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Az online tárlatvezetést a Pearltrees nevű
oldal segítségével készítettem el, amely
könnyen megosztható a tanulókkal, illetve
általuk is szerkeszthető. Célom az volt, hogy a
diákok megismerkedjenek a dél-alföldi régióval, megyéivel, azok fontosabb jellemzőivel,
nevezetesebb városaival úgy, hogy egy kicsit „szabadabb kezet” kapnak a téma
feldolgozásában. Több mappát hoztam létre az átláthatóság kedvéért, amelyekben sor kerül
a régió rövid bemutatására, megyéinek ismertetésére, nevezetesebb városaik
megismerésére is. Minden mappában található egy-egy feladat is, amelyet a diákoknak meg
kell oldaniuk. Véleményem szerint így nagyobb kedvvel állnak a feladatok megoldásához,
mintha a tárlatvezetés végén egyben kellene megoldaniuk az összeset. Ezen kívül minden
megyéről készítettem egy rövid ppt-t, amelyben érdekességeket olvashatnak. Mivel az
oldalra hozzászólásokat is tudnak írni, így figyelemmel tudom kísérni tanulási folyamatukat.
A feladat elvégzéséhez a diákoknak szükségük van internetre, számítógépre, vagy
okostelefonra, ugyanis a honlap mobil alkalmazással is használható.
Az általam elkészített feladatok itt találhatók meg: Online tárlatvezetés
Dél-Alföld régió földrajzának bemutatása
A régió leírása fül alatt a diákok bevezető ismereteket olvashatnak a régióról, illetve
megtekinthetnek egy kis „kedvcsináló” videót is, hogy jobban bele tudják élni magukat a
témába. Az ide tartozó feladatot szintén bevezetésnek, illetve ismétlésnek szántam.
A régió megyéinek bemutatását úgy oldottam meg, hogy minden megyének létrehoztam egy
külön mappácskát, amelybe beleírtam a legfontosabb tudnivalókat. Ezen kívül különböző
képekkel, érdekességként weboldallal is színesítettem a szöveget, amelyek segítik a tanulók
tájékozódását és plusz információkat nyújtanak a tananyagon kívül. Ezzel a módszerrel úgy
gondolom, hogy átlátható és könnyebben megtanulható az anyag.
A régió városainak bemutatásánál összegyűjtöttem a fontosabb városokat és azt, hogy
milyen nevezetességek, iparágak, stb találhatók meg ott. A tanulók feladata, hogy atlaszuk
segítségével beírják a felsorolt városokat a megfelelő helyre a térképvázlatban. Úgy
gondolom, sokkal könnyebb úgy tanulni a topográfiát, ha valamihez tudják kötni a tanulók.
Ezen kívül azért választottam ezt a feladatot, mert így a diákok duplán tudják memorizálni,
hogy hol találhatók a városok, hiszen megnézik atlaszunkban, illetve be is jelölik azokat.

A kirándulás fül alatt a teljesség igénye nélkül szedtem össze a régióban található látnivalók
közül néhányat, amelyek weboldalát be is illesztettem a Pearltreesbe. Remélhetőleg ezzel a
módszerrel a tanulók könnyebben memorizálják a régió látnivalóit, illetve osztálykirándulási
ötletnek is megfelelők lehetnek. A tanulóknak, ahogy idejük engedi, nézelődhetnek,
információt szerezhetnek saját belátásuk szerint és szorgalmi feladatként kirándulást is
tervezhetnek, amely leírásában saját ötletüket is szívesen várom, hogy hova látogatnának el
szívesen a régión belül.

