Munkácsy Mihály Békés megyében
Qulto Education oktatási anyag
Az oktatási anyag időtartama:
~80 perc
Elsajátítandó kompetenciák:
- anyanyelvi kommunikáció
- digitális kompetencia
- esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség
- hatékony, önálló tanulás
Műveltségterületek (tantárgyak):
- művészetek (vizuális kultúra)
- történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret)
Szükséges eszközök:
- számítógép / laptop / tablet / mobiltelefon
- internet
Alkalmazott módszerek:
- frontális munka és/vagy
- egyéni munka
Az oktatási anyag tartalma:
Feladat
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feladat címe
Munkácsy Mihály élete Békés megyében
Munkácsy Mihály Békés megyei alkotásai
Munkácsy-kvíz
Emlékeim : részletek Munkácsy Mihály önéletírásából
Munkácsy Mihály arcképe I.
Munkácsy Mihály arcképe II.

Feladat
típusa
idővonal
diavetítés
kvíz
diavetítés
kirakó
kirakó

Időtartam
~20 perc
~10 perc
~10 perc
~15 perc
~10 perc
~15 perc

A oktatási anyag rövid leírása:
A Qulto Education szoftverrel összeállított oktatási anyag Munkácsy Mihály Békés megyei
életének és munkásságának bemutatását és feldolgozását segíti. Az oktatási anyag 4
feladattípust tartalmaz:
- Idővonal: Az idővonal lehetőséget nyújt események időrendbe történő rendezésére.
Az idővonal adott pontjai jelölnek egy-egy konkrét időpontot, amihez felirat,
hosszabb szöveg, kép van kapcsolva. A szövegbe internetes hivatkozások vannak
ágyazva, melyek további információkra, képekre mutatnak.
- Diavetítés: A hagyományos diafilmek mintájára épül: egy képből és egy hozzá
tartozó szövegből álló diák sorozata.

Kvíz: Az idővonal és a diavetítés során közölt információkra épülő kérdésekből álló
feladatsor. A kérdések típusa: egyszerű választás, egyszerű érték, párosítás. A kérdés
megválaszolása után azonnal ellenőrizhető a válasz helyessége is.
- Kirakó: A hagyományos kirakók mintájára apróra darabolt képrészletek
összeállítása teljes képpé. A kirakó darabjainak száma, formája, forgathatósága és a
rendelkezésre álló idő változtatható. A feladat során segítségképpen az
összeállítandó kép megjelenik a feladat legelején és lehetőség van annak
megjelenítésére a puzzle hátterében.
Az oktatási anyag feldolgozható egyéni munkával, vagy tanórán frontális munka keretében, de
kombinálható a két módszer is.
-

