Webkettes eszközök – digitális osztályterem
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell!”
(kínai mondás)
A mai kor igénye szerint a gyerekek fejében nem egy adatbázist kell létrehoznunk, hanem
meg kell őket tanítani tanulni. Az iskolai oktatásnak kiemelt szerepe van a
kulcskompetenciák fejlesztésében. Ezek a kompetenciák szükségesek az egyén
fejlődéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, munkavállalásához. Az iskolának nem csak az
a feladata, hogy az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó ismereteket megtanítsa. A
tanulókban az egyéni ismeretszerzés képességét kell kialakítani és fejleszteni.
Felértékelődik a hatékony önálló tanulás kompetenciájának szerepe, mivel a kor
követelménye az egész életen át tartó tanulás. Az internet széles körű elterjedésének, a
mobil internet-hozzáférés térhódításának egyenes következménye a számítógépes
kommunikáció elterjedése a tanítás-tanulás területén. A digitális kompetencia
fejlesztésének eredményeképpen a tanulók az IKT eszközöket mind a tanulás mind pedig
a szabadidő terén magabiztosan használják. Képesek az információ felismerésére,
visszakeresésére, tárolására, előállítására, az interneten megvalósított hálózati
kommunikációra.
Margitai Istvánné vagyok, tanító-számítástechnika szakos tanár. Pályafutásomat
tanítóként kezdtem, de immár 12 éve csak informatika tantárgyat oktatok. Tanintézetünk
az elmúlt évek során számos összevonáson ment keresztül, önálló iskolából az Újfehértói
Általános Művelődési Központ egyik általános iskolai tagintézménye lett. A változások
ellenére azonban sikerült megtartania sajátosságát, az emelt szintű matematika
oktatásához kapcsolódó informatikaoktatást. A 2000-2001-es tanévben kezdtem el az
informatikát tanítani az első osztályosok számára tanórai keretek között. Ezt megelőzően
csak a 7-8. évfolyamnak volt ilyen tantárgya. Az évek során felmenő rendszerben mára
már valamennyi diákunk hetente egy tanítási órán bővítheti ismereteit a gépteremben.
Számos sikert könyvelhettünk el a különböző területi és országos informatika
versenyeken.
A TIOP-1.1.1-07 és a TIOP-1.1.1.-09 pályázatok eredményeként iskolánk IKT eszközökkel
való ellátottsága nagyon jó. Hogy csak a leglényegesebbeket említsem: 30 gépes
számítástechnika terem, 15 gépes nyelvi szaktanterem, 11 digitális tábla,
szavazórendszer, 85 tanulói laptop, projektorok, tanári laptopok, dokumentum kamera,
szkenner áll a pedagógusok rendelkezésére.
Az alsó tagozatos gyerekeket igyekszem olyan számítógépes programokkal
megismertetni, amelyeket más tanítási órák keretében is használhatnak. A pedagógus
kollégáknak és a szülőknek is jelzem, hogy az interneten hol lehet ezeket elérni, letölteni,
hogy a kisgyermek a számítógépben, internetben ne csak a játékot lássa. Ilyen otthon is

eredményesen használható oktatóprogramok a Sebran, a Lapoda Mese, a Drawing,
amelyek kiválóan alkalmazhatók kompetenciafejlesztésre, matematikai, nyelvi ismeretek
játékos elsajátítására, gyakorlására.
Sebran: http://szoftverbazis.hu/szoftver/sebrans-abc-1-49--free--magyar--XN12.html
Lapoda Mese: http://www.lapoda.hu/tale/download.html
Drawing: http://drawing.gamemaker.nl/
A Drawing programmal már az első osztályosok is ügyesen dolgoznak. Különböző színű és
formájú síkidomokból álló sorozatok szabályát felismerve folytatják azokat. Maguk is
készítenek hasonló sorozatokat, illetve kreatív képeket.
Második osztályban már a Prezi programot is használom az új ismeretek oktatására
(http://prezi.com/d3uu0bvwlttt/hardver/). Óra eleji ráhangolásra, játékos ismétlésre
szoktam készíteni kollázs és puzzle képeket. A gyerekek versenyeznek, ki tud több eszközt
felismerni adott idő alatt a képrészletek alapján, illetve digitális táblán a legrövidebb idő
alatt kirakni egy hardver eszköz képét. A szövegszerkesztés témakörével harmadik
osztályban találkoznak először. Az alábbiakban egy összefoglaló, alkalmazó óra rövid
leírását adom meg, mint „Jó gyakorlatot”.

