4. ciklus tevékenység leírások
és tanulási tevékenységek
Tevékenységleírások és tanulási tevékenységek a 4. ciklus számára
Tesztelés kezdete: 2013. április.

Tartalomjegyzék
4. ciklus tevékenységleírások és tanulási tevékenységek ....................................................................... 1
Instrukciók ........................................................................................................................................... 2
A tevékenységek áttekintése................................................................................................ 3
4. ciklus – tanulási folyamatleírások.................................................................................................... 4
Mesélj el egy történetet! ................................................................................................................. 4
Készíts tárgyat! ................................................................................................................................ 7
Készíts játékot! .............................................................................................................................. 11
4. ciklus – tanulási tevékenységek..................................................................................................... 14
Álmodd meg! ................................................................................................................................. 14
Fedezd fel! ..................................................................................................................................... 17
Térképezd fel! ................................................................................................................................ 20
Reflektálj! ...................................................................................................................................... 23
Alkoss! ........................................................................................................................................... 26
Kérdezz! ......................................................................................................................................... 28
Mutasd be! .................................................................................................................................... 31
Működj együtt! .............................................................................................................................. 34
Tanulási tevékenységek táblázata ..................................................................................................... 36

Instrukciók
A 4. ciklus „valós” kihívásokra koncentrál, olyan kihívásokra, amelyek a diákok
szociokulturális környezetéhez kapcsolódnak, és amelyekhez személyesen kötődnek.
A tanulók valós problémákkal dolgoznak. Olyan kihívásokat választanak, amelyek számukra
jelentőséggel bírnak, és a probléma megoldásával egy olyan közönséget céloznak meg,
amelynek tagjaival kapcsolatban állnak. Hogy a későbbi tevékenységekben határozottabban
megjelenhessenek a személyes tanulási célok, arra kérjük a kollégákat, hogy osszák meg
saját tapasztalataikat hozzászólás formájában a WP3 blogon vagy a Szerkesztő iTEC tervező
eszközben.
A tevékenységek a tanár szerepének kiterjesztését is szolgálják azáltal, hogy javaslatokat
tartalmaznak a szaktudás bővítésére, a digitális és pedagógiai kompetenciákkal együtt. A
tanárok számára az a kihívás, hogy különböző szerepeket kell, hogy elsajátítsanak a
különböző szinten tanuló diákok támogatásához. A tanulók kritikai gondolkodását, reflexiós
készségét, adatgyűjtő képességét fejleszti a feladat — ez utóbbi az ellene és mellette szóló
érvek érdekében történő adatgyűjtést is magába foglalja. — ezen túlmenően pedig képessé
teszi a diákokat arra, hogy különböző helyzetekben egy adott cél eléréséért dolgozzanak. A
tanár szerepei a következők:








Fejlessz – Bővítsd a tanári szaktudásod és a kompetenciáid körét.
Adj ötleteket – Erősítsd a közös élményt, azt az érzést, hogy a csapat olyasmiben vesz
részt, aminek konkrét hozadékai lesznek.
Segíts – A diákokat tanácsokkal és útmutatással segítsd, valamint járulj hozzá ahhoz,
hogy a diákok felvegyék a kapcsolatot iskolán kívüli személyekkel.
Hallgasd meg – Körültekintően vedd figyelembe a diákok érdeklődését és igényeit az
osztálytermi feladatok kidolgozásánál.
Kérdezz – Nyílt végű kérdések segítségével kérdezz rá a diákok alapvetéseire.
Támogass – Lépj közbe, és nyújts jól használható, konkrét támogatást.
Értékelj – Értéked a diákok teljesítményét közösen kialakított kritériumok alapján.

A tanulási tevékenységek célja, hogy az egyes tanári gyakorlatokat figyelembe véve olyan
élményeket szerezzenek a tanulók, amik a személyes fejlődésüket szolgálják.
Az inspiráló leírások, a tanulási folyamatleírások egy-egy részének megvalósítására tesznek
javaslatot. A tanárok módosíthatják a tevékenységeket, hogy azok jobban szolgálják a
folyamatleírás célkitűzéseit az adott osztálytermi kontextusban. A felsorolt tevékenységek
csupán ajánlások, nem kötelező érvényűek.
A tesztelő tanárok visszajelzései és javaslatai teszik lehetővé számunkra, hogy a
tevékenységeket még jobban az európai iskolák világához igazítsuk. Javasoljuk a
kapcsolatfelvételt más iTEC tanárokkal és partnerekkel különböző online csatornák
segítségével. Ebben a ciklusban három tanulási folyamatleírást és nyolc tevékenységet
kínálunk. Az alábbi áttekintés bemutatja a tevékenységek sorrendjét, amely lehetővé teszi a
folyamatleírás megvalósítását.

A tevékenységek áttekintése









Álmodd meg! – A tervezési feladat bemutatása, megértése és megkérdőjelezése
Fedezd fel! – Információ gyűjtése a tervezési feladattal kapcsolatban
Térképezd fel! – Gondolattérkép készítése az összegyűjtött adatok közötti viszonyok
könnyebb megértése céljából
Reflektálj! – Audiovizuális visszajelzés rögzítése
Alkoss! – Terv készítése
Kérdezz! – Workshopok előkészítése olyan személyekkel, akik a termék potenciális
jövőbeli felhasználói
Mutasd be! – A terv nyilvános bemutatása
Működj együtt! – Eseti együttműködések kialakítása más iskolák diákjaival

A tanulási folyamatleírások közül egyet kell választani. A tevékenységek megvalósításának nincs
legjobb megoldása, a legkülönbözőbb eszközöket és módszereket lehet használni a megvalósítás
során.
Ha a tesztelő tanár időszűkében van, választhatja a rövidített folyamatleírást, amelyben csupán az
Álmodd meg!, Fedezd fel!, Térképezd fel! és a Reflektálj! tevékenységeket valósítja meg diákjaival, így
a tanulócsoport kihagyja az alkotási folyamatot és a tervezésre koncentrál.
Ha a pedagógus nagyon motiváltnak érzi magát, vegyítheti is a folyamatleírásokat, például egy
háromdimenziós objektum - amelyet a Készíts tárgyat! folyamat során készítenek a gyerekek - lehet
egy digitális film része is a Mesélj el egy történetet! folyamat részeként.
Az iTEC projekt törekszik olyan digitális eszközök kidolgozására, amelyek segítik a tanárokat a
tevékenységek megvalósításában. Ilyen eszközök a TeamUp, a ReFlex és az iTEC Widget Store. A pilot
során erősen ajánlott ezeknek az eszközöknek a megismerése és használata. A tevékenység leírások
tartalmazzák azokat a momentumokat, amikor az eszközök használata javasolt.

4. ciklus – tanulási folyamatleírások

Mesélj el egy történetet!
Ennek a folyamatnak az a sajátossága, hogy a narrációra és a digitális történetmesélésre
koncentrál. A történetmesélés készségének elsajátítása – az, hogy a diák képes legyen
szabatosan kifejteni egy gondolatot, vagy meggyőzni valamiről egy közönséget, például a
szülőket vagy más felnőtteket – olyan speciális kompetenciának tekinthető, amely minden
műveltségterületen releváns. Ez a tanulási folyamatleírás hozzájárul ahhoz, hogy a
történetmesélést hasznos tanulási tapasztalatnak tekinthessük, és választ ad arra a kérdésre,
hogy a történetmesélés és a narratíva mi módon kapcsolódnak az egyes témákhoz. A digitális
történetmesélés erősítheti a tanulók motiváltságát, és újszerű feladatokat és
tevékenységeket tesz lehetővé.

Történetmesélés tervezési feladat bemutatása – Készíts egy izgalmas, rövid videót, amely
egy tudományos jelenséget kapcsol személyes élményekhez, és legfeljebb 5 perc hosszú.
Válaszd ki a közönséget, és ügyelj arra, hogy a történetet izgalmas, tényszerű, ugyanakkor a
közönséged számára érthető legyen.
ÁLMODD MEG! – Természettudományokat oktató tanár vagyok, és a médiatanárral közösen
azt kérem a diákjaimtól, hogy készítsenek egy izgalmas, rövid videót a súrlódás fogalmáról.
Bemutatom a tervezési feladatot, és azt javaslom, hogy tanulótársaikat képzeljék a
célközönségüknek. Mutatok néhány ötletadó videót, ezután pedig megbeszéljük az egyes
kommunikációs módszerekben rejlő lehetőségeket, ezáltal egyszerre fejlesztjük a digitális
műveltségüket és a természettudományos problémák megértésének képességét. A
médiatanár és jómagam egyetértünk, hogy a feladat fejleszteni fogja a tanulók narrációs
képességeit, és segít abban, hogy elmélyülten tudjanak foglalkozni egy tudományos
fogalommal. Az első órán arra kérem őket, hogy álmodják meg, miről is szólhatna a

videójuk. REFLEKTÁLJ! – A diákok időkapszula formájában, amelynek dátuma a kurzus
befejezésének dátumával egyezik meg, a ReFlex segítségével rögzítik első gondolataikat és a
megálmodott eredményt.

FEDEZD FEL! – Arra kérem a diákokat, hogy otthon, az iskolai szakkörök után, vagy a
közkönyvtárakban keressenek, nézzenek meg és kommentáljanak izgalmas
természettudományos videókat, ezekből ötleteket merítve az általuk elkészítendő
videókhoz. Ezalatt a tudományos kérdéssel is behatóan foglalkoznak, megpróbálják kitalálni,
hogy milyen mechanikai szabályszerűségek vonatkoznak a jelenségre, hogy lehet ezekkel
kísérletezni,
és
hogy
lehet
ezeket
a
választott
történeten
keresztül
elmagyarázni. REFLEKTÁLJ! – A diákok leírják, mire jutottak, és hogy melyek a történettel
kapcsolatos első gondolataik.

