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A ti évfolyamotokon kétségbevonhatatlanul előnyös a személyes kapcsolat a tanulásban. 

Tapasztalataim szerint azonban nemcsak a tankönyveket, füzeteket, térképeket használjátok 

eredményesen a felkészülésben, hanem a digitális, online és internetalapú környezetet is. A 

következő hetekben szükség lesz a digitális kompetenciáitokra.  

Milyen képességekkel rendelkeztek, milyen szinten álltok a digitális környezetben? Ezt méri 

fel az alábbi, számotokra kialakított kérdőív. 

1. feladat.  

Számozással rakd sorrendbe az órai jegyzetelés területére vonatkozó állításokat hatékonyság 

szempontjából. A legfontosabb kapja az egyes számot. Fontos: minden megoldáshoz minden 

szükséges eszköz rendelkezésre áll. 

Osztálytársaid közül többen hiányoznak betegség miatt, és szeretnél segíteni nekik az órai 

jegyzeteid odaadásával. Állítsd sorba a következő lehetőségeket hatékonyság szerint. Kezdd a 

leghatékonyabbal! (Képzeld el, hogy a felsoroltak közül minden feltétel adott számotokra.) 

 Elkészítem az órai jegyzeteket a füzetembe, lefénymásolom és személyesen odaadom 

nekik.  

 A számítógépen szövegszerkesztőbe (pl. Word) jegyzetelek, majd az óra után átküldöm 

nekik e-mailen a kész jegyzetet. 

 Online szövegszerkesztőt (pl. Google Drive) 

használok, és azonnal megosztom velük a jegyzetet, 

hogy már közben is olvashassák, és akár 

megjegyzésekkel is elláthassák. 

 

2. feladat 

Milyen eszközöket alkalmaztok egy adott helyzetben? Jelöld be az 1–4-ig tartó skálán, hogy 

az egyes állítások mennyire jellemzőek rád! 

 A rendszeresen látogatott oldalakat elmentem a böngésző könyvjelzői közé. 

 A Facebook-hírfolyam a fő információszűrő alkalmazásom. 

 Nem mentek el semmit az interneten, mert ha szükségem lesz rá 

később, akkor úgyis megtalálom újra. 

 A kedvenc oldalaimra feliratkozom (hírlevelet kérek), ha van rá 

mód.  
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3. feladat  

Elképzelhető, hogy megtörténik veled a következő szituáció: 

A kollégium szeretné elindítani a kollégiumi tévét, melynek videóját egy nyilvános 

videómegosztó oldalra töltik fel. A csoportvezető nevelőtanárod megkér, hogy készíts egy 

riportot a születésnapi rendezvényetekről, amely bekerülne az kollégiumi tévé első adásába. 

Nem feltétlenül te vagy a kezdeményező, de együttműködésre kérlek és pozitív válaszodra 

számítok. Melyik lehetőség áll hozzád legközelebb az alábbi helyzetben? Itt is számozással 

rakd sorrendbe az állításokat. 

 Nyitott lennék a lehetőségre, kíváncsian vállalnám a 

felkérést. 

 Érdeklődnék a lehetőség iránt, de megpróbálnám 

rábeszélni egy csoporttársamat a vállalásra. 

 Nem érezném magam elég felkészültnek egy ilyen 

helyzetre, és ezért későbbre halasztanám a riport 

készítésének lehetőségét. 

 Teljes mértékben elzárkóznék a lehetőség elől.  

 

A számozással kiegészített kérdőívet küldd vissza a csoportba vagy privát üzenetbe. 

Jó munkát kívánok! 


