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Számú Általános Iskolája
A 21. századi iskolában számtalan lehetőségem nyílik az informatikai eszközök használatára,
és ezek tanórai integrációjára. Egyre nagyobb szerepet kapnak a kreatív, problémamegoldó
kompetenciák és az innovatív megoldások. Fejlődnek az ismeretek átadásának módszerei is,
és egyre népszerűbb az élményalapú tanítás.
A konstruktív alapokon álló élmény- és projektalapú oktatást hosszú évek óta előnyeben
részesítem, mert kísérletező, felfedező, különböző tudáscsoportokat integráló szemléletet
közvetít. A tanítás- tanulás folyamatában szívesen alkalmazom a csapatmunkát, kiemelet
szerepet tulajdonítok a kooperációnak, az együtt gondolkodásnak, a készségek közös
kihasználásának, végül, ám nem utolsó sorban a digitális tartalmak alkalmazásának. Az elmúlt
években a robotika, és a programozás gondolkodásfejlesztésbe történő beágyazásával
színesítem pedagógiai gyakorlatomat mind a tehetséggondozás területén, mind a tanítástanulás folyamatának napi tevékenységeiben.
A közelmúltban több tanulmányt olvastam el a STEAM-metodikáról, mely mesterprogramom
egyik részét képezi. Ennek a holisztikus szemléletet közvetítő projektmódszernek az
élményalapú tanulás és tanítás a lényege. A jelenségekre összpontosít, illetve az azokban
megjelenő többrétű tudásra. Így nem a tantárgyakra bontás az alapja. Mi, tanítók abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a gyerekeknek az osztályunkban szinte minden
tantárgyat magunk tanítunk, hogy komplex módon tekintünk az oktatásra, így a tantárgyi
integrációt maximálisan megvalósíthatjuk bármely tanóránkon. A projektoktatás adta
lehetőségek tárháza pedig számunkra kimeríthetetlen.
Az élményalapú tanulás és a projektmódszer eddigi alkalmazásának továbbfejlesztését a
STEAM-metodikával történő regényfeldolgozással valósítottam meg. Az említett módszerrel
dolgoztuk fel harmadikos osztályommal Berg Judit Rumini című regényét, melynek
produktuma egy társasjáték a Bee-Bot és Blue- Bot padlórobotok használatával, QR- kódokat
tartalmazó képekkel ellátott játéktáblán. Az elkészült produktumot, a regényfeldolgozás
folyamatát, valamint a tapasztalataimat szeretném megosztani.

Az oktatási módszer jegyében magasfokú tantárgyi integrációval a természettudományos
tantárgyakat kapcsoltuk össze a humán tárgyakkal. Az analóg tárgyalkotás mellé
hozzárendeltük az olvasás örömét, a digitális világot, valamint a programozást. Nagy
hangsúlyt fektettem a változatos, játékos, ám ugyanakkor problémamegoldó, a szövegértést,
valamint az információszerzés és- feldolgozás képességét fejlesztő feladatok készítésére, a
digitális kompetenciafejlesztésére.
Olyan feladatokat is terveztem, amelyek rajzok elkészítését szorgalmazták mind kézzel, azaz
„offline”, mind online, a Whiteboard alkalmazás segítségével. A rajzolás lehetőséget ad a
kreativitás fejlesztése mellett az egyes folyamatok, fogalmak megértéséhez.
Az IKT eszközök használatának sokszínűsége mellett a közös élmény jellemzi a projektet.
Minden kedden és pénteken okos eszközt (táblagép, telefon) hoztak magukkal a gyerekek. Az
említett napokon négy- öt délelőtti tanórának megfelelő idő alatt egy- két fejezetet dolgoztunk
fel a regényből. A tantárgyak gyakorló tananyagát építettem be a tevékenységekbe. A készített
feladatokban, kreatív alkotásokban megjelentek a regény szereplői, helyszínei, az események
sorrendje.
A digitális eszközök észrevétlenül beépültek hétköznapi életünkbe. Felnőtt szemmel meglepő
figyelni az Alfa-generációt, a 2010 után született gyerekeket, akik úgy jöttek a világra, hogy
digitális eszközök voltak körülöttük. Szinte „maguktól”, villámgyorsan sajátítják el ezek
kezelését. Nincs bennük semmiféle kommunikációs gátlás a „kütyükkel való társalgásban”.
Egy-két simítás vagy kattintás, koppintás a kezelőfelületen, és máris rátalálnak az általuk
keresett információra.1

