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Diákok értékelése a multimédiás tanóráról 1-5-ös skálán. Adatok forrása: MTA–SZTE ETTK



Multimédiás órán megjelenő társadalmi értékek tanárok szerint 1-5-ös skálán. Adatok forrása: MTA-SZTE ETTK
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felelősség segítőkészség a szolidaritás tolerancia etika szabadság tudatos
állampolgárság

döntés joga demokrácia

Megjelenő társadalmi értékek tanárok szerint

hagyományos videóinterjús



Kihívások/nehézségek:
- technikai problémák
- több hónap után sokan belefásultak
- „egész nap a gép előtt”

Reflexiós órákon:
- személytelenség
- figyelem fenntartása
- kevésbé kötetlen reflektálás
- könnyebb elbújni
- nem olyan intenzív
- nem látjuk egymás reakcióit

Online videóinterjús tananyagok kihívásai és előnyei tanárok szerint

Előnyök:
- autentikus forrás a videóinterjú
- reflektív légkör
- nem terelődik el a figyelem
- újdonság ereje
- diák képességeitől nem függő 

motiváció
- saját tempó
- készségek fejlesztése

- empátia, érzékenyítés
- reflexiós készségek
- tények és vélemények 

differenciálása
- logikus, kritikai gondolkozás
- nincs jó vagy rossz válasz



Diákok értékelése alapján:
Az IWitness feladatai mennyiben segítették az alábbiakat? Értékeld 1-5-ig!
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tananyag megértése üldözöttek helyz.
átérzése

tolerancia fejl. logikus gondolkodás érvelés összefüggések felism.



Diákok véleménye a távoktatás során végzett IWitness tananyagokról

Kötetlenül, egy jól működő felületen dolgozhattam és magamnak oszthattam be az időmet.

sokszor nehezebb is, mint egy rendes tanórán résztvenni, mert egyedül, a saját 
gondolatainkra/észrevételeinkre támaszkodva kell feldolgoznunk a témákat, mások segítsége 
nélkül.

Nem tud passzív lenni a diák, hanem ki kell fejtenie a nézőpontját/ véleményét és ezáltal, 
hogy leírja sokkal jobban megmaradnak benne az érzések, gondolatok.

nem csak egyszerű készséget meglétét követeli meg, mint alapból a sima tantervi órák. A kérdések 
megválaszolásához igazán át kell gondolnunk a helyzetet, az esemény hátterét és ahhoz mérten kell 
válaszolni. Nincs felesleges lexikális tudás, amit bemagolva tudsz jól válaszolni, itt másképp kell igazán 
gondolkodnia az embernek és ezek a feladatok sokszor fontos önismereti kérdéseket is felvethetnek a 
feladatot elvégzőkben.



Mindenki egyedül ül neki egy ilyen feladatnak, saját véleményét fogalmazhatja meg, saját 
készségeit fejleszti miközben a feladatokat csinálja, jól működik távoktatásban.

Ez tényleg 100%ban önálló feldolgozás. Első kézből tanulunk, interjúkon keresztül. A történelemben 
mindig az emberi tényező a legérdekesebb.

Mindenkinek van lehetősége kifejteni a saját gondolatait. Egy tanórán nincs annyi idő, hogy 
mindenki elmondja, hogy mit gondol az adott témáról, illetve vannak olyanok is, akik nem is 
szeretnek annyira sok ember előtt megszólalni, mint például én sem. Ettől függetlenül van 
véleményem adott témákról, és jó volt, hogy ezeket mindig ki tudtam fejteni az iwitness
feladatokban. Nagyon sokat fejlődtem a logikus gondolkodás és a forráselemzés terén is, 
mert sokszor volt, (főleg az első pár feladatnál) hogy egészen sokat kellett gondolkodnom egy 
adott válaszon, mert először nem voltam benne biztos, hogy mit kellene írnom. Egy rendes 
tanórán nem lett volna lehetőségem ennyit fejlődni.

Saját tempóban, magunktól dolgozzuk fel az anyagot, sok-sok-sok interjúval, ez a legjobb 
része.




