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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 2.a osztályának 

valamennyi tanulója (26 fő) és pedagógusa (3 fő). 

 

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

 

A témahét célja: 

 

• Digitális kompetenciafejlesztés 

• Pozitív élmény biztosítása 

• Biztonságos számítógép- és internethasználattal kapcsolatos információk bővítése 

• Tantárgy célok: 

o Szövegértés fejlesztése, a feladatok kreatív megoldása.  

o Mesék, írók- költők megismerése az internet használatával. Különböző 

művészeti ágak és az irodalom kapcsolatának felfedezése a világháló segítségével.  

o Képek gyűjtése állatokról, web kamerával állatok megfigyelése. 

o Tananyaghoz képek, érdekességek gyűjtése, virtuális kirándulások, 

megfigyelések. 

 

Megvalósult tantárgyi integrációk megnevezése: matematika, magyar, környezetismeret, 

informatika vizuális kultúra, technika életvitel és gyakorlat, ének. 

 

A digitális témahéten használt programok: 

- Tagxedo Creator 

- Free Mind 

- Okosdoboz 

- Indafoto 
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- Youtube 

- Google 

- Lapoda mese 

- 9999 online játékok 

 

A témahét megvalósulásának értékelése: 

 

Az IKT eszközök tanórai alkalmazása megfelelő motiváció volt tanulóink számára. A tanulási 

környezet változtatásával, csoportok alakításával a gyerekek aktívan vettek részt az órákon. A 

tanulási folyamat során sokkal több plusz információhoz lehetett juttatni a diákokat: a 

szemléletes megoldások segítették a megértést, összefüggések felfedezését, ismeretek 

élvezetes elsajátítását. Megfigyeltem, hogy az SNI – s, BTMN – s tanulók bátrabbak voltak, 

így jóval több sikerélményhez jutottak. Az esélyegyenlőség biztosítása és differenciálás 

támogatása mellett a gyerekek figyelmének hatásosabb fejlesztései is megvalósultak, mert 

egyéni tudásszintjükhöz igazodó módon tudtuk feldolgozni a tananyagot. A tanulók 

felfedezték, hogy a divatos játékok mellett sok – sok tanulást segítő alkalmazás is létezik és 

azokat hogyan választhatják ki a lehetőségek széles tárházából. Beszélgettünk az on-line 

játékok mellett az internetes függőségről, adatvédelemről, közösségi oldalakról, stb. Időnként 

az internet nem megfelelően működött, de ennek ellenére az órák jó hangulatban, kreatívan, 

magatartási probléma nélkül zajlottak le. A témahetet eredményesnek és sikeresnek 

értékelem.  

 

 

               

Miskolc, 2018. április 13.                     Tállainé Krakkai Márta 

          témahét vezető  

 

                

 