TÉRKÉPEZD FEL! – Az iskolába visszatérve a diákok gondolattérképeket készítenek arról, hogy
mire jutottak, és elkezdik a videók történeteit felvázolni. Párokban kommentálják egymás
terveit. A történetek vázai jelenetek és videós átkötések vázlatait tartalmazzák,
meghatározzák a felvétel helyszíneit, a hanganyagot és a szereplők párbeszédeinek
tartalmát, a szereplők arckifejezését és mozgását. Amikor a vázlatok megvannak, akkor a
diákok, a médiatanár és én kialakítjuk a videós történetek értékelésének szempontjait.
REFLEKTÁLJ! – A csapatok összegzik az eddigi munkájukat, megbeszélik a kihívást, és
megtervezik a következő feladat lépéseit.
ALKOSS! – A diákok megkezdik a videós munkát mobiltelefonjaik és digitális kamerák
segítségével. Megosztják egymással ötleteiket, gondolataikat és médiafájljaikat. A történetek
megszerkesztéséhez ingyenes web-alapú vágóprogramot használnak. Egyes jeleneteket az
iskolán kívül kell felvenni. A médiatanár a videók narratív struktúrájával kapcsolatban segít
ötletelni, én pedig arra figyelek, hogy a tartalom tudományos szempontból pontos legyen.
Emlékeztetem a diákokat, hogy készüljenek fel a médiaszakemberekkel folytatandó
workshopban való részvételre. REFLEKTÁLJ! – A diákok reflektálnak az anyaggyűjtés
folyamatára, és megbeszélik a szakértőkkel folytatandó workshoppal kapcsolatos terveiket.
KÉRDEZZ és MŰKÖDJ EGYÜTT!– Az egyik diák megmutatta reflexióit édesanyjának, aki egy
tévés gyermekműsor munkatársa, és aki felajánlotta, hogy kollégáival együtt körbevezetik a
társaságot a tévéstúdióban, és véleményezik a diákok videóinak első változatát. Bár
eredetileg azt terveztem, hogy az iTEC hálózatán keresztül kerítek olyan forgatókönyvírót
vagy szépirodalmi szerzőt, aki segíthetne a diákoknak, az újonnan felmerült kapcsolat még
ennél is érdekesebbnek tűnik. A tévés szakemberekkel tartott workshop során a diákok tele
vannak izgalmas ötletekkel, felvillanyozódnak a videós történetekkel kapcsolatban kapott
javaslatoktól, azokat be akarják építeni, noha ez egyes esetekben a tervhez képest több
órával hosszabb műsoridő elkészítését jelenti. REFLEKTÁLJ! – A szakértői workshop

résztvevői megbeszélik a reflexiókat és az egyes diákok munkájával kapcsolatos
fejleményeket.
MUTASD BE! – A kurzus végén a diákok feltöltik a videóikat egy online videómegosztó
felületre, például Youtube-ra vagy Vimeora, és belinkelik az iTEC facebook csoporton
keresztül. A diákoknak szükségük van szüleik hozzájárulására ahhoz, hogy ezt megtegyék.
Ezután a diákok Európa különböző pontjain élő iTEC tanulók által feltöltött videókat néznek
meg és kommentelnek. Mivel a videók feliratosak, áthidalják Európa különböző nyelvi
határait, és könnyen érthetők. A szülőket is arra kérjük, hogy nézzék meg és véleményezzék
a videókat. Egyes videók igazán izgalmasak, ezeket megjelölöm, és a jövőben használni
fogom őket a tanításban. REFLEKTÁLJ! - Felhasználom a kommenteket, a reflexiók felvételeit,
a diákok dokumentációját, és azokat a rögzített visszajelzéseket is, amiket a tanulási
folyamat során adtam a diákoknak. Az értékelést a következő órán beszéljük meg. A vitában
a diákoknak lehetősége van arra, hogy az általam adott értékelés ellen vagy mellett
érveljenek. Néhányan közülük olyan meggyőző indokokkal állnak elő, amelyek alapján
felülbírálom az eredeti értékelést.
Izgalmas természettudományos videókat tartalmazó oldal található itt:
http://blossoms.mit.edu/
Segédanyag: Az UNESCO Young Digital Creators útmutatója segítséget nyújt az iskolában a
digitális alkotás során

Készíts tárgyat!
A tanulási folyamat sajátossága, hogy kapcsolódik a hekkerközösségek1 munkájához, és
ahhoz, ahogy ez efféle csoportok tevékenységei kinövik az eredeti kontextust, amelyben
csupán hobbi szerepük volt, és fokozatosan eljutnak a formális oktatási felületekhez. Azzal,
hogy az iskola teret enged a barkácsoló szubkulturáknak és a gyártási gyakorlatoknak,
felkeltheti a tanulók vállalkozói és alkotó kedvét, és jó alkalmat kínál a tanároknak is, hogy
pedagógiai, technikai és szervező készségeiket fejlesszék. A diákok megismerkednek a
tömeges testreszabás fogalmával, és annak a kortárs gazdasági és környezeti gyakorlatokra
tett potenciális hatásaival. A tanulási folyamat arra ösztönzi a diákokat, hogy nemzeti alkotói
laboratóriumokkal és hekkerközösségekkel kerüljenek kapcsolatba, és így összekapcsolja az
iskolát a társadalom más közösségeivel. Az iskolán kívüli alkotó közösséggel kialakított
kapcsolat lehetővé teszi szakértők bevonását, akiknek a támogatása időmegtakarítást
jelenthet.

Tárgy termékismertető – Határozz meg egy olyan terméket, amely az adott közösség
valamely problémáját kezeli. Válaszd ki a termék célközönségét, és ügyelj arra, hogy a
termék jól használható, és hasznos legyen a közönség számára.
ÁLMODD MEG! – Az ötletem az, hogy a diákok az iskola valamely problémájával, a
környezettudatossággal, testmozgásra való ösztönzéssel, vagy az egészséges életmód
népszerűsítésével kapcsolatos termékeket tervezzenek. Bemutatom az ötletet a diákoknak,
és arra kérem őket, hogy alkossanak csapatokat, és válasszák ki az őket leginkább érdeklő
területet. REFLEKTÁLJ! – A diákok reflektálnak a termékleírásra, megtervezik a következő
alkalmat, és felmérik, milyen kihívásokkal kerülhetnek szembe.

1

A hackerspace (az angol hacker és tér szavakból) egy olyan közösség által működtetett fizikai (azaz
nem virtuális) tér, ahol a tudomány, a technika vagy a digitális vagy elektronikus művészet iránt érdeklődők
összejöhetnek, ismerkedhetnek és együtt dolgozhatnak. http://hu.wikipedia.org/wiki/Hackerspace

FEDEZD FEL! – A csapatokat arra kérjük, hogy folytassanak megfigyelést a tanítás után.
Képeket készítenek és interjúkat készítenek a célközönség tagjaival. Ezenfelül arra kérem
őket, hogy keressenek és gyűjtsenek össze olyan tárgyakat, amelyek az általuk tervezett
tárgyhoz hasonlóak. REFLEKTÁLJ! – A csapatok reflektálnak a megfigyeléseikre, a kihívásokra,
amikkel szembesültek, és elemzik az összegyűjtött anyagot.
TÉRKÉPEZD FEL! – Mivel minden csapatnak a “Jólét és fitness” témára esett a választása,
készítünk egy nagy gondolattérképet az interaktív táblán, amelyre felvesszük a csapatok
ötleteit és példáit. Noha számos csapat hasonló példákat és médiafájlokat gyűjtött, óra után
a csapatok egymástól jól megkülönböztethető tervezési kihívást választottak maguknak. Van,
aki munkaegészséggel kapcsolatos problémát szeretne kezelni, mások viszont az iskolai
sportszerek rossz minőségén kívánnak javítani. REFLEKTÁLJ! – A csapatok rögzítik a feladattal
kapcsolatos tapasztalataikat, fontos felismeréseiket, és azt, hogy szerintük, hogyan lehetne
ezt a feladatot a jövőben használni.
ALKOSS! – A csapatok vázlatok és papírmodellek segítségével elkezdik a termékek
tervezését. Ezután ötleteik kibontásához olyan tervező szoftvereket használnak, mint a
Google SketchUp, InDesign, PhotoShop és mások. A helyi barkácsműhely weboldalán
található ötletek alapján készítünk olyan modelleket és digitális fájlokat, amelyeket a
számítógép kezelni tud. Miközben a csapatok a kezdeti prototípusokon dolgoznak,
megbeszélem velük, hogy kivel szeretnék teszteltetni a modelleket. Mivel a legtöbb diákot az
is érdekli, hogyan tudnák konkrétan is megvalósítani a tervüket, felveszem a kapcsolatot a
helyi barkácsműhellyel, és a technikatanárral közösen megszervezek egy osztálykirándulást a
műhelybe. A barkácsműhely igazgatója elmondja, hogy egy csoport egyetemista ugyanaznap
készül meglátogatni őket, és hozzáteszi, hogy az egyetemi hallgatók esetleg szívesen
segítenének a diákjaimnak. REFLEKTÁLJ! – A diákok rögzítik a tervezési folyamattal
kapcsolatos személyes reflexióikat, reflektálnak a csapatban betöltött szerepükre, és
megfogalmazzák, hogy milyen kihívásokkal találták szembe magukat. Ezen felül azt is
megfogalmazzák, hogy milyen nyitott kérdések maradtak a tervben. Felveszik a más
csapatok munkájával kapcsolatos megjegyzéseiket, kérdéseiket és javaslataikat is.
KÉRDEZZ! – A barkácsműhelyben minden csapat munkáját segítik az egyetemisták és a
technikatanár. Rövid megbeszélés és az eredeti tervek kiigazításai után az egyetemisták
megismertetik a diákjaimmal a 3Ds nyomtatókat és a lézervágókat, sőt még ki is nyomtatják
és ki is vágják a tárgyakat. A műhely dolgozói is rendkívül barátságosak, szívesen válaszolnak
kérdésekre, és örömmel segítenek. Meg vagyok rajta lepődve, hogy nem volt szükség a
gépekkel kapcsolatos előzetes ismeretre. A kirándulás után a diákok felveszik a reflexióikat a
TeamUp felületén. REFLEKTÁLJ! – A csapatok reflektálnak a többi résztvevőtől kapott
fontosabb megjegyzésekre, és el kezdenek gondolkodni azon, hogy ezek alapján esetleg
hogyan fogják újratervezni a terméket.

