
Informatika – Szakmaiság – Eredményesség pályázat, 2012 

 
 
 

 
 
 

Mit tehet az ember, hogy ne bántsa a szemét… 
 

Kompetenciafejlesztés a tanítási órákon 
 

informatikai eszközök alkalmazásával – „jó gyakorlat” 
 
 
 

 

 

 

 

 

Készítette: Bertáné Márta Edit 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Zsombó 

 

 

 

„Nem mind olvasatlan, mi olvasható,  

mert nem mindig ír, s jelez, ki olvasó”
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A mai korszerű iskolával szemben támasztott követelmények között szerepel, hogy olyan embereket 

neveljen, akik alkalmazkodnak a mai kor elvárásaihoz, tudásukat maguk építik fel, tartják szinten, 

fejlesztik tovább. Hajlandók gondolkodni, kollaborálva tudást gyarapítani. A rendelkezésre álló 

informatikai eszközöket megfelelő arányban, megfelelőképpen használják. Célunk a munkaerő piacon 

minél versenyképesebb nemzedék felnevelése. 

Ezeknek a követelményeknek a konstruktivista pedagógia szemlélettel tudunk csak megfelelni. Ehhez 

a valóságból kell kiindulnunk, életszerű helyzeteken át, kell gyakorolni, problémát megoldani. 

Mindenképpen fontos a megfelelő adatok gyűjtése. Ezt változatos munkaformákkal és módszerekkel 

tehetjük még izgalmasabbá. El kell fogadnunk a tényt, hogy ismeretközlőből fallicitálóvá léptünk elő, 

akinek a helyes megoldás felé kell terelgetni tanítványaikat. 

A következőkben egy 7. osztályban megvalósított projektemet szeretném bemutatni. Valamint, hogy 

hogyan szőtte át a fogalakozásainkat az infotechnológiai eszközök használata. Az osztály, amellyel 

feldolgoztam 20 főből áll. Képességek szerint heterogének. A tanulók elsőtől kezdve kooperatív 

technikákat használnak. Órákon 5 csoportban csoportonként 4-4 fővel dolgozunk. Témakörönként 

váltunk alap csoportokat, témakörök közben előfordul a véletlen csoportalakítás is. Erre a projektre is 

külön csoportot alapítottunk. 

A teremben ahol tanítok rendelkezésemre áll Polyvision aktív tábla, iskolánkban van Promethean 

Activo szavazó rendszer, a minden napi órákat egy jól felszerelt számítástechnika termen kívül tanulói 

laptopok használata is színesíti. Rendelkezünk digitális fényképezőgépekkel is. A különböző eszközök 

használata, pedig mára szervesen az órák részévé vált. A most bemutatott órákon is felhasználtuk 

ezeket az eszközöket. 

Hogy is kezdődött? 

Minden projektnek kell egy hely, ahol a benne dolgozók együtt tevékenykedhetnek. A mai gyerekek 

nagy része délutánjait a Facebook előtt tölti, így adódott az ötlet, hogy szükség van egy netes színtérre 

a kapcsolattartáshoz. Én nem is egyet, hanem mindjárt kettőt találtam az egyik a Sulivilág, a másik 

Google-csoportok. Az elsőben létrehoztam a saját osztályt. A másodikban pedig már három éve együtt 

dolgozunk a gyerekekkel. Kicsit nem titkolt szándékom volt e két felület felhasználhatóságának 

összehasonlítása is. Így „két” virtuális osztályteremben is megkezdtük a munkát. A gyerekek 

elmondása alapján a projekt ideje alatt szinte „rossz ” szokásukká vált, hogy hazaérkezve, beléptek a 

Sulivilág és a gmail oldalakra is, hogy megnézzék üzentem-e valamit, hogy állnak a többiek… 

Következett a témaválasztás 

Kipróbáltam, mi történik, ha nem én adok témát, hanem a gyerekekkel „ötletelünk”, hogy mi legyen az. 

