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Januárban a Spektrum Oktatási Központ gyakorlatias digitális kompetenciafejlesztési 

képzést szervezett tanároknak, melyen iskolánkból is részt vettünk négyen. A digitális 

eszközök, alkalmazások hatékony használata mellett a mögöttes pedagógiai megfontolásokat is 

megismerhettük, melyekkel a tizenévesek médiahasználatát pozitív irányban tudjuk 

befolyásolni, segíthetnek a tanulókkal jobb kapcsolatot kiépíteni, motiválni őket. 

A képzéshez februárban egy vetélkedős kihívás is társult, szabadon választott témában egy 

pedagógiai projektet kellett megvalósítani valamelyik osztállyal. A projekt felépítéséhez és 

megvalósításához Váczi Dorottya és Galambos Attila módszertani trénerek hasznos útmutatási 

javaslatokat fogalmaztak meg. 

A versenybe a VI. B osztállyal neveztünk be és Arany János Toldi című elbeszélő költeményét 

választottuk témának. A mű digitális feldolgozása ígéretesnek tűnt irodalmi és történelmi 

nézőpontból is, így tanárokul együtt terveztük meg, ki mit tesz hozzá, miben vállal szerepet 

tematikailag és technikailag is.  

A projektbe az egész osztályt bevontuk, változatos kreatív feladatokkal biztosítva, hogy ne csak 

a kiemelkedő tanulási/kognitív képességekkel rendelkező tanulók vegyenek részt aktívan, 

ugyanakkor lehetőséget teremtve a fejlődési szemléletű visszajelzéshez is.  

A beemelhető digitális felületek mélyebb tanulmányozása után a projektet a tanulókkal együtt 

építettük fel. Gondolattérképpel indítottunk, ami adott egy struktúrát a toldis ötleteknek. A 

projekt tervezéséhez és megvalósításához a 

jól átlátható Trello alkalmazást választottuk, 

melyben a tanulók érdeklődési köréhez 

igazodva többnyire differenciált 

feladatvállalással kijelöltük a határidőket, 

így folyamatosan láthattuk, hol tart a munka.  

A megvalósítás egyes fázisai telefonos 

órákat igényeltek.  

A munka többnyire tematikus csoportokban folyt. Az újságírók csoportja interjút 

készített Arany Jánossal a mű keletkezéséről, majd Petőfi Sándor elragadtatását is rögzítették 

írásban. A műben megjelenített történelmi kor magyarságtörténelemből épp aktuális volt. 

Kisdolgozatok készültek Nagy Lajos királyról és a középkori lovagi tornáról. 

https://sec.ro/hu/articles/118/10/gyakorlatias-digitalis-kompetenciafejlesztes-tanaroknak
https://sec.ro/hu/articles/118/10/gyakorlatias-digitalis-kompetenciafejlesztes-tanaroknak


Toldi Miklós körözéséről és a cseh vitézzel 

való párbajról digitális plakátokról értesült a 

nagyközönség, ezeken a tanulók a 

számítógépes rajzokat használták fel, ahogy 

Toldi Miklós Instagram-oldalán is.  

A zeneszerzők csoportja megírta Toldi 

történetét dallamra, gitárkíséretre tervezve. 

Sajnos a hanganyag elkészítésére a 

kényszervakáció miatt nem kerülhetett sor. 

A tévéstáb tagjai híradóhoz készítettek riportokat, helyszíni tudósításokat. Saját stúdiót 

alakítottunk ki egy teremben, greenbox technikával vettük fel a szükséges videó- és 

hanganyagokat előre megírt forgatókönyv alapján. A híradó anyagát úgy állítottuk össze, hogy 

a tanulók munkáiból a lehető legtöbbet felhasználhassunk. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oSozIiWO7c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WorYjz

RO30CGn8yvwWnauIiOa8jMylFFcKoG6Z8RZPVb5jntVNOum-0o 

A munkafolyamat lépéseit, a mögöttes pedagógiai célokat pontosan mutatja a Trello. 

https://trello.com/b/JfXu14wz/toldigit%C3%A1lisan 

A több héten át tartó közös munkát a tanulókkal is kiértékeltük. Mint kiderült, a projekt 

digitális képességfejlesztésen és ismeretszerzésen túl szociális kompetenciákat is fejlesztett.   

S még a ráadás! Projektünk első díjas lett, a szervezőktől és a trénerektől is elismerő értékelést 

kaptunk, „mind digitálisan, mind pedagógiailag magas színvonalú, komplexen kitalált és 

megszervezett projektnek” minősítették. A VI. B osztály tanórákon használható digitális 

eszközöket kapott a Spektrum Oktatási Központ jóvoltából. 

 

Gidró Melinda magyartanár 

Portik Zsolt történelemtanár 
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