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„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”
(kínai közmondás)

Iskolánkban a német nyelvet második idegen nyelvként tanulhatják a jobb
képességű tanulók. Mivel a szavak leírása és kiejtése egyszerűbb, mint az angol
nyelvben, ezért a nyelvtani anyag gyakorlása mellett a kommunikációra, a
szókincs gyakorlására is nagy hangsúlyt fektetek. Az ország nyugati felén
kiemelten fontos, hogy minél többen tudjanak németül kommunikálni, hiszen
így könnyebb megfelelő munkát találni, (pl. AUDI) illetve Ausztriában,
Németországban elhelyezkedni. A tanításban nagy segítségemre vannak az IKT
eszközök. Mivel a gyerekek a netgeneráció tagjai, így szívesen és biztosan
használják a számítógépet, különösen a Facebook-ot. Nekünk pedagógusoknak
fontos feladatunk, hogy megmutassuk tanulóinknak, hogy a számítógép, az
okostelefonok a tanulás eszközei is lehetnek. Meg kell mutatnunk azt is, hogy
„van élet a Facebook-on túl is”.
A német nyelvben az egyik legnehezebben megtanulható szerkezet a
melléknévragozás, amit ebben a tanévben megpróbáltam IKT eszközök
segítségével elsajátíttatni, gyakoroltatni a 7. osztályos tanulókkal.
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Ismerkedés a melléknévragozással:
Mivel a melléknevek ragozása attól függ, hogy milyen névelő áll a főnév előtt,
ezért a tanulóknak 3 különböző melléknévragozást kell elsajátítaniuk. A
PowerPoint-ban készített táblázatokat kivetítettem az interaktív táblára.
Természetesen először csak az üres táblázat jelent meg, majd cellánként az
egyes kifejezések. Erre azért volt szükség, hogy közben a tanulók felfedezzék a
szabályszerűségeket, s így a táblázatot közösen töltöttük ki. Talán ez által
könnyebben elsajátítják a ragozás szabályait.
Gondolattérkép készítése és a melléknévragozás gyakorlása:
Természetesen a legfontosabb, hogy a megtanult szabályokat a gyakorlatban, a
feladatok során is sikeresen alkalmazzák a diákok, ami csak sok gyakorlással
érhető el. Kezdetben papíralapon történt a gyakorlás, hiszen a
tanulók számára teljesen új dolog volt, hogy a névelők mellett
a melléknevekre is figyelni kell. Amikor már biztosan
használták a mellékneveket, akkor a SpicyNodes programmal
önállóan gondolattérképet készítettek a gyümölcsökről. Fontos
szempont volt, hogy a gyümölcsök neve, képe mellett
melléknevek is szerepeljenek. Ez a téma egyrészt közel áll a gyerekekhez,
másrészt nagyon fontos, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges
táplálkozásra is. Így megvalósulhat a tantárgyi koncentráció is. (biológia,
természetismeret)
A SpicyNodes különlegességei:
 többféle sablon közül választhatunk (a prémium változatban több
beállítási lehetőség is van)
 a gondolattérképet forgathatjuk
 képek beszúrására is lehetőségünk van
 videót is beszúrhatunk a YouTube-ról
 több mélységig alakíthatjuk ki a gondolattérképet
 mivel a program angol nyelvű, így az első idegen nyelvet is
gyakorolhatják a tanulók
Minden tanuló a saját elképzelésének, ízlésének
leginkább megfelelő gondolattérképet készíthette el.
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Ezalatt fejlődött a digitális kompetenciájuk is, hiszen használhattak
képkeresőket és a webfordítót is.
A gondolattérképek elkészülte után a következő feladatokat végeztük el:
1. A saját gondolattérkép alapján kell a tanári kérdésekre válaszolni,
természetesen a melléknevek megfelelő használatával.
Alanyeset gyakorlása:
pl. Was für Apfel ist das? /Das ist roter Apfel.
Tárgyeset gyakorlása:
pl. Was für Apfel hast du? /Was für Apfel möchtest du?
Ich habe roten Apfel. /Ich möchte roten Apfel.
2. Az egyik tanuló feltesz egy kérdést az osztálytársának, aki válaszol, majd
ő is feltesz egy kérdést.
3. A tanulók párokban dolgoznak, kérdeznek és válaszolnak is. Mivel
összesen 7 tanuló tanulja a német nyelvet a 7. osztályban, így a
csoportmunkának nincs értelme, ezért választottam a pármunkát. Volt
olyan páros, amelyik még a monitort is egymás felé fordította.

