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„Én így tanítanám az informatikát.” 

Feladatleírás 

Állítsd össze egy informatika óra tananyagát, és készíts belőle bemutatót!   

Olyan tananyagot készíts, amely  segítségével Te is szívesen tanulnál! 

A választható témák 
- Vezeték nélküli hálózatok eszközei 

- Napjaink háttértárolói 

- Közösségi portálok használata (Etikett, veszélyek..) 

- Kereső programok használata 

- Így tanítanám a tabulátorok használatát 

- Így tanítanám a kördokumentumok készítését 

Követelmények 
Az első dián tüntesd fel: 

- a választott téma címét, 

- a nevedet, 

- a felkészítő tanárod nevét,  

- és iskolád nevét címét! 

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

szerzői jogoknak megfelelően, részletesen! 

A pályamunka terjedelme: 
I. Általános kategória esetén:  10-20 dia 

II. Speciális kategória esetén:  5-10 dia 

Az értékelés szempontjai: 

 Szakmai tartalom 

 Kreativitás 

 Esztétika 

 Egyéni, következetes stílus  

 Egyszerű hangvétel 

 Az elkészített multimédia elemek színvonala 

 A felhasznált szoftverekben rejlő lehetőségek kihasználása 



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

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

használatáról szól! 

Csak saját készítésű rajzokat, ábrákat használj! Egy-egy eszköz bemutatására szolgáló fotót a gyártó 

honlapjáról is letöltheted, de ezt jelöld a forrásoknál! 

A tananyag 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! 

Sok hasznos információt találsz a Wikipédián (http://hu.wikipedia.org/ ). 

Az Open Directory Project  - „World: Magyar: Számítástechnika: Oktatás: Segédletek”  kategóriájában 

sok informatikai ismereteket közreadó megbízható honlap linkjét megtalálod. 

( http://www.dmoz.org/World/Magyar/Számítástechnika/Oktatás/Segédletek/ ) 
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