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BESZÁMOLÓ 
Digitális témahét 2018. 

 

A témahét résztvevője: az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolájának 1.b osztályának 

valamennyi tanulója (21 fő) és pedagógusa (4 fő). 

A témahét időtartama: 2018. április 09. – 2018. április 13. 

 

A témahét célja: 

• Digitális kompetenciafejlesztés 

• Pozitív élmény biztosítása 

• Biztonságos számítógép használatával az információk bővítése 

• Oktatójátékok, programok, illetve az IKT eszközök céltudatos használata  

• Digitális műveltség és kommunikáció fejlesztése  

• Önálló ismeretszerzés, valamint a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása 

képességének elsajátítása  

• Szociális kompetenciafejlesztés  

• Tantárgy célok: 

o Szövegértés fejlesztése 

o Betűgyakorlás, differenciálás 

o Nyelvtani, helyesírási ismeretek elmélyítése oktatójátékok felhasználásával  

o Figyelemfejlesztés, memóriafejlesztés, finommotorika, kreativitás 

fejlesztése 

o Diagramolvasás gyakorlása 

o Fejszámolás gyakorlása 

o Matematika-logika fejlesztése 

o Testbeszéd funkciójának tudatosítása 

 

 

Megvalósult tantárgyi integrációk megnevezése: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, technika, vizuális kultúra, ének-zene, informatika. 

 

A digitális témahéten használt programok: 

• https://learningapps.org/ 

• Sebran 

• Lapoda mese 

• PC-Peti I. 

• https://egyszervolt.hu/ 
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A témahét megvalósulásának értékelése:  

A tanulók motiváltsága a témahét során kiemelkedő volt. Érdeklődve, aktívan vettek részt a 

feladatokban.  

A táblai interaktív feladatokon túl, egyénileg, vagy párban oldottak meg feladatokat 

laptopokon. 

A laptopok billentyűzetét, és az egér (touchpad) használatát gyakorolták.  Megtanulták az 

adott oktatóprogramokat elindítani, használni. 

Az új információk megszerezésében, illetve a gyakorlásoknál segített az, hogy sok feladat 

végén formatív értékelés történt. Az azonnali pozitív megerősítés ösztönző jellegű volt.   

A játékos feladatok még az egyébként passzív tanulókat is ösztönözte a feladatok 

megoldására. 

A differenciálás megszervezése egyszerűbb az interaktív anyagok, digitális oktatóprogramok 

használata segítségével, mindenki a képességinek megfelelő nehézségű feladatban részesült. 

 

Megbeszéltük, hogy amelyik gyermek nem tudott valamilyen feladatot megoldani, következő 

héten mindenképpen pótolni fogja.  

A digitális témahéten kitűzött célok teljesültek.   

 

Miskolc, 2018. április 13.      

 

Stefancsik Ferencné 

             témahét vezető  

 

 