Pármunkában beszélgetnek a gyerekek

4. Szóban mondatokat alkotunk a gondolattérképről, először alanyesetben,
majd tárgyesetben.
5. Írásban mindenki önállóan ír 5 mondatot a saját gondolattérképéről
alanyesetben, illetve tárgyesetben a Wordben. A dokumentumot
elmentették, majd feltöltötték az Edmodo virtuális osztályterembe.
6. Természetesen az elkészült gondolattérképeket is feltöltjük az Edmodo
virtuális osztályterembe.
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Mondatalkotás alany - és tárgyesetben

A gondolattérképek lehetővé teszik:
 a szókincs gyakorlását
 különböző nyelvtani anyagok gyakorlását (igeragozás, melléknévragozás,
melléknévfokozás, főnévragozás, stb.)
 kommunikáció fejlesztését
 csoportmunkát, pármunkát
 digitális kompetencia fejlesztését
 helyes önértékelést, önellenőrzést
 önálló tanulást, otthoni tanulást
 egymás segítését
 egyéni ütemű tanulást
 a tanulók látókörének szélesítését
A nyelvtani anyag gyakorlásakor a tanulókkal sokszor használjuk az Edmodo-t,
ami egy keretrendszernek, mikroblognak tekinthető („virtuális osztályterem”).
Ez a felület sokban hasonlít a Facebook-hoz, ezért nem okozott gondot az
alkalmazás használata. Mivel minden osztálynak egy zárt közösséget lehet
kialakítani saját kóddal, így lehetőség nyílik a feladatok, internetes oldalak egy
helyen történő megadására. A feladatokat így otthon is bármikor megoldhatják a
diákok. Néhány feladatot közösen oldottunk meg, utána mindenki a saját
ütemében végezhette el a feladatokat.
A gyakorlás során ide töltötték fel a tanulók a gondolattérképeket, illetve itt
adtam meg az internetes gyakorlófeladatok hivatkozásait is, amelyekre
rákattintva azonnal megjelenik a feladat. Természetesen lehetőség van saját
feladatok feltöltésére is. Ezeket a feladatokat azért kedvelik a tanulók, mert az
elért eredményt azonnal látják, így lehetőség van önellenőrzésre.
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Feladatkészítés önállóan:
A tanulók tudását, ismeretét a legjobban akkor lehet
lemérni, amikor önállóan alkotnak feladatokat,
teszteket. A tesztkészítéshez a QuizRevolution
alkalmazást használtuk, hiszen az Edmodo-ban a
tanulók nem készíthetnek teszteket. Az elkészült munkák linkjét a gyerekek
megadták az Edmodo-ban, így mindenki sok gyakorlási lehetőséghez jutott.
Számonkérés:
Az Edmodo kiválóan alkalmas számonkérésre is, hiszen az alkalmazás
lehetőséget biztosít többféle feladattípus használatára.
Feladattípusok:
 igaz-hamis
 helyes válasz kiválasztása
 rövid válasz beírása
 hosszabb válasz megadása
Természetesen egy teszten belül variálhatók a
feladattípusok. A program azonnal kiértékeli a
teszteket, így a tanulók rögtön megnézhetik, mit
hibáztak el. Természetesen időkorlát is beállítható a programban. Lehetőség van
pl. a GoogleDocs űrlapja segítségével elkészített teszt beszúrására is. Amíg az
Edmodo nem tartalmazott tesztkészítési lehetőségeket, addig így végeztük a
felméréseket.
Úgy gondolom, a tanulás-tanítás folyamatában elengedhetetlenek az IKTeszközök, hiszen segítségükkel érdekesebbé, színesebbé tehetjük tanóráinkat,
könnyebben felkelthetjük tanulóink érdeklődését.
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit
csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Szent-Györgyi Albert
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Képmelléklet

Készülnek a gondolattérképek

1

Az elkészült gondolattérképek

2

1

A posztert a Microsoft Research AutoCollage 2008-as programmal készítettem

2

A posztert a Microsoft Research Autocollage 2008-as programmal készítettem
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Gyakorlófeladatok Edmodo-ban

Gyakorlófeladatok
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Teszt Edmodo-ban

Tesztek QuizRevolution-ban
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