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„Én így tanítanám az informatikát.”  

 

Feladatleírás 1. forduló 

Az első fordulóban a környezetvédelemmel kapcsolatos témákból kell választanod egyet.  Az internet 

és a könyvtár használatával, saját környezeted megfigyelésével gyűjts és készíts a választott témához 

kapcsolódó anyagokat, (fotókat, rajzokat, hanganyagokat) majd ezek felhasználásával készíts 

bemutatót.  

A feladat célja, hogy megmutasd:  Képes vagy információkat gyűjteni , rendszerezni és bemutatni. 

A második fordulóban már egy informatika óra tananyagához, kell majd bemutatót készítened.  

Témák 

Általános kategória: 

- Megújuló energiák 

- Ökolábnyom 

- Bioélelmiszerek 

- Természetes színezékek 

- Passzívház 

- Energiatakarékos megoldások 

- Ökoiskola 

- A szemét útja (újrahasznosítás, ártalmatlanítás, vagy szemét hegyek) 

- A fenntarthatóság  

Speciális kategória: 

- Madarak 

- Szobanövények (otthon, iskolánkban...) 

- A négy évszak 

- Konyhakert 

- Környezetünk élővilága 

- Komposztálás 

- Szelektív hulladékgyűjtés 
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Követelmények 
Az első dián tüntesd fel: 

- a választott téma címét, 

- a nevedet, 

- a felkészítő tanárod nevét 

- és iskolád, nevét címét! 

A tartalom összeállításánál törekedj arra, hogy egyszerűen, érthetően fogalmazz! 

Az utolsó előtti dián tegyél fel kérdéseket, amelyek megválaszolásával ellenőrizni lehet, hogy a 

közönség megértette a legfontosabb mondanivalódat. 

Az utolsó dián sorold fel a felhasznált forrásokat a könyvtárhasználatban tanult szabályoknak és a 

szerzői jogoknak megfelelően, részletesen! 

A bemutatót saját neveden mentsd el, a fájl kiterjesztése legyen ppt, pptx vagy notebook. Az 

elkészített feladatot tömörítve, ZIP formátumban kell beküldeni! 

A pályamunka terjedelme: 
I. Általános kategória esetén:  15-30 dia 

II. Speciális kategória esetén:  10-20 dia 

Az értékelés szempontjai: 
 Tartalom 

 Kreativitás 

 Esztétika 

 Egyéni, következetes stílus  

 Egyszerű, könnyen érthető hangvétel 

 Az elkészített multimédia elemek színvonala 

 A felhasznált szoftverekben rejlő lehetőségek kihasználása 

Az értékelésnél előnyt jelent, ha a pályamunka: 
 tartalmaz ráhangoló, bevezető kérdést, problémát, történetet 

 bemutat példákat, mintákat, gyakorlati alkalmazásokat 

 tartalmaz egyszerű gyakorló feladatokat 

 feltesz emlékeztető vagy problémafelvető kérdést, kérdéseket 

 saját sablont használ 

 jól olvasható, jól látható, jól hallható minden elem 

 az alkalmazott színkombinációk esztétikusak 
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Kötelező jó tanácsok 
 

Saját szavaiddal fogalmazd meg a választott témához kapcsolódó legfontosabb ismereteket! Ne 

másolj egy az egyben tartalmakat könyvekből, webhelyekről! Ez a verseny nem a vágólap 

használatáról szól! A zsűri a Te kreativitásodra kíváncsi.  

Csak saját készítésű rajzokat, ábrákat használj! Több webhely megengedi képeinek, fotóinak 

használatát a forrás feltüntetésével. Ha ilyet tartalmaz a bemutatód, azt jelöld a forrásoknál! 

A tartalom összeállításánál törekedj arra, hogy egyszerűen, érthetően fogalmazz!  

A választott témához kapcsolódó szakkifejezések jelentését mindig mutasd be, mielőtt az adott 

szakkifejezések használatával írsz le jelenségeket, összefüggéseket… Több internetes forrást 

használj a tananyag összeállításánál!  

Vigyázz! Sok internetes webhely hemzseg a hibáktól, a téves információktól! A józanész sokszor segít 

eldönteni, hogy egy oldal tartalma igaz lehet, vagy sem. Ha bizonytalan vagy egy információ 

valóságtartalmában ellenőrizd több helyen! 

 

A pályamunkádat a web@egressy.info címre kérjük beküldeni! 

 

Ne feledd! A tanuló, a szülő és a felkészítő pedagógus által aláírt 

jelentkezési lapot az iskolák továbbítják postai úton, vagy faxon. 

 

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 

cím: 1149 Budapest, Egressy út 71. 

e-mail cím:  web@egressy.info 

Telefon/Fax: +36-1-220-8186 
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