TERVEZD ÚJRA! – A barkácsműhelyben tett látogatás hozadékai alapján a diákjaim
véglegesítik a terveket. REFLEKTÁLJ! – A csapatok jelentést készítenek arról, hogy a tervet mi
módon sikerült újratervezni, milyen kihívásokkal találkoztak, és milyen további lépéseket
tettek volna, ha elegendő idő áll rendelkezésükre.
MUTASD BE! – A Mini Maker Faire kézműves kiállítás megszervezése az iskolában
(http://makerfaire.com/mini/) rendkívül bonyolult, és sajnos a környéken sem szerveznek
hasonlót az idő alatt, amíg a projektünk tart (http://makerfaire.com/map.html). Viszont az
könnyen megoldható, hogy kiállítsunk néhány asztalt az iskola aulájában, szórólapokat
nyomtassunk, és három szülő segítségével szervezzünk egy informális eseményt, amelyen a
diákjaim bemutathatják a termékeket. A rendezvény az érdeklődők számára nyitott volt, a
diákok családjai és néhány egyetemista is eljött. Az esemény alatt készítek egy videót, amit
feltöltök az online videómegosztó oldalra, és ellátom a következő címkékkel: iTEC”, “Make”
[készítsd el], “Maker movement” [csináld magad mozgalom] és “Student Projects” [diák
projektek]. Hogy több embernek is bemutassuk az osztály által készített tárgyakat, elküldöm
e-mailben a videót tartalmazó linket egy olyan szervezethez, amely a “csináld magad”
szellemében működő kezdeményezés, a Maker Educational Initiative (http://makered.org/),
címük: Info@MakerEd.org. Hogy tovább tágítsuk a projektünk ismertségi körét, arra kérem a
diákokat, hogy dokumentálják a tervezés folyamatát és a tervezési eredményeket. Majd az
utómunkálat keretében a lépésről lépésre dokumentált anyagot osszák meg azzal a
barkácsműhellyel, amellyel együttműködtünk. Ehhez tartozik egy rövid videó is, amelyben
mindenki elmeséli, hogy mi teszi különlegessé a tervet, és hogy mire szolgál. REFLEKTÁLJ – A
diákok reflektálnak a tervre és a dokumentáció folyamatára: meghallgatják az összes eddigi
felvételt, és felveszik az utolsó reflexiót. Más csapatok felvételeit is meghallgatják, és
felvesznek egy végső megjegyzést.
A műhelybe való bejutás
 Saját iskolában – Ha az adott iskolában van 3D nyomtató vagy lézervágó, kérje meg a
műhely felelősét, hogy mutassa meg, hogyan kell a gépeket használni. Egy 3D
nyomtató viszonylag megfizethető összehasonlítva pl. egy iPad árával. Érdemes
megfontolni egynek a beszerzését az iskolai műhely számára.
 Más iskolákban – Kapcsolatba léphetnek olyan iskolával, amelynek a
barkácsműhelyében találhatók olyan modern felszerelések, mint a 3D nyomtató,
marógép vagy lézervágó. Megkérheti a tanulókat, hogy kezdeményezzék ők az
együttműködést.
 Egyetemeken – Felveheti a kapcsolatot egy egyetem tervezői intézetével, és
megkérheti az ottani hallgatókat, hogy segítsék a diákok munkáját.
 Fabrication Laboratory-kban - A nemzetközi hálózattal rendelkező Fabrication
Laboratory elnevezésű barkácsműhelyek listája itt található: fabrication labs
 Hekker-terek – A hekker közösségek által fenntartott közösségi terek listája
világszerte:hackerspaces.







Szülők – Elképzelhető, hogy a diákok szülei között akad olyan, akinek a munkahelyén
van hozzáférése 3D nyomtatóhoz vagy lézervágóhoz. Ez is egy lehetséges módja
annak, hogy hozzájuthassunk ilyen gépekhez.
Barkácskészletek – Ha nincs lehetőség arra, hogy valódi barkácsműhelybe jussunk be,
érdemes „csináld magad”-jellegű készletekkel dolgozni, legyen az akár Lego, Lego
Mindstorm, Scratch board, Arduino, gyurma, levegőn száradó agyag, polimer agyag
vagy karton.
MINDENNAPI TÁRGYAK – Amennyiben a fentiek közül egyik lehetőség sem adott,
kérje meg tanítványait, hogy legyenek még kreatívabbak, és a tervük
megvalósításához változtassanak át mindennapi tárgyakat, olyanokat, amiket
különben eldobnának. Ezt a diákokkal a kurzus elején kell tisztázni. Ettől függetlenül
készíthetnek digitális modelleket is, viszont gondolkozniuk kell azon, hogy milyen
anyagot használnak majd ahhoz, hogy a kézzelfogható tárgyat is tökéletesíteni tudják.

Magyarországi hekkerközösségek:





Kitchen Budapest: http://www.kitchenbudapest.hu/hu/blog/
Nextlab: http://nextlab.hu/about
Fablab Budapest: https://www.facebook.com/fabrikacios.laboratorium?fref=ts
H.A.C.K- Hungarian Autonomous Center for Knowledge: http://hsbp.org/HomePage

Izgalmas példák
 Maker Education Initiative ["Csináld magad" kezdeményezés az oktatásban]
 Make Blog for Kids ["Csináld magad" blog gyerekeknek]
 Make Projects [Csináld magad" projektek]
Kapcsolódó könyvek
 Shoshana Berger, Kate Francis, Jeffery Cross, Grace Hawthorne: Readymade – How to







make (almost) everything
Todd Davis: Handy Dad
Charles Platt: Make Electronics
Sonja Commentz, Robert Klanten, Sven Ehmann, Birga Meyer: Papercraft Design Art
Curt Gabrielson: Kinetic Contraptions
Industrial Revolution in 25 projects
David Macaulay: The New Way Things Work

Készíts játékot!
Manapság, amikor a játékgyártásra magas fokú kísérletezés jellemző, és amikor a
„gamification”, azaz a játék széleskörű elterjedésének idejét éljük, az itt bemutatott tanulási
folyamat azt a sajátos lehetőséget nyújtja a diákok számára, hogy otthon játszott játékaikban
játéktervezési fogalmakat azonosítsanak. Ennek segítségével tapasztalatot szereznek arról,
hogy mivel foglalkozik a játékipar, játéktervezési fogalmakat alkalmazhatnak a saját
játékaikra, és egy saját maguk által tervezett játék segítségével mélyreható ismereteket
szereznek arról, hogy mit jelenthet a „gamification”az iskolai és oktatási tevékenységekben.

Játék termékismertető – Figyeld meg az iskola környezetét, és tervezz egy olyan játékot,
amely geolokációs technológiákat alkalmaz. Határozd meg a játékod közönségét, és ügyelj
arra, hogy a játék izgalmas tanulási élménnyel szolgáljon a közönséged számára.
ÁLMODD MEG! – Bemutatom az osztályomnak a tervezési kihívást, amely közvetlenül
kapcsolódik a közösségük életéhez: Fedezd fel az iskola környezetét, és tervezz egy olyan
izgalmas játékot, amely geolokációs technológiákat alkalmaz. A játék témája az, hogy vagy a
helyi kultúrára, vagy a helyi természeti környezetre összpontosítsanak. A diákoknak témákat
vetek fel: kulturális emlékművek, történelmi utcák, madarak és élőhelyük stb. Mielőtt
megkezdenénk a munkát, hozzáfűzöm, hogy a tökéletes játék nem annyira egy fejtörő,
inkább arra jó, hogy a környezetükben megfigyelt valamely kihívásra ad választ, például arra,
hogy kevesen ismerik a releváns kulturális intézményeket, vagy pedig keveset tudnak a
madárfajok számának csökkenéséről. A TeamUp segítségével csapatokat alkotunk aszerint,
hogy kit milyen téma érdekel. Kiosztom a termékismertetőt a csapatoknak, amely szerint a
feladat az, hogy a geolokációs játék az eggyel alattuk járó osztály diákjai számára készüljön. A
csapatok az óra maradék részében a játék szabályaival kapcsolatban gyűjtenek

ötleteket. REFLEKTÁLJ! – A csapatok megbeszélik, hogy miket változtattak a termékleíráson,
és hogy mi lesz a következő lépés. Azt is megbeszélik, hogy milyen kihívásokra számíthatnak.