Infromatika- számítástechnikatanárok egyesületének hírlevele, 25. évfolyam 3. szám, https://
isze.hu/wp-content/uploads/2016/12/Inspira%CC%81cio%CC%812018_3.pdf (2020. 10. 03.)
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#

#
Három hónap alatt nagyon sok alkalmazás használatát sajátították el a gyerekek:
Learning.Apps. Org, Flippity, Scratch, Flipsnack, Genially, PPT kvízjátékok: Target, Word,
Power Point, Google play- BlueBot, Redmenta, Fodey- newspaper generators, Thinglink,
Whiteboard, QRSTAT-QR kód generálás, Wakelet, MsTeams, Answergarden, Kahoot.
A projekt során a diákok kibontakoztathatták fantáziájukat kreatív feladatokkal. Digitális
formájú újságcikkeket írtak fogalmazás órán.

#
A Flippity alkalmazással a tanult szófajoknak megfelelő, a történethez kapcsolódó szavak
szövegbe illesztésével vicces történetek kerekedtek, melyeket a monitorról másoltak a füzetbe
a gyerekek. Így mind a nyelvtan, mind az irodalom, mind a fogalmazás tantárgy integrációjára
lehetőségem nyílt egyetlen feladaton belül a digitális kompetenciák fejlesztése mellett.
Kezdetben kihívások elé állította a nebulókat a tablet vagy okostelefon képernyőjéről való
másolás, ám hamar beletanultak. Létrehoztuk közös osztályfiókunkat a LearningApps.
felületén, ahol a tanulók maguk készítettek csoportban tankockákat, melyeket QR kóddal

láttunk el, és Tableten vagy okostelefonon beolvasva oldottunk meg.

#

#
Szófelhőket, gondolattérképeket készítettünk a rendszerezés céljából. Kvízjátékokat is
alkottunk a regényfeldolgozás során.
Egy képregényt kézzel teremtettek a gyermekek, melyet a Flipsnack applikáció segítségével
online lapozható formába öntöttünk. Képregény: https://www.flipsnack.com/jozsatimi/ruminik-preg-ny.html

#
Az osztály tanulói technika órán, a délutáni napközis tanító kollégám vezetésével rajzoltak a
regényfeldolgozás során folyamatosan készülő Rumini társasjátékunkhoz játékkártyákat a
padlórobotok táblájára. A 15x15 cm-es négyzeteken jeleneteket illusztráltak a történésekről. A
kártyákon 5x5 cm-es négyzeteket jelöltek ki a QR- kódok elhelyezésére.

Egyénileg, párban és csoportban is kaptak a gyerekek feladatokat, (társas)játékokat,
Dolgoztak megosztott dokumentumban a MsTeams felületén.

#

#
A környezetismeret tantárgy Tájékozódás témakörénél jártunk, amikor csoportokban
dolgoztak a gyerekek. Az egyik csoport Pelevár térképét készítette el. Kitalálták a diákok,
hogy QR- kódokkal látják el a helyszíneket. Egy másik csoport tankockafüzért alkotott. A két
csoport együttműködéséből született meg egy olyan tankocka, melynek alapját a készített
térkép adta.

#
A tanulók digitális kompetenciájának és gondolkodási képességeinek további fejlesztést a
programozás alapismereteinek elsajátításával színesítettem a regény feldolgozása során.

#
A képen egy matematikai feladatot oldanak meg a gyerekek: „Ajtony annyi krumpliból főzte
a krumplistésztát, amennyi a legnagyobb és a legkisebb szám különbsége.” Az egyik
padlórobot kereste a legkisebb, a másik a legnagyobb számot. Programsort írtak a tanulók,
beprogramozták a padlórobotokat, a megtalált számokkal elvégezték az írásbeli műveletet.
A hosszúságmérésnél is beépítettem a feladatok szövegezésébe a regény karaktereit,
helyszíneit:

#
Meghívtuk Rumini kalandjaiba Zümit, a már ismert Bee- Bot robotméhecskét.
Megismerkedtek a gyerekek nagytestvérével, a Blue- Bot padlórobottal, melyet tabletről is
programoztak.

