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TÁMOP – 3.1.4.-12/2.-.2012-0290
Innovatív Iskolák fejlesztése – Kis iskolák nagy lehetősége
Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola, 8248 Nemesvámos Kossuth L. u. 22. Informatika - 22-es - terem
Informatika tanításának fejlesztése – Informatika szakkör - ECDL
Informatika szakkör ECDL, 2014-2015-ös tanév
15
1
Horváth Tünde
2015.02. 28.
A diákok informatikai ismereteinek fejlesztése emelt szinten. A digitális
írástudás, a digitális kompetencia érdekében ECDL bizonyítvány
megszerzése.

Program célja:
Társadalmunkban egyre szélesebb teret nyer a digitális eszközök használata, a digitális írástudás.
Intézményünk erre és a diákok digitális kompetenciájának fejlesztésére nagy súlyt fektet. Terveinkben
szerepelt, hogy a dákoknak lehetőségük nyíljon, az órán tanultak alapján ECDL vizsgát tenni - Európai
Számítógép-használói Jogosítvány – (European Computer Driving Licence), ahol független
vizsgabizottság előtt bizonyíthatják a tudásukat és szerezhetnek erről Európai szinten elismert
bizonyítványt, az összes modulvizsga letétele után. Illetve, hogy többlet ismerethez juttassuk őket,
akkor is, ha nem vizsgáznak.

A program bemutatása:
Az ECDL képzést ebben tanévben, a 8 osztályban hirdettük meg, ahonnét 15 diák jelentkezett. Ebből
9 fő vállalkozott a négy modul után, hogy folytatja a vizsgázást és a teljes ECDL bizonyítványhoz
szükséges vizsgákat leteszi. 6 fő nem kívánt vizsgázni.
A résztvevők névsora a következő: Cseh Regina, Dávid Krisztofer, Hamvas Csaba, Horváth Ákos,
Kishalmi István, Kovács Anita, Kovács Ildikó, Krámli Máté, Linczmajer Enikő, Papp István, Pintér
Dominika, Shuszter Patrik, Szakasits Fanni, Tóth Albert Martin, Varga Dominika.
Az órák helyszíne az informatika terem, ahol a szükséges eszközök rendelkezésre álltak. Az órák
kedd, és/vagy csütörtök délutánonként kerültek megtartásra, egy illetve dupla óra formában. Az
időpont az intézményben zajló más programok miatt lett így megállapítva. Az elmaradt órákat a
diákokkal történt egyeztetés alapján, más napokon pótoltam. Ezek a jelenléti ív, és a szakköri napló
dokumentációjában lettek rögzítve. Ebben a tanévben 56 óra, - a program másik fele – került
megtartásra.
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A tanévben a korábbi informatikai órákra alapozva a diákok tovább bővítették informatikai
ismereteiket.
Az első témakör a képszerkesztés volt, amihez a Gimp, pixelgrafikus képszerkesztő programot
használták. Megismerték, hogyan használják a digitális képeket a mindennapokban, és melyek a
leggyakoribb képformátumok (fájl típusok és kiterjesztésesek). Meg tanulták kezelni a képszerkesztő
program munkafelületét, eszközeit. Végrehajtottak képi manipulációkat, képmódosításokat,
korrekciókat. Átméreteztek, átkonvertáltak, méretre vágtak képeket. Létrehoztak új képeket,
megtanulták a rajzi eszközök alapszíntű használatát. Használták a kijelölő, rajzoló, torzító,
transzformáló, kitöltő, retusáló eszközöket. Megtanulták a rétegek használatát és szöveget elhelyezni
a képen. Készítettek montázsokat. Fény és árnyékhatásokkal, szűrőkkel, színezéssel, stb alakították
át a képeket. Mentettek különféle fájlformátumokba. Megtanulták hogyan nyomtassák ki az elkészített
képi dokumentumaikat.
A második témakör a táblázatkezelés volt. Ehhez a Microsoft Office irodai alkalmazás Excel táblázat
kezelő programját használták. A diákok megismerték a táblázatkezelés lényegét és képessé váltak
úgy használni a táblázatkezelő programot, hogy a végeredménye pontos munkafájl legyen.
Létrehoztak táblázatokat, mentették a munkájukat különböző fájlformátumokba. Megismerték a
beépített funkciókat, pl. a súgót. Adatokat vittek be cellákban, létrehoztak listákat, beállították a
cellaformátumokat. Megtanultak adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni. Sorokat és
oszlopokat szerkesztettek a munkalapokon és munkalap műveleteket végeztek. Matematikai
számításokat végeztek a táblázatkezelő program segítségével. Megtanultak matematikai és logikai
függvényeket létrehozni. Gyakorlatot szereztek a függvények létrehozásában, a függvényhibák
felismerésében. Megismerték a szám és szövegformázási lehetőségeket, beállításokat. Készítettek
diagramokat, amiknek a beállításait és formázási lehetőségeit is megtanulták. A nyomtatás előtti
oldalbeállításokkal és a nyomtatással is megismerkedtek.
Az órákon elsősorban a gyakorlati használat, a gyakorlati munka dominált, amely során megismerték
a témákhoz kapcsolódó fogalmakat. Gyakoroltak vizsgafeladatokat.
A diákok hozzáállása a tanórákhoz és a vizsgákhoz az egész tanév folyamán megfelelő volt. A tanév
folyamán fegyelmezetlenség és igazolatlan hiányzás nem volt. Az összes hiányzás száma 34 óra, ez
2,3 óra / fő.
A csoport 60 %-a vállalta a további vizsgázást és mindenki teljesítette a képszerkesztés modul
vizsgakövetelményeit 2014.12.09-én. A táblázatkezelés modul vizsgája 2015.04.01-én lesz.
Remélhetőleg mindenki sikeresen veszi majd ezt az akadályt.
Az intézményünkben az ECDL szakkör azonban nem ért véget. Az iskola lehetőséget biztosít a
diákoknak a további tanulásra. Ezzel lehetővé válik a tanév végéig az utolsó modul vizsgájára – az
adatbázis kezelésre – való felkészítés, és felkészül, ami május végén, június elején lesz majd
esedékes.
Terveink szerint, a tanév végéig a tanulók megszerzik a teljes, - 7 modulos – ECDL bizonyítványt.