FEDEZD FEL! – A csapatok házi feladatként azt kapják, hogy keressenek és teszteljenek
számos játékot, készítsenek jegyzeteket a játékok működésmódjáról, írják le, hogy
véleményük szerint mi működik és mi nem. Emlékeztetem a csapatokat, hogy szakértőknek
és a fiatalabb diákoknak is be kell majd mutatniuk a játékötleteiket, amikor a kurzus közepén
járunk. A csapatok felvesznek egy reflexiót arról, hogy mire jutottak. REFLEKTÁLJ! – A diákok
felveszik az egyéni reflexióikat azokról a játékokról, amelyeket leteszteltek, és rögzítik a saját
játékukkal kapcsolatos első ötleteiket.
MŰKÖDJ EGYÜTT! – Óra után felkeresem kollégáimat, az iskola biológia- és
történelemtanárát. Megbeszéljük, hogy a csapatok miben számíthatnak szaktudásunkra a
projekt során. Arra is megkérem őket, hogy gondolkozzanak, milyen szakembereket lehetne
megkérni arra, hogy részt vegyenek egy kétórás workshopon a diákokkal.
REFLEKTÁLJ! – Az óra kezdetén meghallgatjuk a csapatok egyperces beszámolóját arról, hol
tartanak, és megnézzük az online dokumentációban, milyen releváns játékokat találtak. Itt
lehetőségem nyílik a digitális kompetenciám fejlesztésére abból a szempontból, hogy képes
legyek minőség és relevancia alapján értékelni a diákok által gyűjtött példákat. Sok cím
ismeretlen számomra, ezért egy gyors Google keresésbe fogok, és elolvasom a játékok
értékelését a következő weboldalakon: GameStop.com, gametrailers.com, metacritic.com,
eurogamers.net, boardgamegeek.com vagy gameinformer.com. Megkérem a diákokat, hogy
osszák meg velem kedvenc játékismertető oldalaikat. Az olvasás során rálátásom nyílik a
témára, így felkészülök a diákok által gyűjtött példák értékelésére. Kérdéseket és
megjegyzéseket írok azoknak a diákoknak, akik olyan példákat gyűjtöttek, amelyek nem
relevánsak az általuk tervezendő játék szempontjából.
TÉRKÉPEZD FEL! – Az órán a csapatok átnézik, mire jutottak, és megkezdik a játék tervezését.
Post-it matricákat ragasztanak a falra, a gondolattérképen fogalmakat és összefüggéseket
jelölnek. Az egyik csapat olyan játékot tervez, amely a térképen új helyszíneket nyit meg,
miután a régi helyszíneket elérik az egymással versenyző játékosok, akiknek célja, hogy minél
rövidebb idő alatt érjék el az új helyszíneket. Arra gondolok, hogy esetleg a tornatanárral
kellene ezzel kapcsolatban konzultálni. Egy másik csapat játéka inkább stratégiai, és azokat a
játékosokat jutalmazza, akiknek először sikerül jól megtervezniük az útvonalat. Arra kérem
őket, hogy konkrét tervvel álljanak elő: milyen anyagokra és médiára lesz szükségük a
megvalósításhoz. Fényképeket készítek a csapatok gondolattérképeiről, és megosztom a
képeket a csapatokkal, hogy otthonról is hozzá tudjanak férni. A csapatok felveszik a
reflexióikat arról, hogy mit is csináltak, milyen további lépéseket terveznek, és milyen
kihívásokkal szembesültek. REFLEKTÁLJ! – A csapatok rövid reflexiókat vesznek föl arról,

hogy milyen következtetésekre jutottak, és hogy ezek milyen irányba befolyásolják a
tervüket.
FEDEZD FEL! – A következő órán a csapatok szétszélednek, hogy médiákkal és egyebekkel
kapcsolatos felfedezéseket tegyenek. Több csapat ezt korábban már meg is
tette. REFLEKTÁLJ! – A csapatok felvételen rögzítik a felismeréseket és a kihívásokat,
amelyekkel a médiafájlok gyűjtése során szembesültek.

ALKOSS! – A következő órát arra szánjuk, hogy a játékot vizualizáljuk, bejelöljük a fontos
pontokat a térképen, és játékszimuláció során leteszteljük a szabályokat. Egyes csoportok
Scratch segítségével teszik digitálissá a játékötletüket. REFLEKTÁLJ! – A diákok felveszik
egyéni reflexióikat arról, hogy milyen szerepük van a tervezésben, hogyan járultak hozzá a
folyamathoz, és mit tanultak eddig a projekt során, valamint, hogy mi jelentette a
legnagyobb kihívást.
KÉRDEZZ! – Felvettem a kapcsolatot külsős szakemberekkel az iTEC közösségi hálózatán
keresztül, és minden csapatnak sikerült 2-2 szakértőt beszerveznem a szakértői workshopba.
Megadom a csapatoknak az elérhetőségüket, és arra kérem őket, hogy egyeztessenek
időpontot. A diákokkal áttekintem a workshop általános célját, és ellátom őket
háttéranyagokkal, hogy a felkészülésüket segítsem.
REFLEKTÁLJ! – Figyelemmel kísérem a csapatok felkészülését és eredményeit a TeamUp
segítségével. Az egyik csapat kész játékkal tervez előállni a workshopban, ezért megjegyzést
hagyok az üzenőfalon, hogy emlékeztessem őket: jobban járnak, ha papír alapú vázlatokkal
adják elő az ötleteiket, nem pedig a kész terméket mutatják be. Azt is látom, hogy a szakértői
workshop résztvevői közül néhányan szintén hagytak üzenetet a csapatok munkájáról a
TeamUp-on.
TERVEZD ÚJRA! – A szakértői workshopok végeztével a csapatok újra áttekintik a terveiket,
egyesek alapvető dolgokat változtatnak. Folytatják a tervezést, megfogalmazzák a térkép
konkrét pontjaihoz tartozó feladatokat. Munkájukat a Google Docs-on keresztül követem, és
ellenőrzöm, hogy a feladatok, mint például a térkép adatainak web widget-be, azaz vezérlő
kódba való illesztése megfelel az eggyel alattuk járó osztály szintjének. REFLEKTÁLJ! – A
diákok felveszik egyéni reflexióikat a változtatásokról. Hogy sikerült a dolog?
MUTASD BE! – A kurzus végén a csapatok bemutatják a játékaikat a saját korosztályuknak, az
eggyel alattuk járó diákoknak, és a szakembereknek, akikkel korábban konzultáltak. Az egyik
játék annyira jól sikerült, hogy fel fogják használni az alsóbb osztály egyik kurzusa során.
Izgalmas példák: Go! – Egy portugál mobilos játék, amellyel geocachinget és a GPS
használatát lehet gyakorolni.

4. ciklus – tanulási tevékenységek

Álmodd meg!
A pedagógus egy olyan termékismertetőt mutat be az
osztályának, amely illeszkedik a tantervhez, és kapcsolódik a helyi
közösséghez, de teret ad a további értelmezésre. Arra ösztönzi a
diákokat, hogy nyújtsák a tőlük telhető legtöbbet; elmagyarázza,
hogy miben rejlik a feladattal kapcsolatos szabadságuk, és hogy
tudják magukénak érezni a munkát. A tanár bemutatja a feladatok
folyamatát és az ütemtervet, és megbeszéli a tanulókkal az
értékelés kritériumait. A diákok csapatokat alkotnak,
megbeszélést tartanak, kérdéseket tesznek fel, megismerkednek a tervezési feladattal. A
csapatok pontosítják a termékleírást, különös tekintettel arra, hogy kinek szól a terv, milyen
nehézségek merültek fel kezdetben, és mik a lehetséges eredmények. A diákok felveszik a
reflexiót, és online dokumentálják a munkát. Szükséges óraszám: hozzávetőlegesen 1 óra
Ötletek a technológia használatára
Funkciók: reflexió, csapatok kialakítása, közös szerkesztés, közzététel, blogolás
eszközök: TeamUp, ReFlex, Google Sites , Blogger, Corkboard.me
Számíthatsz arra, hogy…




a diákok motivációja nő azáltal, hogy ők maguk alakítják ki a feladatukat
a diákok motivációja nő azáltal, hogy bizonyos fokú szabadságot kapnak, hogy
magukénak érezzék a feladatot
ismeretlen eszközöket fog használni

A tanulóid megtanulják…




komolyan elkötelezni magukat egy körültekintően kialakított terv mellett
megvitatni a célokat és az értékelés kritériumait
megkérdőjelezni és fejleszteni az adott feladatot

1. Készülj / Hallgasd meg



Készíts egy tervezési feladatot úgy, hogy kiválasztasz egy tanulási folyamatleírást, és a
tantervi követelményekhez és az iskolai órabeosztáshoz igazítod.
Tervezd meg és ütemezd be a tervezési folyamat összes tevékenységét. A tervezési
tevékenységek nem várt csúszást eredményezhetnek. Érdemes betervezni egy plusz órát
a projekt ideje alatt.





A felkészülés során lehetőséged nyílik a kompetenciáid és szaktudásod bővítésére,
például azáltal, hogy olyan példákat keresel, amelyek bemutatják, miért fontos, hogy a
terveknek jól átgondolt célja legyen. Lásd: http://bit.ly/design-inspiration.
Készíts egy olyan előzetes értékelési szempontrendszert, amely figyelembe veszi a
tantervi követelményeket.

2. Adj ötleteket







Mutasd be a tervezési feladatot, a példákat, a tevékenységeket és az ütemtervet az
osztálynak.
Bizonyosodj meg arról, hogy mindenki be is kapcsolódik a folyamatba: úgy beszélj a
feladatról, mint egy közös célról, amely kapcsolódik a diákok személyes környezetéhez.
Beszéld meg az értékelés szempontjait a diákjaiddal, alakítsatok ki közös álláspontot.
Alkossatok 4-5 fős csapatokat. Megkérheted a diákokat, hogy határozzák meg a kezdeti
feladataikat. További információ: Tevékenység „Csapatmunka”. A csoportalakítást a
munkakerülés megelőzése érdekében alaposan meg kell tervezni.
Az osztálytermen kívülről is be lehet vonni érdeklődőket, például a terveket meg lehet
osztani a kollégákkal az iTEC facebook csoport oldalán keresztül, vagy az iTEC tanári
közösségi oldalon.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass












Miközben a csapatok megbeszélik, hogy mit is tervezzenek, és hogy szabják magukra a
tervezési feladatot, kérdésekkel segítsd a csapatokat abban, hogy részleteiben is ki tudják
dolgozni az ötletet.
Ösztönözd a diákokat arra, hogy tegyenek fel kérdéseket a tervezési feladattal
kapcsolatban. Tegyél fel nekik nyílt végű kérdéseket, például (a) Kinek készül a terv? (b)
Hogyan lehet ismereteket szerezni azokról, akik számára a terv készül? (c) Milyen
kihívásra keresitek a választ és hogyan? (d) Kinek mi a felelőssége? (e) Hogyan mutatnád
be a tervezés folyamatát és a tervet?
A kezdeti tanácstalanság a tervezés egyik izgalmas pontja. Nem szükséges minden
kérdést azonnal megválaszolni. Te és diákjaid közösen fogtok rátalálni a válaszokra a
folyamat során.
Segítsd a csapatokat abban, hogy a választott tervhez konkrét közönséget keressenek.
Biztasd arra a tapasztaltabb tanulókat, hogy osszák meg tudásukat minden csoporttal.
Például kérd őket arra, hogy rögzítsenek hangfelvételeket a TeamUp segítségével, vagy
hogy vegyék fel egy olyan asszisztens szerepét, aki másoknak segít.
Vesd be tanítási tapasztalataid, billentsd ki a diákokat komfortzónájukból, ha úgy látod,
nem elég nagy a kihívás.
Segítsd a diákok munkáját példákkal, ha úgy látod, hogy megrekedtek.





