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1. ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS ÚJ VÁLASZOK
A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt a köznevelés minőségi megújításának
elősegítése és a köznevelés tartalmi kínálatának megújításának, bővítésének céljából indult
meg. A pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények és a korszerű
infokommunikációs környezet létrejötte tartalmi, pedagógiai és technológiai szempontból
is új típusú tankönyvek és taneszközök kifejlesztését teszik szükségessé. Ugyanakkor a „Z”
generáció digitális tartalomfogyasztása és interaktivitása, állandó virtuális jelenléte a web2-es
eszközök világában kikényszeríti a változatos, motiválóbb, több csatornán befogadható
információ és tudásanyag elkészítését, a koncepció megváltoztatását. A statikus tankönyvi
ábrákat, szövegeket és képeket felváltja a többrétegű animált ábra, a virtuális tanulási
környezet, az interaktív forma, a kooperatív szemlélet és a tanulói projektekre építkező
tanítás, az internetes tartalmak szinte végtelen számú integrálási lehetősége és egy
jelentős módszertani megújulás. A digitális megújulásra égető szükség van, hiszen a
pedagógusoknak lépést kell tartani a felnövekvő generációk IKT használatának fokával,
színvonalával, ugyanakkor az irányító-segítő tanári funkció megőrzésével irányt kell mutatni
a korlátlan internetes tartalom szűréséhez, feldolgozásához.

1. ábra. A görög polisz kialakulása a tankönyvi ábrán

2. ábra. A görög polisz kialakulása animált változatban
A kiegészítő digitális tananyag vagy tartalom fogalma megtévesztő lehet, hiszen első
olvasatra a pedagógusok számára ezek a tanulási egységek kihagyhatónak tűnnek, vagy csak
érdekességként, a tankönyv tartalmának feldolgozása után kerülnek elő a tanórákon. Az
elektronikus tananyagok azonban egyrészt a tankönyvi ábrákat vagy szöveges tartalmakat
dolgozzák fel interaktív módon, a tankönyvi képanyag helyett szolgáltatnak audiovizuális
tartalmakat, másrészt a tanulói munka hatékonyságának növelésének céljából tartalmaznak
feladatokat, melyeket órán vagy számonkéréseken lehet felhasználni (a megoldásokat nem
tartalmazza a felület).
A pedagógusi munka során két fontos tényezőt vettünk figyelembe a fejlesztés során:
egy bőséges „kincsestár” létrehozását, mely a középiskolai tanárok munkaterhelése
mellett azonnali, könnyű elérhetőséget és felhasználhatóságot garantál; másodsorban
pedig az IKT eszközök használatának terén a pedagógusminősítéshez is elengedhetetlen
önfejlesztés szükségességét. A digitális tananyag példákat, ötleteket és stimulációt kíván adni
olyan pedagógusoknak, akik az IKT eszközöket minél nagyobb mértékben kívánják bevonni
pedagógiai munkájukba. A pedagógusok számára a tanári szabadság lehetővé teszi, hogy

