
JÓZSEF ATTILA PROJEKT
A DIGITÁLIS TÉMAHÉT JEGYÉBEN

„József Attila, az 

oktatás magyar 

Nostradamusa”



A projekt célja:

Elsődleges cél: a digitális kompetenciák 
fejlesztése

- nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt
- együttműködés
- új élmények befogadása
- a technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az 
információk beszerzésére és rendszerezésére, mindazok 
megszilárdítására
- kommunikációs tevékenység tudatosítása
- új ötletek kitalálása, megvalósítása és másokkal való 
megosztása
- költészet napjának előkészítése
- József Attila életének és munkásságának megismertetése



Tantárgyak köre:

- magyar nyelv és irodalom
- kommunikáció
- informatika
- művészetek-mozgóképkultúra és médiaismeret
- művészetek-rajz és vizuális kultúra
- történelem
- drámapedagógia

Évfolyamok: 9-12. évfolyam (nyitott bármely 
korosztály számára)

Időtartam összesen: 17x45 perc



Szükséges 
eszközök/programok:

- Számítógép/laptop
- okostelefon
- interaktív tábla
- videó
- prezi
- guideathand
- learningapps
- youtube
- google, fotor.com – képek szerkesztése
- easel.ly (garfikák készítése sablon alapján)
- mémek (vicces tartalmak képekhez, képre 
szövegek/feliratok)
- windows movie maker



A projekt időbeosztása:

1. Projekt ismertetése, 
előkészítése, elméleti rész: 2016. 
március 30. szerda,12:30-14:00, VIP 
terem

2. Kinti emlékhelyek felkutatása a 
guideathand mobiltelefonos városnéző 
és felfedező applikáció segítségével. 
2016. március 31., csütörtök
Indulás: 10:30, iskola elől



3. Videóriport elkészítése: 
2016. április 1. péntek, 
10:00-14:00 
Külső helyszín, színházterem

4. Digitális anyagok elkészítése: 
(összefoglaló feladatok, 
feladatsorok, pl. Google MyMaps, youtube, 

meme generátor, learningapps segítségével)
2016. áprlis 5. kedd, 9:00-13:00, Info terem



5. Összefoglaló, rendszerező óra: (saját 
készítésű anyagok által- pl. 
prezentációk, bemutatók, ismertetők, 
interaktív feladatok)
2016. április 6. szerda, 10:30-12:30, VIP 
terem

6. Projekt lezárása / értékelése – Videó 
levetítése

2016. április 7. csütörtök, 9:30-11:00, 
VIP terem



Projektmunka értékelésének 
pontjai:

- csoportműködés értékelése
- a digitális témahéthez kapcsolódó 
tananyag feldolgozás kiértékelése
- digitális anyagok értékelése
- beszélgetőkör irányított kérdésekkel 
(Pl. Mi tetszett a legjobban? Mi volt 
számodra a leghasznosabb? Megváltozott-e 
az irodalomhoz való hozzáállásod? 
Bátrabban/hasznosabban alkalmazod-e a 
technikai eszközeidet? Stb…)



Csapjunk 
bele!!!!!! 