Hát sok munka, utánajárás lett a vége, voltak, akik zenével akartak foglalkozni, voltak, akik 

környezetvédelemmel, voltak, akik nem is tudták mivel, olyan is akadt, aki több mindennel is... A 

végén három témakör maradt, amit egy-egy dokumentumba fel is tettem a Sulivilágra 

(www.sulivilag.hu), és mindenki like-olta, amúgy sulivilágosan (azaz szavazott, hogy melyik témakör 

érdekelné). Miért éppen ezt a felületet választottam hozzá és nem a Google dokumentumokat? Itt 

könnyebb a kommentelés. A blog bejegyzések készítéséhez sem kellett túl nagy előzetes ismeret. 

http://www.sulivilag.hu/
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Témáink a következők lettek: 

1. Vízszennyezés, környezetvédelem 

2. Megújuló energiaforrások közvetlen környezetünkben 

3. Hulladékból termék 

A szavazatok alapján összeállítottam a csoportokat és kezdetét vette a lázas munka.  

Az első állomás: 

 

1. kép: A Sándorfalvai hulladéklerakó 

Tájékozódásképpen meglátogattuk a Sándorfalvai hulladék-udvart, ahol a Google dokumentumokban 

megosztott feladatlapon lévő kérdésekre keresték a kis környezetvédők a választ, amelyet prezentáció 

formájában kellett később bemutatniuk. Elsősorban fogalmakat, adatokat kérdeztem. Itt azért 

döntöttem a Google feladatlap használata mellett, mert a csoporttagok, ha fizikailag nem is voltak 

együtt, nyugodtan tudtak közösen dolgozni egy feladaton, miközben chaten is tarthatták a kapcsolatot, 

erre a Sulivilág oldala még alkalmas. Ezeket a prezentációkat Power Point-ban készítették el. A 

készítésnél feltétel volt a szerzői jogok védelmében saját maguk által készített fotók használata, az 

összeállított feladatlapra adott válaszokból kis „fogalomgyűjtemények” születtek. Minden munkafázist 

dokumentálniuk kellett. A dokumentáció három kérdés köré csoportosult. 

1) Mi volt a feladatunk? Hogyan valósítottuk meg? 

2) Milyen nehézségeink adódtak? 

3) Mik a további terveink? 

 

Beszámolóként telefonjukkal hangfelvételeket készítettek, amelyeket átküldtek egymás telefonjára és 

feltöltöttek a tárhelyre. A felvételek maximum 1 percesek lehettek. Kezdetben nehéz volt 

megszokniuk az adott időintervallumot. Az első felvételeknek volt, aki háromszor, négyszer is neki 

futott. Akadt, aki szószátyárabb volt, szűkszavúak is előfordultak, de az utolsó felvételeknél, már 

pontosan tudták, mi fér bele a megadott időbe. Egymás bemutatóinak értékelése, egy Google 

megosztott táblázatban történt, ahol különböző szempontok alapján kellett véleményt alkotni 
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mindenkinek a többiek munkájáról. Mind az egyéni, mind csoportmunkát kellett osztályozni. 

Természetesen én is értékeltem mind az egyéni, mind a csoportmunkákat. 

 

2. kép: a prezentációk értékelése a megosztott Google-táblázatban 

Amikor megtudtuk, honnan a sok szemét, jött a következő kérdés: Mi lesz a szeméttel? 

Következett a második állomás: 

 

3.Kép: Hulladékból termék kiállítás Makón 

Ezt egy újabb kirándulás keretében derítettük ki. Ellátogattunk a „Hulladékból termék” kiállításra, 

amit Makón rendeztek meg. Itt is megosztottam Google dokumentumban egy szempontsort, amelyek 

kérdéseire a kiállításon kaptak választ. A feladatok között a fényképezés is szerepelt, volt, aki 

fényképezőgépet használt, volt, aki telefont. Visszaérkezve fel kellett tölteni a csoportoknak a képeket 

a Google fényképalbumába. Persze előtte a fotókat tömöríteni kellett a Photofiltre vagy a Microsoft 
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Office Picture Manager programok segítségével. Itt a nagyobb tárhely miatt részesítettem előnyben a 