A diákok felveszik a reflexiót (lásd reflexió). Magyarázd el nekik, hogy a felvételnek fontos
szerepe lesz majd az értékelés során, és abban, hogy visszajelzést kaphassanak tőled,
más csapatoktól, szülőktől, és olyan személyektől, akik számára a terv készül.
Az iskolán kívül: A csapatok létrehoznak egy projekt blogot (vagy hasonlót), és elküldik a
blog URL elérhetőségét a címedre és az iTEC facebook csoport oldalára. A blogon a
csapatok leírják a projektjüket és az átírt tervezési feladatot. Feltöltik a tervvel
kapcsolatos kezdeti vázlataikat.

4. Értékelj




Értékeld a csapatok munkáját, a felvett reflexiókat és a blogbejegyzéseket, majd rögzítsd
a saját audiovizuális visszajelzésed. A visszajelzés tartalmazhat javaslatokat és
kérdéseket.
Értékelheted, hogy a diákok mennyire képesek kritikusan viszonyulni a feladathoz,
különösen olyan szempontból, hogy milyen indokokkal támasztják alá a változtatásokat.

Fedezd fel!

A csapatok áttekintik a tervük kontextusát azáltal, hogy vagy
kapcsolódó gyakorlatokat, környezetet figyelnek meg digitális
fényképezőgép/kamera,
jegyzetfüzet
és
mikrofonok
használatával, vagy olyan a létező munkákat keresnek, amelyek
a termékismertetőjükkel kapcsolatosak; olyan példákat
gyűjtenek, amelyek az általuk készítendő tervhez hasonlóak. A
megfigyelés tárgya attól függ, kinek szól a terv, mit terveznek,
mik a kezdeti kihívások, amelyekre választ kívánnak adni. A
blogon megosztják egymással az összegyűjtött médiafájlokat, és felveszik a reflexiót.
Támogatod őket a gyűjtött anyag értékelésében. Ne feledd, hogy a videóanyag megtekintése
és értékelése időigényes lehet. A nem megfelelő információkat tartalmazó videók
megtekintésével eltöltött idő egy zsákutca lehet, ami azonban alkalmat kínálhat egy
pedagógiai szempontból hasznos megbeszélésre, melynek során a tanulók közvetlenül
figyelhetik meg egy nem megbízható forrás ismérveit. Egyes tanulók, különösen a kisebbek
több irányítást igényelhetnek ennek a tevékenységnek a végrehajtása során.
Szükséges óraszám: Hozzávetőlegesen 1-2 óra
Ötletek a technológia használatára
Funkciók: webböngésző, közösségi könyvjelzőzés, hangrögzítés, kamera, jegyzeteléshez
szükséges eszközök, közös szerkesztés
eszközök: TeamUp, ReFlex, iTEC widget store
Számíthatsz arra, hogy…





megismerhetsz eredeti design ötleteket a világ számos pontjáról
a diákok és az iskola kapcsolata a közösséggel erősödik az iskolán kívüli megfigyelés
során
a diákokat arra ösztönözheted, hogy minden érzékszervüket használják
új eszközöket használhatsz

A tanulóid megtanulnak…






megfigyelni és rögzíteni természeti jelenségeket és/vagy embereket
empatikusabban viselkedni
valós tervezési kihívásokat megfogalmazni
megkérdőjelezni és kijavítani egy kapott feladatot
megtalálni és értékelni a legkülönbözőbb területről származó terveket

1. Készülj / Hallgasd meg



Hallgasd meg figyelmesen a diákok megjegyzéseit, és igazítsd a feladatot az igényeikhez
és érdeklődésükhöz.
Bővítsd kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy online forrásokat, megfigyelésre
alkalmas helyszíneket és eseményeket, valamint meginterjúvolható személyeket keresel
a csapatoknak. Lásd: ‘Design Inspiration for School’ [Tervezési ötletek az iskolában]

2. Adj ötleteket





Írd le a tevékenységet a diákoknak, és ösztönözd a munkájukat azzal, hogy online
forrásokat mutatsz be nekik, amelyek között böngészhetnek.
Figyelj arra, hogy minden csapat tudja, milyen típusú példákat kell keresniük, mit
figyeljenek meg és hol.
Írd le a tevékenységet a diákoknak, és ösztönözd munkájukat azzal, hogy megfelelő
helyszíneket javasolsz nekik, ahol elvégezhetik a megfigyelést.
Figyelj arra, hogy minden csapatnak meglegyen a szükséges felszerelése: kamerák,
jegyzetfüzetek, mikrofonok stb.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass












A csapatok megtervezik, hogy mennyi időt szánnak a kutatásra, az értékelésre és az
összehasonlításra. Segítsd a munkájukat azzal, hogy emlékezteted őket a helyes
időbeosztás fontosságára.
A csapatok összehasonlítható terveket keresnek, és megbeszélik őket. Kiválasztják a 10
leginkább releváns példát. Segítsd a munkájukat források megadásával és releváns
példákkal, ha úgy látod, megakadtak.
A diákok csapatban vagy egyénileg végeznek megfigyelést. Segítsd a munkájukat, hogy
hasznos dolgokat tudjanak megfigyelni.
A tevékenység célja a terv megalkotása. Egyes diákok munkáját hátráltatja a viszonyítási
alapul szolgáló példák mennyisége és minősége, és ilyenkor nehéz továbblépniük.
Emlékeztesd őket, hogy az összegyűjtött példák között számos olyan van, amelyet nagy
költségvetésű cégek terveztek.
Lassú az internetkapcsolat? Próbáld úgy beosztani a csapatok internethasználatát, hogy
elkerüljétek a problémát. Járj utána, lehetséges-e, hogy egyes csapatok a feladatot az
iskolán kívül végezzék, és otthoni vagy egyéb internetkapcsolatot használjanak, például
iskola utáni szakkörökben vagy könyvtárakban.
A csapatok megnézik és megjegyzésekkel látják el az összegyűjtött médiafájlokat.
A csapatok felvételen rögzítik a reflexiót. A reflexió felhasználható arra, hogy más
csapatok is megismerjék az ötleteiket.





Az iskolán kívül: A csapatok bejegyzést írnak a blogjukra, feltöltik a tervezési ötleteiket
bemutató rajzokat. Megnézik egymás dokumentációját. A tanulók további hasznos
információkat találhatnak könyvtárban vagy az interneten.
A tanárok azt figyelték meg, hogy ez a tevékenység kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az
IKT használat mellett és ellen érveket sorakoztassunk fel. Miért ne próbálhatnánk meg
ezt a tanulókkal együtt? Kérd meg a tanulókat, hogy kritikusan értékeljék ezt a
tevékenységet, és annak hasznát az iskolai tanulás szempontjából. Ezután a tanulók
rögzítik a reflexiót.

4. Értékelj




Nézd át a csapatok munkáját, hallgasd meg a reflexióikat és olvasd el blogbejegyzéseiket,
majd készíts audiovizuális visszajelzést. A visszajelzésedben lehetnek javaslatok és
kérdések.
Értékelheted az azonosított példák spektrumát, és azt, hogy a csapatoknak mennyire
sikerült olyan példákat találni, amelyek kapcsolódnak a termékleíráshoz.

Segédanyag
Az online anyagok újrafelhasználásával kapcsolatban érdemes tájékozódni a szerzői jogról és
a creative commons licencekről.




Bevezető videó: Building on the past – Építeni a múltra
Találj nyílt licencű tartalmat, amit átalakíthatsz, és újra felhasználhatsz.
Válassz megfelelő licencet, amikor publikálni szeretnél valamit.

Térképezd fel!

A csapatok gondolattérképek segítségével elemzik a gyűjtött
anyagot. Viszonyokat, hasonlóságokat és különbségeket
fedeznek fel a gyűjtött példák és/vagy médiafájlok között. Az
összegyűjtött anyag és az elemzés alapján a csapatok finomítják
a termékismertetőt, különös tekintettel a tervezési kihívásokra, a
tervezési eredményekre és a közönségre. A csapatok ezután
felveszik a reflexiót. Nyílt végű kérdések megválaszolása eleinte
nehéz lehet a tanulók számára. A holtponton átbillenve azonban
gyakran izgalmas ötleteket osztanak meg. Szükséges óraszám: hozzávetőlegesen 1 óra.
Ötletek a technológia használatára
Funkciók: gondolatok feltérképezése
eszközök: post-it lapok, Bubbl.us, CmapTools, Popplet, Mindmeister, Freemind, TeamUp,
ReFlex
Számíthatsz arra, hogy…




a gyűjtött anyagot és adatokat konkrét, aktív és vizuális elemzésnek vetitek alá
progresszív adatelemzés történik
lehetőség nyílik új eszközök használatára

A tanulóid megtanulják…




hogy képesek legyenek szakszerűen és közösen elemezni az információt
alaposabban az adott témát
az eredmények közötti viszonyok felismerését

1. Készülj / Hallgasd meg





Hallgasd meg figyelmesen a diákok megjegyzéseit, és igazítsd a feladatot igényeik és
érdeklődésük szerint.
Bővítsd kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy digitális gondolattérkép-készítő
eszközöket keresel, és ügyelsz arra, hogy a diákok könnyen fel tudják tölteni
médiafájljaikat a választott eszközre.
Biztosíts tollat, papírt, post-it matricát, ragasztószalagot, ollót és ragasztót a diákoknak,
hogy csoportosítani tudják a jegyzeteiket a falon vagy nagy papírfelületen.