néhány egyszerű informatikai alkalmazás elsajátításával önállóan készítsenek nemcsak
feladatokat, hanem interaktív, digitális tananyagokat is időhatékonyan.
A digitális tananyag egyszerre nyújt tehát megbízható segítséget, mankót és ösztönöz
kreativitásra, önálló fejlődésre, alkotásra. Az innovatív történelemtanár könnyen
felkészülhet a digitális tananyag alkalmazására, vagy készíthet otthon saját tananyagot, melyet
folyamatosan a diákok képességeihez, készségeihez adaptálhat, a NAT szem előtt
tartásával. A digitális tananyag a differenciált oktatásban is nagy előnyt jelent, hiszen az
alakítható, egyszerűsíthető vagy bővíthető forma különböző képességű diákokhoz juthat el.
A megfelelő internethasználat, könnyen kezelhető szoftverek ismerete és némi
kézügyesség mellett, rutint szerezve egy-egy 45 perces tanóra digitális tananyagának
elkészítéséhez általában ennek az időnek a 2-3-szorosára van szükség.
A digitális anyagok segítségével viszont a történelemtanár a frontális osztálymunka
helyett olyan órákat tarthat, ahol bizonyos információkat maguknak a diákoknak kell
megtalálniuk vagy információrészeket önállóan kell összeilleszteniük ahhoz, hogy a
történelmi események teljes képét megkapják. Ilyenkor a pedagógus csoportmunkát vagy
pármunkát javasolhat a diákok számára az órán vagy otthoni projektként. A feladatok sikeres
elvégzéséhez a diákok az internet bőséges forrásait használhatják, munkájukat számítógépes
alkalmazásokkal készítik el és továbbítják a pedagógusnak, aki digitális kommunikációt
folytat a tanulókkal.
A pedagógusminősítés, a szaktanácsadás és a tanfelügyelet szempontjából fontos
kiemelni, hogy az IKT eszközök rendszeres használata, a kooperatív technikák vagy a
tankönyvet „kiegészítő” tananyagok alkalmazása sok esetben nem valósul meg a pedagógusi
munka során, ez a jelenség több okra is visszavezethető. A pedagógusok egy része úgy véli,
a tanulók figyelmének, energiájának lekötése a frontális előadás és a jegyzetelés
segítségével fontos eszköz az óra rendjének megőrzésében, ennek a rendnek a
megbontása pedig kockáztatná a tananyag prezentációjának sikerességét a tanórán.
Emellett a tanulók (még a Z generáció is) egy része úgy szocializálódott, hogy a hiteles
információkat csak a pedagógustól fogadja el, és nem érzi biztosnak saját készségeit a
tananyag önálló feldolgozására.
„A kooperatív tanulásszervezés során félő, hogy nem fogok úgy haladni az anyaggal, mint
amikor én tartok előadást az osztálynak.”
„A figyelemirányításhoz és a „szorgalmas” értelmezéshez hozzátartozik, hogy az ember
föltehesse kérdéseit, megfogalmazhassa részértelmezéseit, ötleteit a témával kapcsolatban. A

fegyelmezett, diszciplinált frontális munka során arra nincs lehetőség, hogy ezt mindenki
megtehesse. Így arra szocializáljuk a tanulókat – a Magyarországon hagyományosnak
tekintett oktatási folyamatokkal –, hogy ne tegyék fel kérdéseiket, csak értelmes
hozzászólásokat tegyenek stb., vagyis egy idő után ne is figyeljenek az előadásokra. Nem is
haladnak együtt a tanárral: a tapasztalható csend a fegyelem, és nem a figyelem csendje.”
(ARATÓ Ferenc – VARGA Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív
tanulásszervezés rejtelmeibe. Educatio, Budapest)

Végezetül, a történelem tananyag komplexitása (a 9-10. évfolyamon a csökkentett
mennyiség ellenére is) olyan feszített tempót diktál a 45 perces órák alatt, hogy a
pedagógusok úgy érzik: a kooperatív munkával vagy a technikával küzdve kicsúsznak
az adott időkeretek közül.
A közoktatás megújítására törekvő szemlélet értelmében rá kell mutatni, hogy
megfelelő rugalmasság és szemléletváltás nélkül a pedagógusoknak- adott esetben a
történelemtanároknak- nagyon nehéz kilépni a tananyag minden egyes részletét narratív,
frontális előadás formájában, sűrítve, nagyon intenzíven előadni vágyakozás belső késztetésű
vonzásából. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a pedagógusok számára az új módszerek és
lehetőségek szemléltetése és az IKT eszközök használatát segítő képzések segíthetnek az
említett szemléletváltás megvalósulásában. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a digitális
tananyag ne csak formájában, típusában legyen újszerű, hanem módszertani
megközelítésében is, és ne a zárt feladatokat részesítse előnyben, hiszen ez a frontális
munkát és a feladatorientált behaviorista tanuláselméleti módszert fogja erősíteni, hanem a
projektmunka felé nyisson, illetve a komplexebb és kooperatív, a tanulók IKT
eszközhasználatán keresztül történő aktív tanulást támogassa.
3. CÉLOK ÉS MÓDSZEREK
A tananyagot, főleg a digitális tananyagot hozzá kell igazítani a digitális nemzedék
látásmódjához, keresni kell a kapcsolatot a történelmi korszakok és a jelen között,
érdekesen és különlegesen kell megközelíteni a témákat. A középiskolai diákok rendkívül
széles spektruma- az elitgimnáziumoktól a szakközépiskolai tanulókig, szakiskolásokigmegköveteli, hogy a tananyagot egyszerre didaktikusan és interaktívan, máshol szinte
csak önálló háttértanulással és kooperatívan dolgozzuk fel - azonban abban mindenképpen
egyet kell érteni, hogy a tudásanyag esztétikus külsőbe csomagolása, a nem öncélú
látványelemek alkalmazása a digitális anyagban erős motivációt jelent a 14-18 éves
korcsoportban. A történelmi szereplők életre keltése (akár filmművészeti alkotások

