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ALAPADATOK 

SZERZŐ(K) NEVE 

Ádám Edit, Dakos Ildikó, Horváthné Csima Tímea, Kovács Kinga Klára, Mező Beatrix, Nyerges Péter 

ÖSSZEFOGLALÁS 
(A projekt rövid, 3-5 mondatos leírása, rövid, lényegre törő összefoglalása.) 

Intézményünk sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával foglalkozik. Iskolánk 
Somogyváron az egykori Széchenyi-kastélyban van, melyet körülölel a Széchenyi család által telepített, 
mára már természetvédelmi szép park. A Digitális kincskeresés iskolánk parkjában című projekttel a 
helyi természeti, történelmi értékekre szerettük volna felhívni diákjaink figyelmét. Ezen kincseket 
(információkat) felhasználtuk a különböző tantárgyak esetében a tanmenetben, az e témakörhöz 
illeszkedő tanórákon. Itt fontos szerep jutott a digitális eszközök (tablet, telefon, PowerPoint, Word 
programok, QR-kód, Padlet, WEB 2-es alkalmazások használata) tudatos használatának az 
információk megszerzése érdekében. A közös projektben 11 évfolyam és az óvodás csoport vett részt. 

TANTÁRGYAK KÖRE 

Informatika, Vizuális kultúra, Természetismeret, Történelem 

SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY ESETÉN 

ÁGAZAT ÁGAZATI ALAPOKTATÁS SZAKMA TANULÁSI 

TERÜLET 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

Szöveg beírásához kattintson 
vagy koppintson ide. 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy koppintson 

ide. 

Szöveg beírásához 
kattintson vagy 
koppintson ide. 

ÉVFOLYAM:  

7. osztály, 8. osztály (Tanulásban Akadályozott tagozat) 

A PROJEKT IDŐTARTAMA (MIN. 5 ÓRA) 2022. 04. 04 - 2022.04. 08-ig 

A PROJEKT PEDAGÓGIAI ALAPJAI 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK  
(Itt jelennek meg a kerettantervi követelmények alapján kitűzött tartalmi célok. A követelmények felsorolása egy 
fontossági sorrendbe állított lista olyan tudáselemekkel, témakörökkel, amelyeket a tanulóknak a projekt végére 
teljesíteniük kell.) 

TANULÁSI CÉLOK/KÖVETELMÉNYEK 

(Itt jelennek meg a készségfejlesztés céljai fontossági sorrendben a Nat és a kerettantervek alapján. Különösen 
fontos a gondolkodás és a 21. századi készségek fejlesztése a digitális technológia támogatásával, illetve magának 
a digitális kompetenciának a fejlesztése.) 

Informatika: A tanulók életkorának megfelelő, legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismertetése. Képesség kialakítása az informatika eszközrendszerének önálló vagy 

segítséggel történő alapvető használatára. A számítógép-használat helyes szokásrendszerének 

elvárása. Céltudatos, biztonságos net-használatra szoktatás. 

Történelem: A nemzettudat és az állampolgári ismeretek kialakítása, tudatosítása, fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. Képességfejlesztési fókuszok: kauzális gondolkodás, 

hazaszeretet 
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Természetismeret: Fás- és lágyszárú növények, Életközösségek a lakókörnyezetben vagy egy 

közeli természetes élőhelyen. Természetvédelem, természetvédelmi terület, természeti értékek 

megőrzésének lehetőségei, természet- és környezettudatos gondolkodás fejlesztése. 

Vizuális kultúra: Műalkotások inspirációjára fekete-fehér kép készítése. Természeti formák 

megfigyelése és ábrázolása. Környezettudatosság erősítése. 
 
 

SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK 

(A projekt megkezdéséhez szükséges előzetes ismeretek, fogalmi, tartalmi tudás és készségek listája.) 

Informatika: MS OFFICE ismerete; PowerPoint, Word programok használata, szem-kéz 

kordináció, gondolkodás, figyelem, IKT eszközök használata, finommotorika. 

 

Természetismeret: világtájak, térképismeret, térképhasználat, Erdő szintjei, növényei, 

jellemzői, Térképhasználati ismeretek bővítése. Nemzeti tudat erősítése. Környezettudatos 

szemlélet, életmód fejlesztése, erősítése. A kommunikációs, együttműködési képességek 

fejlesztése. A gondolkodási műveletek, kognitív műveletek, olvasás-szövegértés, íráshasználat, 

kauzális képesség fejlesztése. A rendszerező képesség fejlesztése. Ökológiai szemlélet 

alapozása, célirányos megfigyelésekre épülő tartós észlelés, rész-egész, összefüggések 

megláttatása. 