2. Adj ötleteket




Kezdeményezz pedagógiai szempontból hasznos beszélgetést a diákjaiddal az általuk
gyűjtött adatokkal kapcsolatban: Mit gyűjtöttek, és milyen szempontból fontos az
információ a projektjük számára?
Hogy könnyen hozzáférhető legyen, kérd meg a diákokat, hogy az összes információt
gyűjtsék egy helyre, és osszák meg a többiekkel.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass












A diákok az információt és adatokat címszavak, rövid mondatok formájában post-it
matricákra és jegyzetpapírokra írják, majd csoportosítják az anyagot. Használhatják azt a
digitális gondolattérkép-készítő eszközt is, amit javasoltál számukra. Segíts nekik abban,
hogyan tudják legjobban bemutatni az eredményeiket: készítsd el az első jegyzeteket,
vagy írj nekik segítő tanácsokat.
Segítsd a csapatok munkáját abban, hogy vizuálisan bemutassák a jegyzetek közötti
viszonyokat, amikor az anyagot csoportosítják, például nyilak segítségével, azzal, hogy
hierarchikusan rendezik el a jegyzeteket, vagy egyéb módon használják ki a térbeli
rendszerezés lehetőségét.
Nézzétek meg a viszonyokat, és beszéljétek meg. Nyílt végű kérdésekkel kérdezz rá az
alapvetéseikre, például (a) Mik az általuk gyűjtött példák közötti különbségek és
hasonlóságok? (b) Milyen egyéb kihívásokat ismernek fel? (c) Mit lenne érdemes átvenni
vagy kipróbálni? (d) Mitől lenne eredeti a terv? (e) Szükséges-e finomítani a
termékismertetőt? Hogyan kell megváltoztatni? (f) Hogyan viszonyul a kutatás a tervhez?
(g) A tervvel kapcsolatban milyen döntések születnek a kutatás alapján? (f) Milyen
projektötletek merülnek fel?
Az információk csoportosításában teljes testtel részt vehetnek a tanulók, ha az ötleteket
és a gyűjtött információkat térben különítik el egymástól. Segít a tanulóknak a
fókuszálásban, ha a karjukat kinyújtva helyezik el a post-it cédulákat az arra kiválasztott
helyen.
A csapatok listát készítenek a hasonlóságokról és különbségekről, és frissítik a
termékleírást, különös tekintettel a tervezési kihívásokra, a tervezési eredményekre és a
közönségre.
A blogra felviszik, hogy mire jutottak, beleértve a felmerülő projektötletek vázlatait, és
felveszik a reflexiót. Készíthetsz egy-egy felvételt válaszul a csoportok felvételeire,
amelyben minden tanulói munkát kommentálsz. A reflexiók értékelésre használhatóak,
és segítenek a lényeges elemekre koncentrálni.

4. Értékelj


Tekintsd át a csapatok munkáját, a reflexióikat és a blogbejegyzéseiket, hogy
megbizonyosodj: mindenki keresett és gyűjtött példákat vagy médiafájlokat. Rögzíts





számukra egy audiovizuális visszajelzést. A visszajelzés tartalmazhat javaslatokat és
kérdéseket arról, hogy mekkora sikerrel alkalmazták az eljárást, hogy tudnák alkalmazni
jövőbeli projektek során, és hogyan tudnának sikeresebbek lenni a következő
alkalommal.
Értékelheted a csapatok képességét aszerint, hogy mennyire sikerült azonosítani a
tervezési kihívásokat, sikerült-e kapcsolódási pontokat találni a megfigyeléseik és a
példáik között.
Arra is kérheted a diákokat, hogy értékeljék csapattársaik munkáját, és ezeket a
véleményeket felhasználhatod a saját értékelésed kialakítása során.

Reflektálj!

A diákok és a tanár felveszik, feltöltik és megosztják az
audiovizuális reflexióikat és a visszajelzésüket a projekt
alakulásáról, a kihívásokról és a következő lépésekről. A diákok
közösen egy olyan közös listát készítenek, amelyben összegyűjtik,
hogyan küzdöttek meg a kihívásokkal -- ezt a projekt végeztével is
fel lehet majd használni. Szükséges idő: Hozzávetőlegesen 10 perc.

Ötletek a technológia használatára
Funkciók: audio/videó reflexió
eszközök: TeamUp, ReFlex, Redpentool, Voicethread
Számíthatsz arra, hogy…












a csapatok munkáját gyorsan és kényelmesen áttekintheted bárhol, bármikor
személyre szabott visszajelzést adhatsz a csapatoknak
az osztálytermen kívüli segítség sokkal igazságosabban oszlik el
kevesebb idő megy el a diákoknak szóló visszajelzések felvételeivel
a diákoknak személyes visszajelzést kapnak gesztusok, hangszín, háttérinformáció (az
otthonod, a kerted stb.) segítségével
a felvételek felhasználhatók arra, hogy könnyebb legyen a kommunikáció a szülőkkel az
iskolai tevékenységekkel kapcsolatban
diákoknak szóló megjegyzések gyűjteménye jön létre
a diákok reflexiói összegyűlnek
lehetséges új eszközök használata
fejlődnek a technikai, szervező és pedagógiai készségeid
megtanulod a visszajelzéseket többféle célra is használni

A tanulóid megtanulják…




munkájuk folyamatában való összegzését, bemutatását és tervezését
a munkájukra való reflektálást
kritika adását és fogadását

1. Készülj / Hallgasd meg




Fejleszd a kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy utánajársz, milyen gyakran és kitől
kaphatnak visszajelzést a diákok a tevékenység során, és hogy meghatározod, milyen
reflexiós eszközt kívánsz beállítani és használni.
Mielőtt felvennél egy következő visszajelzést vagy reflexiót, hallgasd meg az előzőt.

2. Adj ötleteket




Motiváld a diákokat, hogy reflektáljanak a saját munkájukra azáltal, hogy
megfogalmazzák a reflexiók előnyeit és célját, például hogy az utolsó lépéseket könnyebb
áttekinteni, könnyű távollét után újra bekapcsolódni, közvetlen visszajelzést lehet kapni a
tanártól.
Mondd el a diákjaidnak, hogy a tervvel kapcsolatos projektek, a rendszeres reflexió segít
abban, hogy a kezdeti, nem túlságosan szerencsés ötleteket elvessék, és hogy a
sajátjuknak érezzék a feladatot.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass









A csapatok összegzik, hogy mire jutottak, milyen következő lépéseket terveznek, milyen
kihívásokkal találták magukat szemben, és milyen kihívásokra számítanak.
Elképzelhető, hogy a reflexiók felvétele kezdetben nem lesz zökkenőmentes. Segítsd a
diákokat abban, hogy leküzdjék félelmeiket, rossz érzéseiket és a kellemetlenségeket.
Mindenki biztos lehet benne, hogy néhány reflexió felvétele után nyilvánvalóan megtérül
a belefektetett energia.
A csapatok meghallgatják a többiek felvételeit, és kérdéseket, javaslatokat vesznek fel.
Segítsd a munkájukat, hogy ez sikerüljön.
Hallgasd meg a felvételeket, és igazítsd a feladatot a diákok igényeihez.
Rögzíts egy audiovizuális visszajelzést a csapatoknak, olyan kérdésekkel és javaslatokkal,
amelyekkel arra ösztönzöd őket, hogy a diákok visszajelzései alapján gondolják tovább a
feladatot.
Szakértőket is meg lehet arra kérni, hogy rögzítsenek visszajelzéseket a csapatoknak.
Ezek a visszajelzések akár rendszeressé is válhatnak, így a diákok számára folyamatos
inspirációt jelentenek az elkövetkező években.

4. Értékelj


Értékelheted a diákok képességét aszerint, hogy mennyire sikerült megérteniük a
konstruktív megjegyzéseidet, és mennyire tudtak azokra reagálni; vagy értékelheted a
reflexióik alaposságát és relevanciáját.
* * * Rövidített folyamat esetén, amely véget ér az első reflexió után * * *

Értékelj
1. Tekintsd át az összes munkát. Vesd össze az előrehaladási reflexiókat a prezentációkkal,
hogy meggyőződj róla, hogy minden fontos lépést tartalmaz-e a prezentáció.
2. Hallgasd meg az összes felvételt, és beszéld át a folyamatot a tanulókkal. Milyen
tapasztalataik voltak? Mit tanultak? Milyen területet szeretnének még jobban felfedezni?
3. A tanulói munkákat nyílt értékelő és reflektáló foglalkozás során használhatjuk.
4. A dokumentációt aszerint is értékelheted, mennyire értékesek azok a vizsgára készülés
szempontjából.

Alkoss!
A pontosított termékismertető és tervezési ötletek alapján a
csapatok elkezdik az alkotómunkát. Elkészítik az első prototípust,
és megbeszélik. A megbeszélésen külön figyelnek arra, hogy a terv
mennyiben kezeli a tervezési kihívásokat. Ezután felveszik a
reflexiót és dokumentálják a tevékenységet. Elengedhetetlen a
folyamatos támogatás annak érdekében, hogy a tanulók ne
tévesszék szem elől a tantervben leírt követelményeknek az
elsajátítását az alkotói folyamat alatt. Fordíts figyelmet a
tevékenységet követő reflexióra, hogy biztos lehess benne, hogy egyetlen csoport sem
hagyta figyelmen kívül a célcsoport igényeit. Hogy a láblógatást és a csapaton belüli
egyenetlen feladatelosztást elkerüld, gondosan oszd ki a feladatokat és szerepeket a
csoportokon belül. Szükséges óraszám: Hozzávetőlegesen 2 óra
Ötletek a technológia használatára
Funkciók: médiaszerkesztés, "Csináld magad" készlet, programozó környezet, szerszámos
készlet, 3D szerkesztés, 3D nyomtatás
eszközök: Prezi, Sketchup, Scratch, TeamUp, ReFlex, iTEC Widget Store
Számíthatsz arra, hogy…





a diákokat arra ösztönözzük, hogy legyenek kreatívak és eredetiek a digitális technológia
alkalmazása során
a komfortzónádon kívül kerülsz, és arra ösztönzöd a diákokat, hogy ők is ezt tegyék
ugyanabból az eredeti feladatból különböző projektek valósulnak meg
új eszközöket használsz

A tanulóid megtanulnak…






konkrét prototípusokká formálni ötleteiket
új módon reagálni a kihívásokra
papíron prototípust készíteni
digitális alkotói eszközöket használni
a befejezett munka örömét átélni

1. Készülj / Hallgasd meg



Figyelmesen hallgasd meg a diákok megjegyzéseit, és igazítsd a feladatot az igényeikhez
és érdeklődésükhöz.
Bővítsd a kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy előkészíted a szükséges anyagot,
szoftvereket és technológiát.