használatával vagy játékos módon, a történelmi személyek perszonalizációjával), a dinamikus
elemek használata közelebb hozza a múltat a jelenhez.
A pedagógusok letölthető (offline) tananyagelemekhez juthatnak hozzá (tekintettel
arra, hogy a középiskolák egy része nincsen felszerelve vezeték nélküli internet eléréssel),
ezért az órai munka során a pedagógus a már letöltött tananyagelemet akadálytalanul tudja
használni.
A munka során figyeltünk arra, hogy egyszerre változatos és típusfeladatok is
készüljenek. A történelmi folyamatokat a tanár (vagy diák) által irányítható, szakaszosan
megállítható és feladattá átformálható animációk szemléltetik.
A tanév során 4-5 ún. projektfeladatot javaslunk, melyhez ugyanúgy kerültek fel ötletek.
A forráselemző órákon a pedagógusok a digitális anyagból felhasználhatják az animált
térképeket, a kiegészítő forrásokat és a feladatokat is.
Audiovizuális segítséggel is elemezhetnek forrásokat: filmrészletek vagy narrációval
összekapcsolt diaporámák, illetve videók segítik a tanári munkát.
A pedagógus tevékenységére a közeljövőben mindenképpen hatást fog gyakorolni a
digitális tananyag használata. Az IKT eszközök használata csak akkor válhat rutinná egy
gyakorló pedagógus kezében, ha heti rendszerességgel (pl. a heti 3 órából 1 alkalommal) kerül
sor erre (notebook és projektor csatlakoztatása, felbontás beállítása, hangfal használata,
diavetítés irányítása távolról, interaktív tábla kalibrálása, technikai problémák rutinos
elhárítása, stb.) A rendszeres IKT eszköz használata ugyanakkor módosítja az óraterveket is
(összeszerelés, szétszerelés, 3-5 perccel rövidíti a tanóra tartamát).
A technikai feltételek megléte mellett a pedagógusok a továbbiakban eredményesen
használhatják a tanórán az online tartalmakat is, ez sok órai projektmunkát is lehetővé tesz
(pl. útvonaltervezés). Az önfejlesztés során a pedagógusok megismerkedhetnek a videós
tartalomnak a tananyagba integrálásának helyes módszereivel, a későbbiekben időhatékonyan
vághatnak, szerkeszthetnek videókat, így lehetőséget teremtve csoportmunkára egy-egy 2-5
perces vágott videórészlet feldolgozásával. Az ingyenesen (KIR) elérhető Office
alkalmazások segítségével elkészíthetik saját animált prezentációikat vagy interaktív táblán,
illetve mobileszközön megoldható, flash és html5 alapú offline interaktív feladatokat. Ha a
pozitív tendencia folytatódik, és a tanulók aránylag költséghatékonyan hozzájuthatnak
mobilinternet előfizetéshez okostelefonjukon vagy táblagépeiken, akkor a kooperatív és
csoportmunka hatékonyságát nagymértékben javíthatja a mobileszközök bevonása a tanórai
munkába. Ennek használata mindenképpen körültekintően és jól szervezetten, szoros tanári

kontrol mellett javasolt. Végül, a digitális anyagok megismerése módszertani fejlődést is von
maga után.
4. FELHASZNÁLT INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK
A