 

Történelem: nemzetállam, függetlenségi harc, polgár, munkás, országgyűlés, gőzgép, gyáripar, 

vasúthálózat, reform, magyar nyelv, törvény, kauzális gondolkodás, hazaszeretet. 

 

Vizuális kultúra: Folthatár, kontúr, bizonytalan, elmosódott, folt- és színegyensúly, felület. 

  

A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

ALAPKÉRDÉS 
(A projekt alapjául szolgáló problémafelvetés nyitott kérdés formájában. Pl.: Miért van szükségünk hősökre? stb.)  

Mi jelent számodra az, hogy kincs? Miért van szükségünk kincsekre, értékekre, természeti 

kincsekre? 

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS 
(A projekt alapkérdését kibontó, a tanulási-tanítási folyamat során érintett nagyobb témakörök kérdései. Pl.: Mit 
jelent a hős fogalma? Kik a ti kedvenc hőseitek? Milyenek az irodalmi hősök - hős-e János vitéz? Milyen hőstetteket 
hajtott végre? Mi az, ami a valóságban is megtörténhet? Ma milyen hősökre, hőstettekre van szüksége a világnak? 

Te milyen hős lennél, mi lenne a hőstetted?)  

Mit jelent a kincs fogalma? Mik az értékek számodra? Melyek a környezetedben levő helyi 

történelmi és természeti értékek?  

TARTALMI KÉRDÉSEK 
(A projekt alapkérdését kibontó, a kapcsolódó tantárgyi követelményekre, ismeretekre vonatkozó kérdések. pl.: 
Hogyan készíthetünk digitális kollázst? Milyenek az irodalmi hősök? Mit jelent a jellem fogalma? Milyen János vitéz 
jelleme? stb.) 

Hogyan készíthetünk digitális kincskeresést? Hogyan készíthetünk digitális térképet? Hogyan 

készíthetünk QR kódot? Hogyan készítsünk jó prezentációt? Széchenyi István és Széchenyi 

Dénes munkássága, amely hatást gyakorol mindennapi iskolai életünkre. Mit jelent a 

hazaszeretet, hazafi? Mit teszel a természetvédelem és a környezetvédelem érdekében? Milyen 

szerepe van a növényeknek a fenntarthatóságban? Hogyan tudnád jellemezni a megismert 

fásszárú növényeket?  

ÉRTÉKELÉSI TERV 

AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE 
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A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE 

ELŐTT 

MIALATT A TANULÓK A PROJEKTEN 

DOLGOZNAK ÉS FELADATOKAT HAJTANAK 

VÉGRE 

A PROJEKTMUNKA 

BEFEJEZTÉVEL 

Az előzetes ismeretek 

feltérképezése, szóban, 

interaktív eszközökön, 

feladatlapokon. 

Szóbeli/szöveges/ 

/értékelőkártya. 

Szóbeli/értékelőkártyák/vizuális jelek. 

Szóbeli/ tárgyi/ 

érdemjegy/ fa alakú 3d 

kulcstartó. 

AZ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 
(Írja le az értékelési módszereket, amelyeket ön és tanulói használnak a tanulói igény felmérésére, a célok 
kitűzésére, a fejlődés nyomon követésére, a visszacsatolásra, a gondolkodás és a folyamatok értékelésére és a 
tanulásra való reflektálásra a projekt során! Használhat grafikus összefoglalást, naplóbejegyzéseket, szöveges 
jegyzeteket, ellenőrzőlistákat, közös megbeszéléseket, kérdéslistát és értékelő táblázatokat. 
Írja le továbbá a tanulási folyamat kézzel fogható bizonyítékait (pl. prezentációk, fogalmazások vagy kiselőadások), 
valamint a hozzájuk tartozó értékelési rendszert! Részletezze az oktatási folyamatokat, írja le, ki készíti az 
értékelést és hogyan, illetve azt, hogy mikor!)  

A megismert és elsajátított információk alapján gondolattérkép, feladatlap, fotó, ppt készítése. 

A produktumok folyamatos értékelése. Szóban/értékelőkártyával/érdemjeggyel/tárgyi 

eszközzel, önértékeléssel 

A PROJEKT MENETE 

MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK 
(Az oktatási ciklus pontos leírása. Nevezze meg a projektszakaszok/-lépések célját, részletesen írja le a tanulói 
tevékenységek folyamatát, és adja meg az elvégzésükhöz szükséges időt, valamint fejtse ki, hogy a tanulók miként 
vesznek részt saját tanulásuk megtervezésében! Ismertesse, hogy az egyes projektszakaszokban milyen 
produktumokat/részproduktumokat hoztak létre a tanulók! Kérjük, térjen ki a differenciálás lehetőségeire is! Kérjük, 
mutassa be, hogyan támogatja a tanulókat a tudatos és biztonságos médiahasználatban!)  

