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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 4. b osztályának 

valamennyi tanulója (27 fő) és pedagógusa (4 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 

• Együttműködő tanulás 

• Önértékelés, személyiségfejlesztés 

• Kreatív alkotómunka 

• Problémamegoldó készség fejlesztése 

• Figyelem, memória fejlesztése 

• A megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása 

• Információkezelés készségének fejlesztése 

• Az új ismeret megszerzése több érzékszervre ható játékos formában 

• Finommotorika fejlesztése 

• Tantárgy célok: 

o Információszerzés.  

o Szövegértés fejlesztése. 

o Figyelemfejlesztés, finommotorika, kreativitás fejlesztése. 

o Írásbeli műveletvégzés gyakorlása. Matematika-logika fejlesztése. 
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Megvalósult tantárgyi integrációk megnevezése: informatika, környezetismeret, magyar 

nyelv és irodalom, angol 

 

A digitális témahéten használt programok: 

- YouTube  

- LearningApps.org  

- Szeretlekmagyarorszag.hu 

- magyarnemzetiparkok.hu 

- Vilagorokseg.hu 

 

A témahét megvalósulásának értékelése: 

A témahét előnye volt, hogy a tanulók játszva tanulhattak, gyorsan szerezhettek új 

információt.  Ismereteik bővültek, az élményszerzés  közvetlen megélése következtében a 

megszerzett ismeret jobban elmélyült. Kiemelkedő volt a motivációs ereje, könnyen 

szervezhető volt a differenciálás.  

A gyerekek nagy örömmel vettek részt a feladatokban, figyelmük tartósabb volt, ráadásul a 

szociális kapcsolataikra is pozitív hatással voltak.  

Gyakorolhatták az önálló ismeretszerzést, és önellenőrzést is egyaránt.  Emellett a páros és 

csoportmunkákban is megállták a helyüket. Egymás munkájának értékelésére és önértékelésre 

is volt lehetőség. 

Az azonnali pozitív megerősítés ösztönző jellegű volt.  

Összességében elmondhatjuk, hogy pozitív élményekkel zártuk a digitális témahetet. A 

szerzett tudást, ismeretet a további órákon is szívesen alkalmazzuk. 

 

Miskolc, 2018. április 13. 

 

        Cinkéné Horváth Adrienn 

         témahét vezető   

 

http://magyarnemzetiparkok.hu/

