 pályamunkát
és az első ötöt sorrendbe állította. A
helyezéseket pontokká alakítottuk
(1. helyezett: 11 pont; 2. helyezett:
9 pont; 3. helyezett: 7 pont; 4. helyezett: 5 pont; 5. helyezett: 3 pont;
6-10. helyezett: 1 pont;). Az így szerzett részpontszámok összesítésével
alakult ki a végeredmény.
A második forduló feladatainak
beérkezését követően felmerült annak az igénye, hogy egységesítsük a
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pontozást a feladat kiírásában szereplő értékelési szempontok súlyozása tekintetében. (Milyen mértékben vegyük figyelembe megjelenítés formáját, a szakmai tartalmat stb.) Ezt végül elvetettük, mert
jobbnak láttuk, ha a zsűri tagjai azok
alapján az információk alapján értékelik a műveket, amelyeknek az
elkészítésükkor készítőik is birtokában voltak.
A zsűri pontszámai végül is nagyon
jól tükrözték azt, ami már az első
forduló értékelésnél is felvetődött.
Nyílt végű feladatok esetén, különösen, ha sok szempontot kívánunk figyelembe venni és a tanulóktól azt várjuk, hogy valami egyedit
alkossanak nagyon nehéz az eredmények objektív megítélése és összehasonlítása.
Néhány adat, ami mindezt alátámasztja:
• 22 pályamunka került be a 6
zsűritag legalább egyikénél az
első tíz közé
• 5 pályamunka végzett a 6 zsűritag
legalább egyikénél az első helyen
• volt pályamunka, amely 2
zsűritagnál is legjobbnak bizonyult, ugyanakkor 1 zsűritagnál
nem került az első tízbe
Ezek az adatok az általános kategória összesítéséből származnak.
A pontszámok szórása leginkább

azt tükrözi, hogy a bírálók eltérően
súlyozták a különböző szempontokat.
Valószínű azonban, hogy egy-egy
szempont megítélésénél is különbségek voltak, például a pályaművekben
megvalósított ötletek értékelésénél.
A Novell Magyarország jóvoltából
lehetőségünk nyílt a diákzsűrik díjainak kiosztására is. Az értékelésben
részt vett egy általános iskolás tanuló, két gimnazista és három szakközépiskolai tanuló. Nekik egyszerűbb
kérdésekre kellett válaszolniuk: Melyik pályamunka tetszik a legjobban?
Melyikből tanulnának szívesen? Ennek megfelelően értékelésük a szakmai zsűrinél sokkal egységesebb lett. A
speciális kategóriában például az első
helyezett kiválasztásánál teljes volt az
egyetértés. Az általános kategória első
helyezettje 2 tanulónál is első lett, a
harmadiknál pedig harmadik.
További érdekesség, hogy a legjobb kiválasztásában a szakmai és
diákzsűrik véleménye nem mutatott
olyan eltérést, mint kezdetben vártuk.
Mindkét kategóriában a szakmai zsűri
véleménye alapján harmadik helyen
végző versenyző lett a diákzsűri első
helyezettje.

A verseny eredményei
Végül is négy országból (Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia)

összesen 159 tanuló mutatta be, hogy
Ő miként tanítaná az informatikát.
Egy-két hét alatt kiírt, igen rövid
határidőkkel megvalósított verseny
esetén, amit korábban senki nem ismert, nem voltak hagyományai, talán
nem is olyan rossz eredmény.
Nagyon sok értékes prezentáció és
interaktív táblás tananyag készült
eközben. Az eredményes versenyzők
munkái pedig letölthetőek a www.
tehetseggondozas.hu oldalon, és elérhetők az informatika tananyag felhasználói számára is. Sok közülük
nyugodt szívvel használható informatikaórán, akkor is, ha nem tanuló tartja.
A verseny támogatását időközben
felvállaló cégek segítségével végül az
idén 23 tanulót tudtunk díjazni.
Új partnereket sikerült szereznünk,
ami tovább bővíti lehetőségeinket.
A Fülemüléről sokaknak már nem
csak egy madár jut eszébe. Versenyünk
ismertté vált. Az eredmények láttán, a
megszerzett tapasztalatok birtokában
a következő verseny megszervezése,
támogatók bevonása remélhetően lényegesen egyszerűbb lesz.
Bebizonyosodott, hogy sok lelkes pedagógus és tehetséges tanuló él országunkban és határon túl. Ha több idő
lett volna a verseny kiírása és az első
forduló feladatainak beadása között,
akkor egészen biztosan még népesebb
lett volna a mezőny.
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Utószó
Mind a tehetséggondozás, mind
pedig a hátránykompenzáció esetén a legnagyobb nehézséget az
átlagostól eltérő tudáshoz, képességekhez
igazodó
feladatok
elkészítése, és a sikerhez vezető
módszerek kiválasztása jelentik. Mindkét esetben az fontos,
hogy a tanuló képességeinek,
érdeklődésének,
adottságainak
megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, ami csak differenciált oktatás segítségével érhető el.
Az alkalmazói ismeretek elsajátítása során lényegtelen a készülő dokumentumok, prezentációk,
táblázatok, weblapok és adatbázisok tartalma. Az informatikaoktatás során a cél, hogy a tanulók
megismerjék a szövegszerkesztés,
bemutatókészítés,
táblázatkezelés, weblapkészítés és adatbáziskezelés szabályait. A tartalom, a
feladat nehézségi foka széles határok között változhat. Egy oktatási cél számtalan különböző feladat
megoldásán keresztül elérhető.
A tanulók minél nagyobb szabadságot, önállóságot kapnak a megoldás során, annál inkább biztosítható az eredményes munkához
szükséges motiváció, a valódi alkotás élménye.
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Irodalomjegyzék
Gazdagító projektek esetén a tantervben előírt oktatási célok elérése
mellett, a diákok korábbi tudásukra,
tapasztalataikra, a már megismert
problémamegoldó stratégiákra építve
sajátíthatnak el új ismereteket, szerezhetnek új tapasztalatokat. A csoportokon belüli együttműködés révén
fejlődnek társas készségeik.
Nagyszámú, előre elkészített projekt
esetén a diákok számára biztosítható
az öndifferenciálás lehetősége.
A bemutatott informatika tananyagban (http://informatika.gtpor
tal.eu/) található projektek 8-12. évfolyamos tanulók esetén használhatóak. A tanulók sajátosságainak és
az oktatási célnak megfelelően módosíthatóak, bővíthetőek vagy éppen
egyszerűsíthetőek. Kipróbálásuk során sok esetben hatékonynak bizonyultak, ugyanakkor használatuk
módját és mértékét mindig az adott
helyzetnek megfelelően kell megválasztani.
A fenti tananyag nyitott és szabadon használható. Tartalma tovább
bővül. Megköszönjük minden felhasználónak, ha véleményével, jobbító szándékú javaslataival, esetleg egy-egy tananyagrészlet vagy
projektterv
beküldésével
segíti
munkánkat.
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