VIZSGAEREDMÉNYEK 2014/2015-ös tanév:
Folytatták a vizsgázást, a teljes ECDL bizonyítvány megszerzéséért (9 fő):
Cseh Regina, Dávid Krisztofer, Hamvas Csaba, Kovács Anita, Kovács Ildikó, Linczmajer Enikő, Papp
István, Tóth Albert Martin, Varga Dominika.

VIZSGANAPTÁR 2014/2015-ös tanév (1 alkalom):
PREZENTÁCIÓ MODUL
2014. december. 09. 15:30 ECDL vizsgaközpont - 9 tanulóból 9 levizsgázott
OKTKER KFT. (8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.)
8. osztályosok: Cseh Regina, Dávid Krisztofer, Hamvas Csaba, Kovács Anita, Kovács Ildikó, Linczmajer
Enikő, Papp István, Tóth Albert Martin, Varga Dominika.
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Sorszám

VIZSGAEREDMÉNYEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A bizonyítvány megszerzésének időpontját a vastagon megjelenő dátum mutatja a diák nevének sorában.
ECDL bizonyítvány Start – 4 modul

Név
Cseh Regina
Dávid Krisztofer
Hamvas Csaba
Horváth Ákos
Kishalmi István
Kovács Anita
Kovács Ildikó
Krámli Máté
Linczmajer Enikő
Papp István
Pintér Dominika
Shuszter Patrik
Szakasits Fanni
Tóth Albert Martin
Varga Dominika

ECDL bizonyítvány Select – 7 modul
Számítógépes
alapismeretek

Online
alapismeretek

Táblázatkezelés

Szövegszerkesztés

Prezentáció

2014.05.27.
2014.05.27.
2014.05.27.

2014.03.25.
2014.03.25.
2014.03.25.

2014.01.20.
2014.01.20.
2014.01.20.

2014.05.27.
2014.05.27.
2014.05.27.

2014.03.25.
2014.03.25.
2014.03.25.

2014.01.20.
2014.01.20.
2014.01.20.

2014.05.27.
2014.05.27.
2014.05.27.

2014.03.25.
2014.03.25.
2014.03.25.

2014.01.20.
2014.01.20.
2014.01.20.

2014.05.27.
2014.05.27.

2014.03.25.
2014.03.25.

2014.01.20.
2014.01.20.

2013.11.26.
2013.12.19.
2013.11.26.
Nem vizsgázott.
2013.12.19.
X
2013.12.19.
2013.11.26.
Nem vizsgázott.
2013.11.26.
2013.11.26.
2013.12.19.
X
Nem vizsgázott.
Nem vizsgázott.
2013.11.26.
2013.11.26.

Adatbázi
s kezelés

X

X

Képszerkesztés

Bizonyítvány

2014.12.09.
2014.12.09.
2014.12.09.

START 5 modul
4 modul
START 5 modul

X
2014.12.09.
2014.12.09.

START 5 modul
5 modul
5 modul

2014.12.09.
2014.12.09.
X

START 5 modul
5 modul
START 4 modul

2014.12.09.
2014.12.09.

5 modul
START 5 modul
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A program összegző értékelése:
Az eddig megtartott program alapján a kitűzött célok teljesültek. A programban résztvevő diákok
több ismeretet szereztek, többet gyakorolhattak, mint amire az iskolai tanrendben lehetőségük lett
volna. A digitális írástudás és a digitális kompetencia területén minden résztvevő fejlődött, minden
diák hasznára vált, akár vizsgázott, akár nem. A tanulók kitekintést kaphattak az iskolán kívüli világra,
a vizsgaközpontban történő vizsgázás során. A vizsgázók körében fejlődött a kitartás, a felelősség
vállalás, a szövegértelmezés, a tudatos tanulás képessége.
Különleges eredménye a programnak a hivatalos ECDL bizonyítvány, amit egész Európában
elismernek, - Európai Számítógép-használói Jogosítvány – (European Computer Driving Licence).
Intézményünk méltán lehet büszke a diákok által teljesítettekre.
A fentiek alapján a programot sikeresnek értékelem.

Nemesvámos, 2015. február 28.

……………………………………….
Felelős

……………………………………
Projekt menedzser

