
Digitális témahét 

Időpont: 2016.04.04-04.08 

Iskola: Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája, Szakiskolája és 

Kollégiuma 

Tantárgy: angol nyelv 

Osztály: 11. B 

Résztvevő diákok létszáma: 17 

Csoportok száma: 5 

Téma: Ady Endre és kora 

A diákok feladata: Párizs nevezetességeinek bemutatása, útikalauz készítése  

A tanulók feladata a szükséges információk megkeresése, összegyűjtése és csoportosítása: 

1. Ady Endre élete, Párizshoz való kötődése 

2. Milyen fontos nevezetességeket érdemes Párizsban megnézni? 

3. Közlekedés megtervezése- Hogy jutunk el Párizsba? 

4. Híres emberek Párizsban 

5. Channel Tunnel 

A diákok ppt formátumban készítsenek prezentációt majd a témahét végén mutassák be 

munkájukat a többieknek.  

A projekthez szükséges anyagok, eszközök: Tanári számítógép, tanulói számítógép, 

kivetítő/ digitális tábla 

Tanári segítség: web-oldalak, információ a kereséshez, segítség a fordításban 

Munkaforma: csoportos, csoporton belül egyéni, összegzéskor frontális. 

A projekt tervezett óraszáma: 3 óra 

Értékelés: a témahét végén a diákok összegzik mit tanultak a héten. 

 

 

 

 

 

 



Minden csoport egy feladatlapot kap, amelyből egy itt található: 
 

Iskolátoknak Nagy –Britanniában van egy testvériskolája. Ebben az iskolában a 11. B angolos 

csoportjának van egy testvér csoportja, amelynek tagjaival e-mail-ben, Facebook-on és Skype-

on tartjátok a kapcsolatot.  

 

A múlt héten a brit diákok segítségeteket kérték egy projekt elkészítéséhez. Számukra a francia 

nyelv tanulása a kötelező. Franciatanáruk azt a feladatot adta, hogy mutassanak be egy nem brit 

költőt vagy írót, akinek volt vagy van valamilyen kötődése Párizshoz. 

A tanáraitokkal történt megbeszélés után elhatároztátok, hogy minden segítséget megadtok a 

brit diákoknak. A kiválasztott költő Ady Endre. A projektet 3 tanórán dolgozzátok fel. A 

csoport 5 kisebb csoportra tagolódik, minden csoport más feladatot kap a témán belül. 

 

A ti csoportotok feladata: 

 

Ady Endre bemutatása, Párizshoz való kötődése 

 

Előzetes feladat:  

Mit tudtok a témáról most: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Your school has a sister school in Britain. The English group of 11B has a sister group in this 

school and with the members you keep in touch via e-mail, Facebook and Skype. 

 

Last week the British students asked your help with a project. In Britain students have to learn 

French. Their French teacher asked them to prepare a project about a poet or a writer who is 

not British and has something to do with Paris. 

After having discussed it with your teachers you have decided to give every help to the British 

students and have chosen Endre Ady. You will have 3 lessons to finish the project. Your 

group will be divided into 5 smaller groups, every group will have a different task within the 

topic. You can use your computer. 

 

The task of your group: 

 

Introducing Endre Ady and the role of Paris in his life 

 

 

 

 

 

 



Értékelés: 

 

Minden diák élvezte a csoportos, számítógépes munkát. Különleges feladatnak érezték, hogy 

angol nyelven kutathattak, és angol nyelven kellett elkészíteni a prezentációt. 

Ennek egy részét készen kapták, egy részét fordították. 

 

Képesek voltak az együttműködésre. A feladatokat általában felosztották, de voltak olyanok, 

akik ténylegesen közösen beszélték meg a tennivalókat, és együtt készítették el a munkát. 

 

Természetesen volt arra is példa, hogy mással foglalkoztak, vagy a csoportban nem volt 

egyenletes az egy főre jutó terhelés. 

 

A kész projektek nem mindig tükrözik a tényleges feladatot. Hiányzik a két kor 

összehasonlítása, inkább a mai kor párizsi nevezetességeire tértek ki a képek keresésében. 

 

Összességében elmondhatom, hogy sikeres volt a témahét. A tanulók szerint máskor is lehetne 

hasonló órákat tartani. 