Időkeret: 45’ 

Lépések: A tanulói osztályok gyógypedagógus és a gyógypedagógiai munkát segítő 

asszisztenssel és a digitális eszközökkel, (tablet, telefon) felkeresik a térkép segítségével a 

digitális kincseket. Második lépés a QR kód leolvasása. Ezt követően weblap megnyitása, a 

feladatlapon levő kérdésekre az információk megszerzése. Megkeresett információk 

feladatlapon történő rögzítése. Információk megosztása, prezentáció készítése, bemutatása 

WEB2 alkalmazás segítségével. A differenciálás során figyelembe vettük a tanulók egyéni 

képességeit, készségeit. Így egyes tanulók részfeladatokat irányítottak, oldottak meg, mint 

például fotózás, tájékozódás, ppt készítése, szerkesztése.  

Produktumok: fotók, kitöltött feladatlap, ppt, gondolattérkép. Irányított információkereséssel 

támogatjuk a tanulók biztonságos és tudatos médiahasználatát (házi feladatok, 

információkeresés, anyaggyűjtés). Rendvédelmi szervek előadása a diákoknak a tudatos és 

biztonságos internet használatáról 

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK 

(Mutassa be a tanulási-tanítási folyamat során alkalmazott technológiát (hardver, szoftver), sorolja fel a felhasznált 
online tartalmak és források linkjeit, valamint adja meg amennyiben szükséges, a nyomtatott források és eszközök 
listáját is!) 

Hardverek: okostelefon, tablet, notebook, projektor, drón, 3D nyomtató 

Szoftverek: MS Office: PowerPoint, Word, Padlet, drón applikáció, QR-kód generáló: 

https://www.websiteplanet.com/hu/webtools/free-qr-code-generator/, Qr-kód applikáció: QR-

és vonalkódszkenner, miMind-Easy Mind Mapping gondolattérkép applikáció. 

Forrás: ALFÖLDY Gábor: A somogyvári Széchenyi-kastély és parkja, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_D%C3%A9nes_(sportlovas), 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_ny%C3%ADr, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_tiszafa, 

https://www.websiteplanet.com/hu/webtools/free-qr-code-generator/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_D%C3%A9nes_(sportlovas)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_ny%C3%ADr
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_tiszafa
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https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1fr%C3%A1nyfeny%C5%91, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6sfeny%C5%91, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Feketefeny%C5%91, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_vadgesztenye, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Liliomfa, https://www.disznovenywebaruhaz.hu/simafenyo-

vagy-selyemfenyo_pinus-strobus, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%BCge, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A1n  

 

SZEMPONTOK A HATÉKONY PROJEKT TERVEZÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

☐A  projekt megvalósítására legalább 5 tanóra áll rendelkezésre. 

☐A projekt megvalósításában fontos szerepet játszik a digitális technológia 

eszközként való alkalmazása. 

☐A tanulási folyamat középpontjában a tanulók állnak. 

☐A projekt a tantervi követelményekkel összehangolt, fontos tanulási célokra 

összpontosít. 

☐A projekt céljai között szerepel a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. 

☐A projekt során folyamatos, többféle típusú értékelés történik. 

☐A projekt egymással összefüggő feladatokat és tevékenységeket tartalmaz, 

amelyeket adott időtartam alatt kell végrehajtani. 

☐A projektre jellemző a multidiszciplináris megközelítés. 

☐A projekt feladataiban legyen kihívás, problémamegoldás, kutatás, vizsgálódási 

lehetőség.   

☐A tanulók a megszerzett tudást és készségeket bizonyítják a projekt 

produktumaiban, amelyek publikálhatók, előadhatók vagy bemutathatók. 

☐XAz intézmény regisztrált a Digitális Témahét honlapon. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1fr%C3%A1nyfeny%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6sfeny%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feketefeny%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_vadgesztenye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liliomfa
https://www.disznovenywebaruhaz.hu/simafenyo-vagy-selyemfenyo_pinus-strobus
https://www.disznovenywebaruhaz.hu/simafenyo-vagy-selyemfenyo_pinus-strobus
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%BCge
https://hu.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A1n

