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Iskolánk tanulói idén is részt vesznek a Digitális Témahét 

projektben. 

A digitális oktatás tapasztalatai arra indítottak minket, 

hogy ebben a projektben az internet biztonságot és a jövő 

iskolájának érdekességeit igyekezzünk körüljárni, a 

tanulók ismereteit bővíteni. 

A tanulók képesek lesznek 

- Körültekintőbben, óvatosabban használni az internetet. 

- Több veszélyforrást felismerni és szükség esetén segítséget kérni. 

- Új információkat gyűjteni az adott témákról és ezek alapján egyre biztonságosabban 

tájékozódni az interneten. 

- Kreativitásukat fejleszteni, ismereteiket a képzeletükkel egyeztetni. 

Eszközigény /alap követelmény, az egyes órákra lehet plusz igény, melyet az óraterv tartalmaz/ 

Hardver: projektor, laptop, tablet, digitális tábla 

Szoftver: rajzoló szoftverek, qr-kód leolvasó, office 

Tantárgyak köre 

Osztályfőnöki, vizuális kultúra, magyar nyelv, digitális kultúra, informatika, matematika, angol, 

ének. 

Évfolyamok 

1.évfolyamtól a 8. évfolyamig. 

Időtartam 

2022. április 4.-8-ig Biztonságos internet 18 óra, A jövő iskolája 8 óra 

A Biztonságos internet téma feldolgozása 

Időkeret Osztály Tantárgy Téma 
Tanórán 12x1 óra 1.a - 8.b 

 

Osztályfőnöki órák Kérdőív kitöltetése 

Tanórán 2x1 óra 4. a osztály Magyar nyelv 

Vizuális kultúra 

Biztonságos internet 

Hálózat veszélyei  

Tanári óratervek 
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Délutáni  4. b osztály Ne legyél olyan… 

Rajzolás 

Ötletek*  

Tanóra  7. a osztály Magyar nyelv Tanári óraterv 

Tanóra  6. b Digitális kultúra Biztonságos Internet kvíz* 

Tanóra  5. b Digitális kultúra Ötletek* 

Tanóra  5. b Osztályfőnöki  Ötletek* 

Tanóra 8. a Informatika Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság kisfilmjeinek feldolgozása 

 

*Azt jelzi, hogy link tartozik hozzá. A linkek a táblázatbeli sorrendjük alapján lettek felsorolva. 

https://hipersuli.hu/  

https://gms.hu/fileservice/gemesEditor/v2.12/player.php?content_id=1318 

https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/ezt-videot-mutasd-meg-kamasz-gyerekednek  

A jövő iskolája téma feldolgozása 

Időkeret Osztály Tantárgy Téma 

Tanóra 1.b Matematika óra Kvízek megoldása a 

digitális táblán 

Tanóra 1.b Vizuális kultúra Ilyen lesz a jövő 

matematika órája 

Tanóra 5. b angol Napirend a jövőben 

Tanóra 6. a ének Filmzene (ppt-n) 

Tanóra 2x1 óra 8. b angol A jövő iskolája 

Tanóra 8. b osztályfőnöki A jövő iskolája 

Házi projekt 8. b Projekt A jövő matematika 

órája 

 

A biztonságos internet téma 

A témahetet kérdőív kitöltésével kezdtük, melyet az osztályfőnökök osztályfőnöki órán töltettek 

ki a tanulókkal. 

A kérdőív linkje 

 

Válaszok grafikus megjelenítése 

https://hipersuli.hu/
https://gms.hu/fileservice/gemesEditor/v2.12/player.php?content_id=1318
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/ezt-videot-mutasd-meg-kamasz-gyerekednek
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A 9. és 10. feladat szöveges megjelenítésű. 
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A foglalkozásokból ízelítő 

A biztonságos internet témát rendkívül 

fontosnak tartjuk abból a szempontból, hogy 

nem lehet elég korán kezdeni tanulóink 

bevezetését, felkészítését az internet világába, 

megismertetni az előnyeit, hátrányait, 

veszélyeit. 

A tanulók által kitöltött tesztek elemzése alapján 

van tennivalónk, hogy tanítványaink biztosan és 

biztonsággal mozogjanak a webes 

alkalmazásokban., mennyi időt töltsenek a 

felületen stb. 

A kollégák rendkívül ötletesek, a saját szaktárgyuk adta lehetőségeket maximálisan kihasználták. 

A gyerekek lerajzolták például a jó és a rossz közti különbséget. Mások a feltett kérdésekre a 

választ az interneten keresték meg. 

 
A nagyobbakkal a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság kisfilmjeiből dolgozott fel 

párat a kolléganő, amelyek a felelőtlen 

tartalommegosztások, illetve a közösségi 

oldalak túlzott használatának veszélyeiről 

szólnak, valamint a hipersuli.hu biztonságos 

internetezéssel foglalkozó tananyagait vették át.  

Magyar nyelvből a mondattani elemzés szövege 

volt internetbiztonsággal kapcsolatos. Érdekes 

kifejezésekről tanulták meg, hogy mit 
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jelentenek, például sexting, online grooming. Érdekes online kérdések és feladatok színesítették a 

palettát tanítványaitnktudásának fejlesztésében. 

 

A jövő iskolája téma 

A jövő iskolája a gyerekek számára mindig érdekes és 

izgalmas. Mivel ebben a tanévben ünnepeljük iskolánk 

45. születésnapját ez a téma felettébb aktuális a 

számunkra. Már a tanév elején megépítették makettből, 

illetve a Nagy Rajzolás alkalmával lerajzolták a 

képzeletbeli jövő iskoláját, most a nagyok digitális 

módon alkották meg a jövő iskoláját.  

Matematika órán az elsősök az okosteremben 

mélyítették el tudásukat a kvízek és a különböző ötletes 

feladatok segítségével. Nagyon érdekes prezentációk 

születtek a jövőbeni napirenddel, a jövő iskolájával 

kapcsolatosan angol nyelvel és a filmzenéből az ének 

órára is.  

 
 

A jövő matematikaóráját az elsős és nyolcadikos diákok szemszögéből nézve, különleges módon 

ismerhettük meg. 
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Egy 1. osztályos így képzeli el a jövőbeli 

matematikaóráját. (bal oldali ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy 8. osztályos már merészebb alkotása. 

(A job oldali ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. április 20. 
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Óraterv1 

Óraterv2 

Óraterv3 

Biztonsagos_internet.pdf
Biztonsagos_internet.pdf
Halozat_veszelyei.pdf
Halozat_veszelyei.pdf
Internet_veszelyei.pdf

