Feladatgyűjtemény - Feladatbank
Eszköztárunk két feladatgyűjteményt és egy feladatbankot kínál az alkalmazóknak. A komplex természettudományos feladatok a természettudományos tantárgyak ismereteinek az integrálásához. A történelem feladatgyűjtemény a tanulási attitűd fejlesztéséhez kínál feladatokat. Mindkét feladatgyűjtemény támogatja a képességek és ismeretek integrált fejlesztését, az együttműködési technikák alkalmazását a problémamegoldásban. A kompetenciaméréshez kapcsolódó feladatbankunk a mérésben
alapszint alatt teljesítő tanulók alapszint fölé fejlesztését támogatja.

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FELADATOK GYŰJTEMÉNYE
A feladatgyűjtemény egy-egy feladata olyan kérdéseket, problémákat tartalmaz, amelyek megválaszolása, megoldása egyszerre mozgósítja a tanulók matematikai, kémiai,
biológiai, fizikai ismereteit, tudását,
fejleszti a problémamegoldó képességét. Így a természettudományos
tantárgyakat tanító kollégák multifunkcionálisan alkalmazhatják a feladatokat.

TÖRTÉNELEM – TANULÁSFEJLESZTŐ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE
A feladatgyűjtemény egy-egy feladata olyan kérdések et, problémákat fogalmaz meg, amelyek
megválaszolása, megoldása azokat a képességeket aktivizálja –
például a nyelvi, a vizuális, a formális kommunikációs képesség, a
konvertálóképesség –, amelyek
jelentős hatással vannak a tantárgy tanulásának eredményességére.
A feladatok alkalmazásával pozitív tantárgyi, tanulási attitűd, motivációs bázis építhető. A feladatok történelemmel kapcsolatosak,
ám közöttük jó néhány matematikai, nyelvi vagy éppen természettudományos ismereteket is hordoz.
Megoldásukhoz különböző tantárgyak ismereteit kell integráltan felhasználni. Ezek átlépik a történelemtantárgy/óra kereteit, felhasználhatók például a matematika-, földrajz-, rajz- stb. órákon is. A feladatok forrása a szakkönyvek, lexikonok mellett a napi sajtó, a rádió, televízió, valamint az Internet.

A feladattárban hat nagy témakörbe – ráhangolás, őskor, ókori kelet, ókori Hellász, ókori Róma, valamint a magyar nép őstörténete – rendeződnek a feladatok.
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A mért eredményekre alapozott fejlesztéshez alkalmazható az a feladatbank, melynek célja az alapszint alatt
teljesítő tanulók fejlesztése. Az egyéni fejlesztési profil
készítő szoftver minden tanulóra vonatkozóan bemutatja a mérés tartalmi keretében a fejlesztendő területeket. A fejlesztést pedig – többek között – a mérés tartalmi keretét lefedő fejlesztő feladatbank feladataival lehetséges. A fejlesztő munkát támogatja rendszerünkben a komplex természettudományos feladatbank, illetve a
tanulásfejlesztő történelem feladatok bankja.
A fejlesztő feladatbank szoftver a fejlesztő munka során alkalmazandó feladatok kiválasztását és kivetítését, vagy
kinyomtatását támogatja. Tartalmát az
ábra mutatja be.

A szövegértés feladatinak kiválasztása.

A matematikai eszköztudás feladatinak kiválasztása.