középiskolai

tankönyvek

elektronikus

tananyagát

jelenleg

a

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-9 és http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem10 oldalakon találjuk. A későbbiekben a Nemzeti Közoktatási Portál felületén lesznek
elérhetőek a tananyagok. A portálon megtalálhatjuk a tankönyv és munkafüzet digitális
változatát, a tankönyvekhez tartozó tanmenetet és képgyűjteményt. A digitális anyag online és
offline tartalmakat, a következő típusú tanulási egységeket (learning objects, LO) foglalja
magába:
tanári segédanyag (letölthető
PDF
formátum):
a
böngészőben
jobb
egérkattintással a link mentése
másként opciót alkalmazva
elmenthető tartalom, általában
szöveg és kép. A PDF-en
belül a szöveg másolható. A
letölthető tartalmakat nyíl
jelzi.

kattintható animált térkép
(csak online nézegethető
térkép, aminek a rétegei
kattintásokkal
jeleníthetők
meg).
Képernyőfényképpel
képként elmenthető.

3d képnézegető- virtuális
múzeumi tárgy az egérmutató
segítségével
forgatható,
mozgatható,
nagyítható,
mérete kiszámítható, online
alkalmazás.

feladat- csak online elérhető,
flash formátumú, ún. dragand-drop fajtájú (objektumok
mozgatásával
interaktívan
használható)
alkalmazás.
Képernyőképként lementhető,
feladatként
használható
nyomtatásban.

videó vagy 3d videó: élő
szereplős (narrátor) vagy élő
szereplős filmrészlet, illetve
animációs filmrészlet vagy 3d
animáció mozgókép linkje a
YouTube-on.
Bizonyos
alkalmazásokkal a YouTube
oldaláról letölthető videó
(mp4) .

feladat- PDF formátumban,
letölthető feladatlap, színes
képmellékletekkel
és
internetes linkekkel.

videó- letölthető animáció
vagy narrációval ellátott,
mozgóképes vagy képek
sorozatát bemutató mp4 fájl.

a Zanza.tv honlapja és
videóionline
elérhető,
narrációval ellátott, animált 5
perces videók, zárt (flash)
tesztfeladattal és pdf-ben
elkészült, letölthető nyílt
feladattal.
http://zanza.tv/

projekt
feladat:
PDF
formátumban
elkészített
utasítások, melyet internetes
linkeket is tartalmaznak.

prezentáció, ami a tankönyvi
ábrákat vagy szövegrészeket
mutatja be animált formában
(ppt). Letölthető állomány,
amiből feladatot is lehet
készíteni.

5. PÉLDA –ÉS MÓDSZERTAN GYŰJTEMÉNY
Az alábbiakban rövid ismertetőt adunk a legfontosabb digitális tartalmak felhasználási
lehetőségeiről, változatos órai tevékenységek közbeni alkalmazásáról és konkrét példákon
keresztül mutatjuk be az egyes típusokat. Az ismertető egy példát hoz az önálló digitális
tananyag és feladatkészítés alapjaira is.
a) ANIMÁLT TÉRKÉPEK
Az animált térképek több réteget tartalmaznak, melyeket egy-egy kipipálható doboz
segítségével tehetők láthatóvá. Jól lehet velük egy-egy történelmi folyamatot (birodalom
terjeszkedése, háború, intézmények, kulturális trendek elterjedése) szemléltetni, illetve a
megfelelő kérdéseket feltenni (csoportmunkában vagy egyéni feladatként). Az 1514-es
parasztháborút

bemutató

térkép

esetében

például

első

lépésként

a

„keresztesek

gyülekezőhelye” réteget jelenítjük meg, majd (a földrajzi viszonyok ismertetésével) kérdést
teszünk fel a parasztmozgalmak lehetséges kiterjedésének irányaira. A rétegek ki-és
bekapcsolásával újabb-és újabb összefüggésekre tudunk rávilágítani (pl. Dózsa György
útvonala).

3. ábra. Az 1514. évi parasztháború Magyarországon – két szempont szerint
Az animált térképek másik típusa az ún. előtte-utána térkép, amelyeken egy csúszka
segítségével tudunk váltani a két különböző történelmi korban megjeleníthető térképrészlet
között.

