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1.

A jó gyakorlat témája
Madách Imre Az ember tragédiája című drámájának feldolgozása újszerű tanulási térben IKT-eszközökkel és -technikákkal,
iskolai és iskolán kívüli extrakurrikuláris térben.

2.

A felhasznált eszközök, technikák
Facebook — a Bibós AET címmel létrehozott zárt csoportban
valamennyi funkció.
internetlehetőségek — ímél, kép- és videomegosztók, honlap, szavazórendszer, www.wordle.net;
fényképezőgép és képszerkesztők — Picasa, Microsoft Research
AutoCollage;
interaktív tábla és tartalma;
nyomtatott könyv.

3.

A gyakorlatba bevont diákok
A kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 11. évfolyamának két
osztályának 69 diákja.
Az osztályon kívüli, évfolyamszerű oktatás példája a gyakorlat.
Mint a 35 c-s (általános tantervű osztályba járó) diák magyartanára bevontam a (humán tagozatos) b-s diákokat is oly módon, hogy egyrészt a b-ben tanító tanártársammal, másrészt a
bésekkel a Facebook üzenőfelületén tartottam a kapcsolatot.
Célom annak kipróbálása volt, lehet-e tanulni és tanítani a virtuális térben.

4.

A gyakorlat előkészítése
Magyarórán a diákokkal kialakítottuk a játékszabályokat:
 a Tragédia szereplőket véletlenszerűen hozzárendeljük
egy-egy diákhoz;
 a Facebookon létrehozunk egy Bibós AET című zárt csoportot, amelynek két (egy tanár és egy diák) adminisztrátora
lesz;
 a diákok a Facebookon létrehoznak szerepüknek megfelelő
adatlapot: normakövető helyesírással, CV-tartalommal, de
a Facebookon megszokott formában; a többi szöveg helyesírása legyen Facebook-szerű;
 a bejegyzéseket, posztolásokat, lájkolásokat, feltöltéseket
az adminok értékelik (egysége a Tragédia-beli színről,
a szín első betűeleme alapján: S; a 10 S átváltható egy jelessé); az értékeket a diákok gyűjtik.
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megállapodtunk a két hónapos projekt nyitásának és zárásának idejében;
a cés diákok hozzájárultak bés évfolyamtársaik részvételéhez.

A projekt bizalmon alapul: olyan önértékelési elemeket tartalmaz, amelyeket a hároméves együttdolgozás eredményeként
— ezt a projekt során is, záráskor is tapasztaltam — a diákok
felelősen megvalósítottak. Vállalták azt is, ha nem dolgoztak,
és kritikusan értékelték, ha a kezdeti lelkesedésük lohadt,
ugyanakkor nagyon sokan még a projekt zárása után is folytatták a munkát.
5.

A projekt megvalósítása
A csoportban hetvenen vettünk részt. Két néven regisztráltam:
saját nevemen és (adminként) Ma Dáchimre néven. A hetven
diák, vagyis az „emberek” is egyedi, de színre jellemző nevet
választottak.

A kitalált és a valós név kapcsolatát a projekt során nem, csupán a végén oldottuk fel.
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Kétféle munkamódszert követtünk: egyrészt irányított feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek, másrészt a
szerepükkel kapcsolatos képeket, videókat, idézeteket oszthattak meg az „emberek”.
Volt életútra vonatkozó feladat.

Ajánlottak és megtanultak memoritert

[Kedves Embereim, hamarosan véget ér közös munkánk. De addig még ajánljátok szavatokat memoriterként,
egymásnak. Például ha én lennék az agg (eretnek), akkor így: „De jó-e a tett, ítél
majd az ég.” (Agg eretnek, 7.)… SSSSSSSSSSSSSzínesedjetek! Adjátok hírül a töb-

adatlapos CV-hez
Madách-képet javasoltak (internetes címmel); Tragédiaillusztrációt gyűjtöttek; színpadi és zenei feldolgozásokat,
híres rendezéseket kerestek; válogattak az idegen nyelven
megjelent Tragédiák közül; megírták a Tragédia folytatását, a
XVI. színt (mindenki csak egy-egy mozzanatot írhatott). Legnépszerűbb a casting volt: melyik színésszel játszatnák a szerepüket.
bieknek is. „Szép búcsu, nemde”, mára??? Ma Dáchimre];
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Változatos és meglepő információk cseréltek gazdát a
facebookos csoportban; egymás hozzászólásait lájkolták, a képeiket posztolták... A Belga zenekar Az ember tragédiája című
dalát többen megosztották: http://www.youtube.com/watch?
v=1VPDyOxvOsc

4

6.

A projekt zárása, értékelése
A(z előkészítéssel) 2010. december végétől 2011. február közepéig tartó projektben a diákok tanórán kívül dolgoztak.
A projektet négy magyarórán zártuk (ennyi órát fordítottunk
volna hagyományos feldolgozáskor is a Tragédiára).
Egy órán a Tragédiára vonatkozó legfőbb ismereteket rögzítettük a www.vhildi.hu / Irodalom / Madách Imre: Az ember tragédiája című interaktív táblás összeállítással. Az iskola
technikusa videofelvételeket készített.
Három órán minden diák azonos szerkezetű szöveggel mondta
el a Tragédiával kapcsolatos ismereteit, értékelte a projektbeli munkáját. Az adminisztrátor által kártyákra írt (megtanult)
memoriterek közül választott az egyik diák, felolvasta a szöveget, majd elmondta a saját memoriterrel záródó értékelést.
Újabb idézetkártyát választva adta át a szerepet a következő
diáktársának. Közben az adminisztrátor a számítógépen
a Bibós AET-ben bejegyezte a szereposztást.
Valamennyi teljesítményt három diák értékelte hagyományos,
naplóba kerülő jeggyel.
A projektről a www.vhildi.hu / Bibós AET és Záróra címen,
a Facebookon a VHI-alumni csoportomban adtam hírt. Mindhárom foglalkozáson fényképet készítettem, amelyekből kollázst állítottam össze (www.vhildi.hu / Irodalom).
Az utolsó foglalkozáson a diákok az interaktív táblára kilépőszót írtak, amelyből a www.wordle.net segítségével az egyik
diák szófelhőt állított össze (közzétéve a Facebookon is).
A www.vhildi.hu-n A hét kérdése is a projekthez kapcsolódott. A Bibós AET képernyős képeiből az iskola aulájában kiállítást készítettünk.
A 11. c-s diákok közül csak egy diák nem tudott (az elromlott
otthoni számítógép miatt) bekapcsolódni a munkába. A többiek a tanulás újszerűségét emelték ki. A Tragédia egészéről viszonylag kevesebbet tudtak meg, de saját színükről egészen
mély és sokszínű tudáshoz jutottak. Nagyon sokan előnyként
emelték ki, hogy nem zanzásított, hanem eredeti Madáchszöveget olvastak el (nem is egyszer). Ösztönző volt számukra
az S-gyűjtés, hiszen többen jutottak szorgalmi jeleshez irodalomból. A projektet kiemelkedően sikeresnek értékelem,
ugyanis iskolánkban a 11. c-s diákoknak van a leggyengébb
tanulmányi átlaguk. Az újszerű tanulási móddal mégis sikerült őket megnyerni az olvasásnak, hiszen valamennyien kiemelték: élményt jelentett számukra a bizalmon alapuló küzdés, vagyis Az ember tragédiája.
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