Google-t. Újabb prezentációkészítés volt a záró feladat, de most már minden csoportnak kérdéseket is 

fel kellett tenni a bemutatójukkal kapcsolatban (TOTÓ jelleggel), amelyre a többiek a válaszokat 

szavazó rendszerrel adták meg. Ehhez a kérdéseket az Activ Inspire program segítségével készítették 

el a gyerekek. A bemutatókat a Sulivilág oldalra töltöttük fel, ahol mindenki kommenteket fűzhetett a 

többiek munkájához. 

 

 

 

 

 

 

 

4. kép: munka a Sulivilág oldalán 

Az adatgyűjtés után tulajdonképpen már csak az adatok feldolgozás volt hátra. 

Talán ez lett a projekt legsikeresebb része, ugyanis elfogulatlanul állítom: csodálatos, igényes munkák 

születtek. Tanítványaim ugyanis saját szöveget, pontosabban verseket írtak, amelyet zenére 

felrappeltek; nem tévedés: valóban, illetve saját készítésű film alá énekeltek, vagy egyszerűen jól 

összeválogatott képkockákra feliratoztak, tettek rá. Mindeközben elsajátították a MovieMaker Live 

program használatát. A vállalkozóbb kedvűek még otthon önszorgalomból a zene megvágását is 

elkészítették, amelyhez saját maguk kerestek programot az interneten.  

 

5. kép: prezentációk bemutatása 

Meghatódottan néztem végig a filmeket. Úgy éreztem három év munkája testesült meg a projektben. 

Megállapíthattam, hogy a gyerekek nagy biztonsággal kezelik a különböző eszközöket. Tudják, hogy 

mikor, mire, mit érdemes használni. Érdekes volt látni, ahogy a fényképezésnél ügyeltek arra, hogy 

mit érdemes telefonnal, mit digitális fényképezőgéppel megörökíteni. Jó volt látni: biztosan igazodnak 

el a mai informatikai eszközök világában, és örömmel tapasztaltam, hogy helyes az értékrendjük. 
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Próbáltam azt is kitalálni, vajon hány tantárgyat integráltunk bele ebbe a projektbe, és megdöbbenve 

tapasztaltam, hogy mindet. Hiszen a természetismereti tárgyak közül mind kapcsolódott a projekthez, 

a biológia és a földrajz a környezetvédelem terén, a technika, kémia a műanyaggyártással, a fizika az 

anyagok tulajdonságaival, a matematika az arányosságtól a százalékszámításon át, kerület-, 

területszámítás, és még sorolhatnám! Az elkészült filmek bármely média, illetve rajz és vizuális 

kultúra órán megállják a helyüket. Az énekórákat is sikerült integrálni ebbe a feladatba, és nem utolsó 

sorban a testnevelés is helyet kapott, hiszen a kirándulásaink hatalmas sétákat is jelentettek. 

Amit ebből a gyerekek profitáltak? 
 

Megtanulták jobban megbecsülni a bennünket körülvevő világot. Képessé váltak megosztott 

dokumentumok használatára, készítésére önállóan és kollaboratívan is. Megtanulták, hogy az 

elkészített prezentációt érthetően és magabiztosan elő is kell adni. Megtapasztalták, hogy a 

hallgatóság figyelmének ébren tartása nem egyszerű. Belekóstoltak abba, hogy mások munkájáról és a 

sajátjukról nem is könnyű objektív kritikát alkotni. Rájöttek, hogy a mindennap használt informatikai 

eszközök érdekesebbé tehetik a tanulást és jól használhatók annak folyamatában. Megtanultak 

tematikusan keresni a neten, megismerték a szerzői jogokat és azok tiszteletben tartását. Észrevették, 

hogy virtuális osztályként is lehet dolgozni, megértették, hogy az a világ nem csak szórakozásra való, 

hanem tanulni is lehet benne. Mindeközben jól is szórakoztak! 

 

 