4. ábra. Előtte-utána térkép

b) VIDEÓK ÉS 3D KÉPNÉZEGETŐK
Lényegében a virtuális múzeumot teremtik meg. Az élőszereplős videók egy-egy
műtárgyat járnak körül, történetet fűznek köréjük, azaz forráselemzést végeznek.,
„Kihelyezett történelemórán”, azaz múzeumban, szakszerű vezetés nélkül vagy idő hiányában
ezt a típusú „forráselemzést” lehetetlen, vagy csak nagyon motivált és fegyelmezett
diákcsoport esetében lehet megvalósítani, a tárlatok bősége miatt. A 3d képnézegetők
esetében a diákok nemcsak a tárgyak dimenzióit tudják felmérni, virtuálisan „kézbevenni”,
de csoportmunkában, előre elkészített kérdések segítségével feladatot is kaphatnak. A pár
perces videók kiválóan használhatók szövegértési feladatokra, így egy „lyukas szöveg” vagy
igaz-hamis teszt megoldására is. A videók kétszeri lejátszása és közben a teszt/kérdések
megoldása kb. 5 perces tevékenység lehet (kivetítve, számítógépes teremben vagy mobilon,
egyénileg megtekintve).
A „diaporámák”, azaz a pár képet összefüggő narrációval bemutató videók három
típusra oszthatók: tényleges képek történetét elmesélő narráció; térképes animáció után
megszerkesztett kérdések jelennek meg a videó végén; rövid (játék)film részletek alatt zajlik a
narráció vagy a bejátszott részlet végén kell kérdésekre válaszolni. Ez a modul könnyen
betervezhető óra eleji ismétlésnél vagy óra végi összefoglalásnál, a játékfilmrészletek
látványelemei és dialektusai pedig megvitathatók a történelmi hitelesség szempontjából. Itt
kell hangsúlyozni, hogy a jól megválasztott játékfilmrészletek nagyon didaktikusan és
plasztikusan tudják szemléltetni, megerősíteni a tankönyv megállapításait.

5. és 6. ábra. Az ókori Palesztina idővonal
c) ANIMÁLT PREZENTÁCIÓK (PPT)
A prezentációk alapvetően új ismeretanyag feldolgozására készültek. Előnyük a
tankönyvi ábrákhoz képest, hogy folyamatokat tudnak bemutatni és a folyamatok bizonyos
pontján megállíthatóak, és lehetővé teszik a pedagógus számára, hogy kooperatív
tevékenységet kezdeményezzen a diákcsoportban vagy kérdéseket tegyen fel, az ábra
továbbgondolására ösztönözze a diákokat. A kibontakozó ábra a legtöbb esetben követi a
tankönyvi rajzot, sokszor kiegészíti azt újabb információkkal. Amit a tankönyvi ábra nem tud
bemutatni, az animált prezentáció elvégzi: beágyazott audió és videó részleteket is
felhasznál. A pedagógusnak lehetősége nyílik a prezentációt 1) egész folyamatában, egyszerre
bemutatni; 2) szakaszosan bemutatni; 3) a prezentációk másik fajtájánál időzített panelek
(gombok, menüsor) segítségével az animáció különböző részleteit megjeleníteni tetszőleges
sorrendben.
AZ ISZLÁM HIT
A prezentáció első szakaszában megjeleníthető az iszlám vallás öt pillérét jelképező
kép. Ha a „kattints” feliratú alakzat megjelenik, a következő animáció előhozza a szöveges
megoldásokat. Az újonnan megjelenő „kattints” alakzat aktiválásával megjelennek a főbb
vallási előírások is, végül pedig egy rövid narrációt hallhatunk, melyben a dián nem ábrázolt,
kiegészítő információk is elhangoznak (pl. hogy a Kába-kő egy meteoritdarab.) Az animáció
ebben az esetben pótolja a tankönyvi ábrát és a tankönyv szövegét jeleníti meg vizuális
formában.