2. Adj ötleteket



Adj ötleteket a diákoknak, hogy olyan prototípusokat készítsenek, amelyeket a
közönségük használni tud, és amelyek az adott tervezési kihívásra adnak választ.
Az olyan csapatépítő feladatok, mint a játékok, fejtörők vagy közös fagyizás segíthetik a
közös cél érdekében történő együttműködést.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass








A csapatok prototípusokat alkotnak. Segítsd a munkájukat, hogy sikerüljön a megadott
tervezési kihívással foglalkozniuk, és hogy az elkészítendő tervet szem előtt tartva vegyék
figyelembe az összegyűjtött információkat.
Emlékeztesd a csapatokat, hogy a tevékenység célja egy tárgy megalkotása. Ha azt
tapasztalod, hogy a csapatok megrekedtek, és túl sokáig vitatkoznak, avatkozz közbe;
segítsd a munkájukat és döntésüket konkrét javaslatokkal.
A csapatok felállítják a prototípusokat a tanteremben, és azokat megbeszélik a többi
csapattal, különös tekintettel arra, hogy a prototípus hogyan kezeli, illetve kezeli-e a
tervezési kihívást.
A csapatok dokumentálják a tervezési prototípust/prototípusokat blogbejegyzés
formájában, a prototípusokról készült rajzok, videók vagy digitális képek segítségével.
Ezután felveszik a reflexiót. Hallgasd meg a reflexiókat, és reagálj mindegyik csoport
munkájára.

4. Értékelj






Tekintsd át a csapatok munkáját, a reflexióik felvételét és a blogbejegyzéseiket, hogy
megbizonyosodj arról, sikerült-e mindenkinek példákat és/vagy médiafájlokat keresni és
gyűjteni. Ezután rögzíts számukra egy audiovizuális visszajelzést. A visszajelzésed
tartalmazhat javaslatokat és kérdéseket.
A jó prototípusok azt illusztrálják, hogy a tervet hogyan lehetne használni, és hogyan
működne. A prototípusok lehetnek vázlatosak és félkészek, feltéve, hogy segítik a
bemutatást. Egy egyszerű, de jól kidolgozott fogalom ugyanolyan fontos tanulási élményt
nyújthat, mint egy technikailag bonyolult kivitelezés. Légy körültekintő a prototípusok
értékelése során.
Megkérheted a diákokat, hogy értékeljék csapattársaik munkáját, és ezeket a
véleményeket felhasználhatod a saját értékelésed során.

Kérdezz!
A csapatok 2-4 olyan személlyel találkoznak, akik a prototípus
potenciális felhasználói lesznek, és megbeszélik velük a
prototípust és a tervezési ötleteket nyomatok, rajzok és
modellek segítségével. A résztvevők olyan személyek, akik
szakértői annak a területnek, amelyen belül a diákok terve
készül. A szakértelmet tág értelemben használjuk, például egy
építőipari munkás nyújthat beható ismereteket az építési
területen dolgozó emberek mindennapi gyakorlatairól. Javasolt,
hogy a szakértők használjanak tollat, post-it matricát, és így
változtassák a prototípust, illetve kommentálják azt. A workshop végeztével a diákok elemzik
a megjegyzéseket, és eldöntik, hogyan használják majd fel a tapasztalatokat az újratervezés
során. Ezután pontosítják a termékismertetőt, különös tekintettel a tervezési kihívásokra, a
kontextusra és az eredmény hozzáadott értékére, felveszik a reflexiót és frissítik a
dokumentációt. Ez a tevékenység időbeosztástól függően akár többször is megtörténhet. A
tanulók visszajelzéseket gyűjthetnek külső szakértőktől, lehetséges jövőbeni felhasználóktól,
más tanulócsoportok tagjaitól vagy a tanártól. Szükséges óraszám: Hozzávetőlegesen 2-3 óra

Ötletek a technológia használatára
Funkciók: médiarögzítés, jegyzetelés
eszközök: hangrögzítő, videó rögzítő, post-it jegyzetek
Számíthatsz arra, hogy…







a diákok lesznek felelősek a workshop lefolytatásáért
jobban megismered a diákjaidat
alaposan meg kell fontolnod a workshop résztvevőinek kiválasztását
külsős szakértőkkel együttműködés alakul ki
az iskola és a társadalom többi rétege között kapcsolat épül ki
a diákoknak lehetősége nyílik arra, hogy megtapasztalják, mi módon válnak fontossá a
személyes érdeklődés szempontjai

A tanulóid megtanulják…






az empatikus, másokkal való együttműködést
szakemberekkel való kapcsolatfelvételt és az együttműködésre való felkérést
a terv bemutatását olyan személyeknek, akik nem kísérték figyelemmel a projekt lépéseit
tanárokkal és szakemberekkel való megbeszélést és vitát
kritika fogadását és a szakértők véleményének figyelembevételét a projekt megvalósítása
során



prototípusok elkészítését papíron

1. Készülj / Hallgasd meg





Hallgasd meg figyelmesen a diákok visszajelzéseit, és igazítsd a feladatot az igényeikhez
és érdeklődésükhöz.
Fejleszd a kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy felhasználod a reflexióik
meghallgatása során szerzett tapasztalataid, és ezek alapján választod ki a megfelelő
személyeket, akiket érdemes felkérni arra, hogy kommentálják a prototípust.
Az egyetemen dolgozó emberek időbeosztása gyakran rugalmas, és sokan szívesen
osztják meg szaktudásukat fiatal diákokkal. Megfontolhatod azt is, hogy egyetemistákkal
vedd fel a kapcsolatot, és meghívd őket.

2. Adj ötleteket







Mutasd be a diákoknak a feladatot.
A csapatok ötleteket gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy milyen szakértőket hívhatnának
meg, és milyen kérdéseket tennének fel nekik. Ha senki nem jutna eszükbe, javaslatokkal
segítsd a munkájukat.
Minden csapat meghív 3–4 személyt a workshopba, megállapodnak a helyszínben és az
időpontban. Fontos, hogy a meghívottak kiválasztása körültekintően történjen, és a
diákoknak tudniuk kell, hogy a résztvevők közül ki milyen szempontból lendíthet a
projekten. A workshop az iskolán kívül is megrendezhető, például egy civil szervezet
irodájában, idősotthonban stb.
Izgalmas feladat lehet a diákoknak felvenni a kapcsolatot a szakértőkkel. Gyakorold a
csapatokkal, hogyan közeledjenek a lehetséges résztvevőkhöz.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass






Segítsd a csapatok munkáját azáltal, hogy gyakorolnak a workshopra, és oszd meg velük
az iTEC projekt workshop irányelveit, mint a feladat európai szintű példáját. Támogasd a
nehézségekkel küszködő diákokat.
Győződj meg arról, hogy a csapatoknak megvan a megfelelő felszerelése a workshophoz
(kamerák, jegyzetfüzetek, mikrofonok, post-it matricák és tollak), és elkészült a
prototípus, vagy annak valamilyen bemutatható reprezentációja.
A diákok bemutatják a tervezési feladatot és a tervezett prototípust a workshop
résztvevőinek, és arra kérik őket, hogy osszák meg velük véleményüket és ötleteiket. A
résztvevők megváltoztathatják a prototípust, vagy rajzolhatnak rájuk, hogy jobban ki
tudják magukat fejezni. A diákok jegyzetelnek, és képeket készítenek a tevékenységről és
a megbeszélésről.






A csapatok elemzik a jegyzeteiket és a résztvevők rajzait. Ehhez használhatják a
„Térképezd fel” tevékenységet is. Ösztönözd őket nyílt végű kérdésekkel, és segítsd a
munkájukat, hogy ne ragadjanak le egyértelmű dolgoknál.
A csapatok eldöntik, hogyan szeretnék megváltoztatni a prototípust vagy a tervet az
elemzést alapján.
A csapatok felveszik a reflexiót, és online dokumentációban ismertetik, hogyan sikerült
előrehaladni a munkájukkal. Készítsd fel a tanulóidat arra, hogy esetleg konstruktív
kritikát fognak kapni, és kezelniük kell a feltámadó negatív érzelmeiket, el kell fogadniuk
a kritikát és a konstruktív visszajelzéseket. A reflexiós tevékenység során feltett kérdések
között lehetnek például az alábbiak: (1) Miben voltunk eredményesek? (2) Mi szorul
további fejlesztésre? (3) A munkamódszereink közül min kellene javítanunk?

4. Értékelj




Tekintsd át a csapatok munkáját, hallgasd meg a reflexiók felvételét és olvasd el a
blogbejegyzéseket, hogy megbizonyosodj: minden csapat megfelelően halad előre a
munkával. Ezután rögzíts egy audiovizuális visszajelzést. A visszajelzésed tartalmazhat
javaslatokat és kérdéseket.
Ha egy szakértő figyelemmel kísérte a csapatmunka folyamatát, véleményét figyelembe
kell venni a diákok teljesítményével kapcsolatban. A szakértőt bevonhatod az értékelés
kritériumainak kialakításába is. Megkérhetjük a résztvevőket, hogy készítsenek egy
audiovizuális üzenetet a diákoknak, miután a prototípus újabb verziója – amelyben
figyelembe vették a workshop meghívott résztvevőinek javaslatait – elkészült.

Mutasd be!

