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A megjegyzéseket hozzáfűzte: Dömsödy Andrea

Fontos, hogy van szituáció,
szövegkörnyezet, de abból mintha
egy gondolati lépés hiányozna.

Egyértelmű instrukció, bár a kinek elég tág fogalom, a megoldókulcsban sok
mindenkire, többféle alternatív megoldásra kell gondolni.
A Róla szól? vagy a Kinek? kérdéssel kapcsolatos döntést indokolja?

Ez így indoklás nélkül nem fejlesztő kritika, hiszen, nem tudni pontosan mire vonatkozik, mi a probléma.A feladat megoldásához nem kell
a vízmolekula fogalmát érteni.
Inkább a források jellemzőit
kell tudni értékelni. De kémia tanulmányok
után nyilvánvalóan másfajta indokok
is elvárhatók.

Inkább:
Erről szól? Lásd lentebb

Nem álhír, hanem egy álhírről szól
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További észrevételek: 
- A 2016/2017-es tanév Bod feladatainak egyikét írták át kreatívan. Eredeti: 
http://bod.opkm.hu/proddetail.php?prodid=90  

- A feladat struktúrája könnyen újrahasznosítható. Attól se riadjunk vissza, hogy 
„meghamisítsunk” egy találati halmazt. Didaktikai céllal válogassunk az aktuálisan 
a keresőben megjelenő találatok közül, vagy javítsunk bele abba. 
- A kitöltök feltehetően a 2. találat nyelvezetét kifogásolják. Ha nem vállalunk fel 
foglalkozásunkon, mérőlapunkon egy ilyen mondatot, de a találat, amúgy jó példa, 
akkor írjuk át, töröljük ki a nem kívánatos részt. Bár pont ez az egyik pont, ami segít 
az adott forrás célközönségének, hitelességének, minőségének eldöntésében. 

- A kidolgozott feladat értékeléshez nagyon hiányzik a megoldókulcs. Ez különösen kritikus a 
Kinek? oszlopba írt válaszok értékelésénél. Nagyos sokféle jó válasz elképzelhető és még 
több nehezen értékelhető. Az utóbbiak közé főleg azok tartoznak, amik nyelvileg válaszok a 
kinek kérdésre a Wikipédiáról származó találat esetén lehet helyes válasz: gyorsan 
tájékozódni akaróknak, laikusoknak, felületes embereknek, Wikipédiát tesztelőknek, 
nagymamámnak 
- A feladat bevezető szituációja életszerű. De egy logikai gondolati lépés hiányzik belőle. Az 
embereknek nem érthető állítás után hirtelen van egy találati halmazunk. Miért honnan? 
Talán a kinek kérdés is differenciálható lenne ennek feloldásával. Pl.: A család hallgatja a 
hírekben a konferenciáról szóló összeállítást, egyikük be is üti a keresőbe a vízmolekula 
kifejezést. Mire mennek vele, kinek melyiket ajánlanád? Vegyész anyuka, autószerelő apuka, 
nyugdíjas tanító nagymama, középiskolás gyerek. 
- Nagyon fontos, hogy indoklást is kér a feladat. Ez segít igazán látni, hogy mi alapján, miért 
születtek meg a válaszok. 
 
 
 
 
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a feladat egy újszerű feladat. Nem eredeti ötlet, de 
annak jó újrahasznosítása. A megoldókulcs kidolgozása nem egyszerű ehhez, de annak során 
feltehetően a feladatot újra kell fogalmazni egy-két helyen. 
 
Nagyon köszönjük a kollégák munkáját! Kaptunk ötleteket és vitaanyagot. 
 
 
A továbbképzésről és a feladatkészítés körülményeiről: 
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=392  