#
A padlórobotok lehetőséget adnak a mai gyerekeknek a közös játékra és tanulásra egyaránt. A
velük való játék közben remekül fejleszthetők a programozási alapkészségek és a
gondolkodási képességek, középpontban a problémamegoldó és az algoritmikus
gondolkodással, melynek hatékony fejlesztését a gyerekek kognitív és befogadó képességei
teszik lehetővé az alsó tagozatos korosztálynál.
Már kisiskolás korban szükséges kialakítanunk a feladatok megoldásának tudatos
megtervezését, hogy megtanulják a gyerekek a lépések átgondolását, azok helyességét,
sorrendjét és a hibáit, egyfajta stratégia kidolgozását. A sikeres problémamegoldás
magabiztossá, motiválttá teszi a tanulókat.
A blokk alapú programozás megismerésére és elsajátítására Scratch játékokat alkotnak a
gyerekek a regény történetéhez illeszkedve, a szereplők és a jelenetek játékokban való
megjelenítésével. Az egyszerű algoritmusok megtervezésétől az összetettebbek felé haladnak.
Megszerkesztik a játékteret, a szereplők karakterét. Megtervezik a játék eseményeit,
változókkal látják el azok sorrendjét, kimenetelét. Időzítővel, pontok számlálásának
beépítésével színesítik a játékot. A programozás közben gondolkodási képességeik komplex
módon fejlődnek. Mivel minden játékot párban vagy csoportban alkotnak a tanulók, így
együttműködésük és kommunikációjuk is nagymértékben fejlődik.

#

#
Az algoritmusok és programnyelvek ismerete nem kötelező, de a logikus és az algoritmikus
gondolkodás, valamint az ok-okozati összefüggések megértése nélkülözhetetlen alapkészség
már gyerekkorban is. Steve Jobs, aki a világ egyik legbefolyásosabb embere volt a
programozás világában, a következőt mondta: "Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell
tanulni számítógépet programozni, mert az megtanít gondolkodni."2
Közösségi hagyományőrző programjainkba is beépítettük a regényt. Farsangkor beöltöztünk a
regény szereplőinek, és rögtönzött jeleneteket adtunk elő a regényből csapatokban. Előzetesen
kihúztuk egy kalapból, ki kinek fog beöltözni. Az otthon tartózkodó gyerekeket online, az
MsTeams felületén hívtuk be a játékba.

#

#
Testnevelés órán a Just Dance alkalmazást használtuk, amikor mulattak a kalózok.
A projekt alatt a Flippity és a Genially alkalmazásokkal készítettünk digitális társasjátékot. A
regény feldolgozásának végső produktuma egy olyan társasjáték, melyben egyesül a
hagyományos és a modern, az analóg és a digitális, az online és az offline. QR- kódokat
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https://www.gyerekakademia.hu/ (2020. 10. 17.)

tartalmazó, a regény jeleneteit illusztráló kártyák, betű- szám kombinációjú kártyák,
programsor kártyák tartoznak a játékhoz, melyhez a padlórobotok tábláját, a padlórobotokat,
valamint okoseszközöket használunk.

#

#
A gyerekek nagyon kedvelik az általuk készített társasjátékot. Nagy élményt nyújt számukra,
egész délelőtt képesek játszani.
Az a három hónap, amikor a regényt dolgoztuk fel, nagyon sok élményt nyújtott a tanulóknak
az ismeretek elsajátítása, gondolkodási képességeik komplex fejlődése mellett. Berg Judit,
írónő regénye az élményt, valamint a motiváció és a kíváncsiság folyamatos fenntartását csak
fokozta. Rumini, a kisegér, és barátai hamar belopták magukat szívünkbe.
Hogyan is valósult meg maga a STEAM metodika?
-S (Science)-természettudományos tartalmak,
-T (Technology)-a technológia, mint eszköz sokféle alkalmazása,
-E (Engineering)- mérnökiség, tervezés: az algoritmikus gondolkodás, az alkalmazási
képesség és a magasabb rendű gondolkodási készségek és képességek együttes mozgósítása a
programozás során,
-A (Art)-művészetek: a regény, mint műalkotás, dramatizálás, illusztrációk, kreativitás, saját
képzelet ,
M (Math)- matematika: problémamegoldó-, logikus gondolkodás fejlesztése, információk
rendszerezése, elemzése, összegzése.

#
Mark Zuckerberg soraival zárom írásomat: „Tizenöt éven belül ugyanúgy fogják oktatni a
programozást, mint az írást, olvasást, és csodálkozni fogunk, hogy miért nem hamarabb
kezdtük el.”
Azt gondolom, hogy a 21. századi iskolában, ha megtaláljuk a hagyományos és a modern
pedagógia, az analóg és a digitális világ megfelelő ötvözési módját, módszertani
sokszínűségünk bővítése mellett hatalmas élményt nyújtunk az Alfa generációnak.
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