SZÖVETSÉGI RENDSZEREK A 18. SZÁZADBAN
A prezentáció egy vaktérképen szemlélteti az osztrák örökösödési háború és a hétéves
háború szövetségi és ellenséges viszonyrendszerét. A négy aktiváló gomb egymástól
függetlenül jeleníti meg a kapcsolatrendszert. A lejátszás megismétléséhez vissza kell lépni a
kezdő diára, majd újra lejátszani a vetítést.
A KERESZTES HÁBORÚK OKAI
A prezentáció megjeleníti a tankönyvi ábrán is látható okokat 8 sorban, majd két 2
perces filmrészletet láthatunk a Mennyei királyság c. alkotásból. A két részlet egyike
megfogalmaz egyet az említett okok közül, a másik komplexebb összefüggésbe helyezi a
keresztény-muszlim ellentéteket. A filmrészletek egyéni módon, a pedagógus által
szerkesztett kérdések segítségével is feldolgozhatók, a prezentáció nyitva hagyja ezt a
lehetőséget.

7. ábra. Az iszlám hit

8. ábra. Szövetségi rendszerek a 18. században

9. ábra. A keresztes háborúk okai

A KÖZÉPKORI VÁROS
A prezentáció lehetőséget ad egy teljes órai feldolgozásra. Lépésenként, tizenegy
történelmi időpontban mutatja be egy képzeletbeli, de a középkori Köln, Párizs, München és
Pest fejlődésére alapozott város terjeszkedésének főbb állomásait a római birodalom
összeomlásától a XIV. század közepéig. Minden időszakaszban egy tájékoztató felirat hívja
fel a figyelmet a bekövetkezett változásokra és azok okaira. A térképen megjelennek a város
főbb részeinek, közterületeinek és kiemelt épületeinek a nevei. A pedagógus feldolgozhatja a
témát csoportmunkában, tanári magyarázat nélkül vagy segítő kérdésekkel, utalásokkal.
Mivel a város fejlődése kronologikus rendben jelenik meg, érdemes a menüpontok aktiválási
sorrendjét megtartani. A prezentáció nem csak a népszerű városépítési/civilizációs
számítógépes vagy mobil játékokkal való hasonlósága miatt lehet motiváló a diákok
körében, de hasonló munkák elkészítésére is ösztönözheti a tanulókat szakközépiskolákban.

480- tanári magyarázat, kiegészítés: a germánok idegenkedése a falakon belüli
megtelepedéstől, Párizs példája: a sziget, a római romok „újrahasznosítása”
560- tanári magyarázat, kiegészítés: a bencés kolostorok létrejötte, példák
670- tanári magyarázat, kiegészítés: a budai vár kiépülésének hatása, tabán, váralja

842- tanári magyarázat, kiegészítés: Oxford létrejöttének oka (ox-ford, ökör-gázló)
900- tanári kiegészítés: fejlődés lelassulása, okok: viking, magyar, arab támadások
950: tanári magyarázat, kiegészítés: településszerkezet megváltozása, Köln és Párizs példája,
Pest fejlődése a Kiskörútig, Sopron, Pécs példája
1050- tanári magyarázat, kiegészítés: piac és hetivásárok szerepe, vásárok napja, temetők a
városon belül és kívül.

1145- tanári magyarázat, kiegészítés: oktatás fellendülése, diákok lakhelye, könyvmásolás,
zsidó gettók kialakulása
1225- tanári magyarázat, kiegészítés: egyetemi negyed kialakulása a Sorbonne körül,
koldulórendek szerepe és vonzáskörzete, technika fejlődése (kőhídépítés)
1280- tanári magyarázat, kiegészítés: a külvárosok összenövése, a középkori városfal nyomai
(Pest: Múzeum körút, Köln: körút, városfalak maradványainak megtekintése a Google
Streetview-on).

1340-tanári kiegészítés: városkapuk szerepe (utalás: Bp. Újpest városkapu, megyeszékhelyek
városkapu elnevezései, kereskedelem) 10-13. ábra. A középkori város kialakulása

d) PROJEKTMUNKA
Szorosan kapcsolódik a fent bemutatott, középkori város témájával foglalkozó
prezentációhoz az a projektfeladat, melyet a tanulók nagyrészt internetes források
segítségével, a web magyar nyelvű részeinek felhasználásával végezhetnek el. Természetesen
a pedagógus adhat utasítást, ajánlást fejlett nyelvi készségű tanulóknak idegen nyelvű
oldalak felhasználásához is. 26 európai város középkori fejlődésének történetéhez kell
adatokat gyűjteni. A projektmunka összegzésekor a tanórán kirajzolódhatnak azok a tényezők,
melyek a középkorban városok létrejöttéhez vezettek. A projekt elkészítéséhez 1 hét-1 hónap
közötti határidőket szabhatunk.