1. Óra eleji ismétlés — ráhangolódás a tanítási órára
A CollageIt program segítségével készített kollázs kivetítése rövid ideig. Ezt követően a
gyerekek a füzetükbe leírják, milyen eszközök részletét látták. Ismételt kivetítéssel
ellenőrzés, az eszközök feladatának megbeszélése, megoldások értékelése. (digitális
tábla) (önálló, frontális)
A billentyűzet, mint legfontosabb beviteli eszköz puzzle képének (Jigsaw Planet
http://www.jigsawplanet.com) kirakása. (digitális tábla) (frontális)

2. A szövegszerkesztésről tanultak ismétlő ellenőrzése
Az EclipseCrossword programmal készített keresztrejtvény (szövegszerkesztéshez
kapcsolódó fogalmak) megoldása. (digitális tábla) (frontális)
Puzzle a WordPad program képével. A programablak részeinek megnevezése. (digitális
tábla) (frontális)

3. A szövegszerkesztésről tanultak gyakorlati alkalmazása (önálló)
A számítógépek bekapcsolása.
A Google keresővel Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán című versének megkeresése.
(Tantárgyi koncentráció — magyar irodalom. A verset 3. osztályban tanulják)

A vers kijelölése egérhúzással, Ctrl+C billentyűkombinációval vágólapra másolása.
Böngésző bezárása, WordPad program elindítása.
Ctrl+V billentyűkombinációval a vers bemásolása a vágólapról a szövegszerkesztőbe.
A dokumentum mentése a gyerek saját mappájába Éjjel a Tiszán címmel.
A vers formázása a WordPad puzzle képének megfelelően. (A képen nem látszó
versszakokat saját elképzelés szerint formázzák.)
A dokumentum végleges mentése.
Az elkészült munkák egyéni értékelése.
A szövegszerkesztés témaköre hetedik évfolyamon tér ismételten vissza. Ekkor is
használom a már előzőekben felsorolt programokat, kiegészítve újabbakkal és webkettes
eszközökkel.
Ennél a korosztálynál már az IKT eszközök mellett a kollaboratív technikák is hangsúlyt
kapnak. Fontos, hogy képesek legyenek információkat önállóan megtalálni, szelektálni,
ellenőrizni, megosztani másokkal az internet rengetegében.
Internet használatára vonatkozóan végeztem felmérést tanítványaim körében a Google
Dokumentumok Űrlap funkciójának alkalmazásával.

A Skydrive segítségével létrehoztam egy zárt közösséget, „digitális osztálytermet”, ahova
meghívtam a tanítványaimat. Itt oszthatunk meg dokumentumokat egymással. Ide töltöm
a tananyagot, a nyers szöveget, a formázott dokumentumot. A tanulók szintén ide
tölthetik fel a szorgalmi feladataikat, illetve itt lelhetők majd fel a közösen szerkesztett
dokumentumok is.

A digitális osztályterem legfőbb előnyeit az alábbiakban látom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

növekszik a csoport kohéziós ereje
fejlődik a szociális és a digitális kompetencia
egy helyen fellelhetők a tanórákhoz kapcsolódó anyagok
a tanórai és tanórán kívüli tanulás biztos forrása
hiányzás esetén is pótolható az anyagrész
ismétléshez, dolgozatra készüléshez kiváló segítség
az elektronikus tananyagot szívesebben keresi fel, veszi elő, mint egy papír alapú
tankönyvet
egymás munkájából tanulhatnak
az internetet hasznos célból böngészik
a dokumentum egyetlen feltöltéssel mindenki számára elérhető

Órarészletek a fotókon:
1.
2.
3.

Óra eleji ráhangolódásként a legfontosabb beviteli eszközről készített puzzle
kirakása.
Prezi prezentáció a szövegszerkesztés legfontosabb lépéseiről.
Szövegszerkesztéshez kapcsolódó keresztrejtvény kitöltése.

4.

A digitális osztályterembe feltöltött formázott dokumentum megnyitása a saját
számítógépen. Az alkalmazott formázási műveletek felismerése, kigyűjtése, majd a
Wordle (http://www.wordle.net/) segítségével „szó-felhő” készítése.
5.
Tanórai anyag összefoglalása FreeMind (http://freemind.en.softonic.com/) elme
térkép segítségével.
A felsorolt mozzanatok több tanítási órából lettek kiemelve a teljesség igénye nélkül.
Más témaköröket is hasonló eszközökkel tanítok. Munkám igazi eredményének azt
tartom, ha a tanítványaim ezekről a tevékenységekről, eszközökről szívesen beszélnek,
örömmel használják.

Margitai Istvánné

