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Az EMMI felhívására iskolánk is csatlakozott a 2016. április 4-8. 

között első alkalommal megszervezett Digitális Témahét 

programjaihoz. Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 

Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) koordinálta témahét célja a 

digitális pedagógia, illetve a 21. századi készségek fejlesztéséhez 

szükséges modern eszközök és módszerek népszerűsítése volt. 

Iskolánkban 5 évfolyam több, mint 250 tanulója vett részt 

valamilyen formában a Digitális Témahét eseményein. Közülük 

közel 150 tanuló aktív résztvevőként digitális projektek keretében fejlesztette a digitális 

technológiához kapcsolódó készségeit, miközben szinte észrevétlenül tantervi 

követelményekben rögzített ismereteket is szereztek. 

A 8. osztályosok egy olyan projektben dolgoztak, 

melynek alaptémája az optikai leképezések voltak, 

azonban a fizika, informatika és matematika 

tantárgyakon kívül még a magyar nyelv és irodalom 

órához kapcsolódó ismeretek is előkerültek. Interaktív 

táblán szerkesztették meg a tanulók GeoGebra 

használatával a tükrök és lencsék jellemző 

sugármeneteit, prezentációkat készítettek a 

hétköznapi életben használt optikai leképező 

eszközökről és a szemről, végül, miután tanulmányozták Gödöllő város közlekedését, hivatalos 

levelet fogalmaztak meg a Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 

arról, hogy hová lenne célszerű közlekedési tükröket kihelyezni a balesetek számának 

csökkentése érdekében. 

A 6. osztályosok virtuális környezetben járták be az 

Egri csillagok színhelyeit, majd videós riportokat 

készítettek az utca emberével arról, hogy milyen 

élményt adott nekik annak idején ez a regény, és mit 

jelent számukra ma az olvasás. Ezen kívül megalkották 

a regény néhány jelenetének „diákverziójából” felvett 

összeállítást, melyhez szórólapot, plakátot is 

szerkesztettek. Prezentációk készültek, melyek a 

történelmi-kulturális vonatkozásokat járták körül, a regényhősök közül néhányan pedig még 

digitális névjegykártyával is gazdagodtak. A 6. osztályosok a magyar nyelv és irodalom mellett 

az informatika, a történelem, természetismeret és rajz órákon dolgoztak a projekten. 

http://ivsz.hu/


A 9., 11. és 12. évfolyam tanulói szoros együttműködésben és a tantárgyi 

követelményekhez (angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika, és 

osztályfőnöki óra) illesztett munkamegosztásban LEGO robottal és 

okostelefonnal vizsgálták a hagyományos izzólámpák, a kompakt 

fénycsövek és a LED-es fényforrások által keltett megvilágítást. A 

fényviszonyok grafikus vizsgálata után prezentációkban fogalmaztak 

meg ajánlásokat, továbbá a Föld alakjának és tengelydőlésének 

következményeiről is tettek megállapításokat. 

 

A nyolcadikosok és kilencedesek egy korábbi nemzetközi projekt (Eratosthenes Experiment) 

keretében elvégzett egyszerű mérésre építve használták matematikai ismereteiket a fizika, 

pontosabban a csillagászat területén is. 

              

További több, mint százötven tanuló (9-12. évfolyam) pedig vendégelőadók előadásain 

ismerkedhetett meg azzal, hogy az informatika fejlődése milyen elvárásokat támaszt a modern 

kor digitális állampolgáraival szemben, és milyen új lehetőségeket kínál számukra. 

Az előadások címei: Legyél Te Is Informatikus! – interaktív óra (9-12. évfolyam), SaferInternet 

szervezésében a biztonságos internet használatról szóló előadás (6. és 9. évfolyam). 



A 9.b és 9.c osztályos a tanulók az informatika órán játékos feladatok megoldása közben 

sajátítottak el programozási alapismereteket. 

 

A Digitális Témahét iskolánkban szervezett eseményeiről már értesülhettek az érdeklődők az 

iskolai hirdetéseken, a közösségi oldalakon és a résztvevők élménybeszámolóiból is, most 

azonban egy digitális idővonalon* is nyomon lehet követni, hogy mi is történt az elmúlt héten 

a TIG-ben. 

Hálásan köszönjük a résztvevő tanárok és diákok lelkes munkáját.  Továbbá itt szeretnénk 

köszönetet mondani a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány és az IVSZ támogatásáért, az 

iskola saját forrásaiból nem lett volna képes előteremteni a projektekhez szükséges 

eszközöket és anyagokat. 

Viszlát jövőre! 

 

* A digitális idővonal folyamatosan frissül, hiszen múlt pénteken nem ért véget minden tevékenység. Több 

tanulócsoport még tovább folytatja a megkezdett munkát. 

http://whenintime.com/tl/liza37286/digit_ef_bf_bdlis_t_ef_bf_bdmah_ef_bf_bdt_2016/