A diákok angol feliratokkal ellátott videót készítenek, amelyen
bemutatják a tervezési eredményeket és a folyamatot, valamint
a tanulási eredményeket és a jövőbeli lépéseket. Megosztják a
dokumentációt más európai iTEC diákokkal, szüleikkel és az
azonosított célközönségükkel, hogy kommunikálják a tanulás
eredményét, a projekt hátterét, és hogy tájékoztassanak
másokat arról a lehetőségről, hogy a munkát át lehet variálni,
valamint hogy visszajelzést kapjanak a munka tökéletesítéséhez.
Szükséges óraszám: hozzávetőlegesen 1-2 óra
Ötletek a technológia használatára
Funkciók: videóvágás, felvétel, videó közzététele, médiamegosztás
eszközök: iTEC Widget Store
Számíthatsz arra, hogy…







a diákok szakértők szerepébe bújnak
visszajelzésre és reflexióra adódik lehetőség a diákok és a tervet referenciaként használó
személyek között
több információt szerezhetsz jól működő tevékenységekről, és olyanokról, amelyeket a
diákoknak többet kell gyakorolni
lehetővé válik az iskolai tanulási tevékenységek illusztrálása kollégák és a szülők számára
olyan anyagok gyűjteménye jön létre, amelyek jövőbeni órákhoz adhatnak ötleteket, a
kollégáid számára is
a diákok által tervezett prototípusok bemutatásra kerülnek

A tanulóid elsajátítják…






a multimédiás szerkesztési készségeket
projekten való együttműködést
információk aspektusainak fontosság szerinti rendszerezését
a tanulási folyamateredményeinek és fontosságának dokumentációját, kommunikálását
és összefoglalását
a tudnivalókat olyan projektről, adatokról és a témákról, amelyeken mások dolgoztak

1. Készülj / Hallgasd meg
Fejleszd a kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy utánajársz, mik a dokumentáció
különböző formáinak – pl. animáció, videó – előnyei és hátrányai a tanulóid számára, és ezt
prezentáció formájában előadod a diákjaidnak. Ismerkedj meg ezen kívül különböző
videómegosztó felületekkel.
2. Adj ötleteket
Ösztönözd a diákjaid, hogy készítsenek olyan prezentációt, amely különféle médiák
segítségével dokumentálja a tanulási folyamatot és az eredményeket; hívd fel a figyelmüket
arra, hogy a projektjük ezek segítségével milyen hatást tud elérni. Beszéld meg diákjaiddal a
folyamatot, a tervezett lépéseket, az elvárásokat.
3. Segíts / Kérdezz / Támogass









Segítsd a diákjaidat abban, hogy kiválasszák a prezentációjuk célját, közönségét és
médiumát.
A csapatok felállítják a prototípusaikat az osztályteremben, és bemutatják a többieknek.
Egyes hallgatók vagy csapatok cselekményábrát használnak a prezentáció narratívájának
kialakításához, és eldöntik, hogy az összegyűjtött fájlok közül – például a fotók, videók,
hangfelvételek és interjúk, geotag-ek vagy animációk közül – melyeket használják, hogy
érthetően be tudják mutatni a következtetéseket és a folyamatot. Segítsd a munkájukat
azáltal, hogy bemutatod a különböző médiumok előnyeit és hátrányait, megbeszéled
velük az előadói technikákat, valamint azt, hogy egy közönséget milyen módokon lehet
meggyőzni.
A diákok elkészítenek egy angolul feliratozott videót, amelyen bemutatják a tervük
eredményeit, és dokumentálják a tanulási folyamat eredményeit, valamint a lehetséges
jövőbeli lépéseket. Feltöltik a videót egy videómegosztó oldalra, és a linket megosztják
az iTEC facebook csoportjának oldalán, a szüleikkel, és a „Kérdezz” tevékenység
résztvevőivel. Segítsd a munkájukat azáltal, hogy megosztó felületeket mutatsz nekik. A
videókat később felhasználhatod arra, hogy más tanulókkal ismertesd a feladatot.
Ezenfelül szervezhetsz egy informális Alkotói eseményt, ahol a meghívottak a szülők, a
„Kérdezz” tevékenység résztvevői és más diákok.
A pre-pilot végeztével oszd meg a diákjaid által pontosított tervezési feladatot az iTEC
közösséggel úgy, hogy felteszed őket az iTEC Participate blogra, vagy megkéred a
diákokat, hogy ők tegyék fel.

4. Értékelj


Tekintsd át az összes prezentációt. Hasonlítsd össze a diákok bejegyzéseinek sorát a
prezentációikkal, hogy megállapíthasd, bekerült-e minden fontos lépés a prezentációba
(lásd a „Reflexió” tevékenységet).






Tekintsd át az összes reflexiót, és beszéld át a folyamatot a tanulókkal az Álmodj!
tevékenységtől a Mutasd be!-ig. Milyen tapasztalataik voltak? Mit tanultak? Mit
szeretnének jobban megvizsgálni?
A diákok munkáját felhasználhatod olyan alkalmak során, amikor nyilvánosan megosztod
velük véleményed, és visszajelzést adsz munkájukról.
Értékelheted a dokumentációt abból a szempontból, hogy mennyire hasznosak vizsgára
való felkészülés céljából.

Működj együtt!

A diákok más iTEC iskolák diákjaival működnek együtt. A
diákok által kezdeményezett alkalmi és esetleges
együttműködés célszerű. Szükséges óraszám: 1 óra
Ötletek a technológia használatára
Funkciók: online megbeszélés, média közzététele, közzététel,
blogolás
Számíthatsz arra, hogy…




a nemzetközi együttműködés támogatóan hat a munkára
az egyes órák egymáshoz való tantervi viszonyát sikerül jobban megérteni, megosztod a
felelősséget a diákokkal
segítséget kell nyújtani a diákoknak, hogy értelmes döntéseket hozzanak

A tanulóid megtanulják…



iskolán kívüli diákokkal való kapcsolatfelvételt, megismerkedést és együttműködést
a tudás különböző területei közötti kapcsolat fontosságát

1. Készülj / Hallgasd meg







Tekintsd át a csapatok munkáját, hallgasd meg a reflexiók felvételeit és olvasd el a
blogbejegyzéseket, hogy megbizonyosodj arról, mindenki jól halad a munkával. Ezután
készíts audiovizuális visszajelzést számukra. A visszajelzésed tartalmazhat javaslatokat és
kérdéseket. Hallgasd meg figyelmesen a diákok megjegyzéseit, és igazítsd a feladatot az
igényeikhez és érdeklődésükhöz.
Bővítsd a kompetenciád és szaktudásod azáltal, hogy előkészíted és leteszteled a
felhasználandó digitális eszközöket, esetleg kérd meg a diákokat, hogy demonstrálják az
eszközök használatát.
Keress példákat arra, hogy az együttműködés milyen lehet, és mit nyújthat.

2. Adj ötleteket


Ösztönözd a diákjaidat arra, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból: vegyék fel a
kapcsolatot olyan diáktársakkal, akikkel korábban nem találkoztak. Mondd el nekik,




milyen előnyökkel jár a kapcsolati háló kialakítása, a társaktól való tanulás és az online
együttműködés.
Vedd figyelembe az online személyiségi jogi és biztonsági tudnivalókat.
Mutasd be a diákjaidnak azokat a digitális eszközöket, amelyek segítségével másokkal
felvehetik a kapcsolatot.

3. Segíts / Kérdezz / Támogass





A diákok kapcsolódó munkákat keresnek, megosztják a sajátjukat, és követik társaik
bejegyzéseit, és megjegyzéseket írnak.
A diákok megbeszélik, milyen volt a projektben úgy részt venni, hogy más osztályok
diákjaival online tartották a kapcsolatot.
Az együttműködő felek között alkalmanként videókonferenciákat lehet rendezni, de emailben is tarthatják a kapcsolatot.
Támogatod a diákjaidat abban, hogy kérdéseket osszanak meg azokon a csatornákon,
amelyeket létrehoztál számukra.

4. Értékelj


Légy nyitott arra, hogy az értékeléskor figyelembe vedd a személyes érdeklődést. Nem
feltétlenül az a fontos, hogy a diákok sűrűn jelentkezzenek egymásnak, lényegesebb az
együttműködés minősége. Mennyire voltak képesek a diákok az osztálytermen kívüli
személyek tapasztalatát felhasználni?

Tanulási tevékenységek táblázata

Álmodd meg!
Fedezd fel!

Térképezd fel!

Reflektálj!

Alkoss!
Reflektálj!

Kérdezz!
Reflektálj!

Alkoss újra!
Mutasd be!

Működj együtt!

Mesélj el egy
történetet!
Történetmesélés
termékismertető
Hasonlítsd
össze: keress és
nézz meg jó
videókat
Gondolattérkép
készítése a
történetről,
story board
1 perces
hangfelvétel
készítése
Videókészítés
1 perces
hangfelvétel
készítése
célcsoport
bevonása
1 perces
hangfelvétel
készítése
Videó készítés
Videó
bemutatása

Készíts tárgyat!

Készíts játékot!

Rövidített
folyamat
Tárgy
Játék
Választott
termékismertető termékismertető termékismertető
Figyeld meg:
Hasonlítsd
Választott
készíts interjút,
össze: játssz
összehasonlítás
fotózz, nézz meg játékokkal és
vagy
riportokat
elemezd őket
megfigyelés
Gondolattérkép Gondolattérkép Választott
a lehetőségekről a játék témájáról gondolattérkép
és a
és fontosabb
készítése
kihívásokról,
elemeiről,
szövegírás
alapvető vázlat
1 perces
1 perces
1 perces
hangfelvétel
hangfelvétel
hangfelvétel
készítése
készítése
készítése
Tárgykészítés
Játékkészítés
1 perces
1 perces
hangfelvétel
hangfelvétel
készítése
készítése
célcsoport
célcsoport
bevonása
bevonása
1 perces
1 perces
hangfelvétel
hangfelvétel
készítése
készítése
Tárgykészítés
Játékkészítés
Tárgy
Játék
bemutatása
bemutatása