14. ábra. Középkori város kialakulása projektfeladat
e) FELADATOK
A feladatok tartalmazzák a hagyományos típusokat: képek, szövegek, adatok
összepárosítása, folyamatábra készítés és annak hiányzó adatainak a pótlása, lyukas szöveg
kiegészítés,

forráselemzés,

táblázat

kiegészítése,

igaz-hamis

állítások,

források

összehasonlítása, képzeletbeli interjú egy-egy történelmi szereplővel; képek, mint történelmi
források elemzése, értelmezése; időrendi sorrendbe állítás. Néhány az új fejlesztésű
feladatok közül: 1) forrásszöveg egyes mondatainak eltávolítása, kiemelése, a feladat
ezeknek a mondatoknak beillesztése a szövegbe; 2) történelmi személy életútjának, életének
fontos

eseményeit

bemutató

eseményekkel; 3) útvonaltervezés.

festőművészeti

alkotások

felismerése,

párosítása

az

15. ábra. XIV. Lajos élete képekben feladat

16. ábra. Mohácsi csata, hiányzó bekezdések feladat

17. ábra. Folyamatábra kiegészítés feladat

A krími háború.
A Könnyűlovasság támadása c.
film elején megtekinthetted a
rövid animációt. A filmkockák
segítségével
értelmezd
a
konfliktust, nevezd meg az abban
részt vevő országokat és adj
magyarázatot
az
„állatok
viselkedésére”,
a
pulyka
átváltozására, a kakas és az
oroszlán méreteire!

18. ábra. A krími háború karikatúraelemzés feladat (11. tk.)
f) ZANZA
A portálról közvetlenül elérhetőek a zanza.tv videói. Az oldal tartalmazza a videó
narráció szöveges változatát, egy flash alapú tesztet és letölthető feladatlapot. A videók
számtalan módszertani ötletet kínálnak, az egyik lehetőség az óra elején/végén a videó
levetítése, a narráció lyukas szöveggé alakítása számonkérésnél, vagy a szóbeli feleleteknél a
néma videó, mint segédanyag alkalmazása, annak magyarázata a tanulók részéről. A Zanza
videók online nézhetők, kiválóan alkalmasak vizsgára, szóbeli érettségi felkészülésre. A
történelem mellett több videó foglalkozik sporttörténettel is, illetve a társadalomismeret
videók között sok alkalmas a 12. évfolyam utolsó témakörének feldolgozására (Európai Unió,
alkotmány, jogok, stb.)

19. ábra. Zanza-videó

g) A DIGITÁLIS TARTALMAK FELDOLGOZÁSA
Az animációkat a Microsoft Office Powerpoint alkalmazás segítségével saját igényük
szerint

a

pedagógusok

átalakíthatják,

számonkérésnél

vagy

feladatkészítéshez

felhasználhatják. Lássunk erre egy példát! A PowerPoint program megnyitása után a File
menüpontból nyissuk meg a kívánt animációt. Nyissunk meg egy új/üres bemutatót is a
PowerPoint programban. Indítsuk el az animáció vetítését, várjuk meg, amíg a teljes ábra
megjelenik a képernyőn. Ekkor a PrintScreen (laptopon fn+End billentyűparanccsal)
lenyomásával készítsünk képernyőképet. Lépjünk ki a vetítésből, majd válasszuk az üres
bemutatónkat! Jobbgombbal beillesztés paranccsal szúrjuk be a képernyőképet. Alakzatok
beszúrásával takarjuk ki az ábra kívánt részeit. Nyomtassuk ki a diát, így kaptunk egy
feladatlapot.

A közeljövőben a Nemzeti Közoktatási Portál felületén a pedagógusoknak lehetősége
lesz digitális feladatbankot létrehozni, típusfeladatokat összeállítani, illetve IKT eszközök
használatával kapcsolatos továbbképzéseken gyakorlatra szert tenni.

