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Differenciálás általános szempontjai és lehetőségei 
a Ride-projektben
https://www.riderobotics.eu/

• 10 szöveg, a 9 fejlesztési terület és a 
4 programozási szint által 
meghatározott modulmátrix

• Feladatlapok, tanári útmutatók, 
mintarobotok, robotprogramozási 
tudástár 

• Önszabályozott tanulás támogatása

• Fejlesztési területek: 

- szövegértés,

- grafomotoros készségek, 

- térbeli tájékozódás, 

- figyelem, 

- szociális kompetenciák,

- algoritmikus gondolkodás

- létkompetenciák, technikai 
ismeretek (fizika, robotika, mérnöki 
tudomány), 

- más tantárgyak robotikával történő 
tanítása, 

- kreativitás, ill. tehetséggondozás.



Differenciálás a tanórán… és a RIDE projektben
A differenciálás lehetőségei Differenciálás a tanórán…és a Ride projektben

Célok szerinti differenciálás A tanulók számára egyazon tananyagon belül különböző célokat tűzünk ki

Szintek szerinti differenciálás A pedagógus feladata az előzetes tudásfelmérés alapján a különböző szintű 
szövegek és munkaformák megtervezése

Tartalom szerinti differenciálás A tanulók ugyanazzal a tartalommal foglalkoznak, ám a feladtakártyák lehetővé 
teszik, hogy csoportszinten valósítanak meg egy közös robotot, vagy a csoport 
produktuma az egyéni munkák összesítéséből adódik.

Érdeklődés szerinti differenciálás Az adott témához tartozó feladatok elosztása a tanulók érdeklődése szerint 
történik, így jellegében másfajta robotok is születhetnek akár.

Haladási ütem/mennyiség szerinti 
differenciálás

Bizonyos tanulók több, mások kevesebb feladatot oldhatnak meg, illetve a 
feladatra szánt időkeret változhat a tanulók szükségletei szerint.

Feladatok megjelenése szerinti 
differenciálás

Minden szövegrészlet 3 féle variációban érhető el: eredeti szövegként („Hosszú 
szöveg”, rövidített, nyelvileg leegyszerűsített formában („Hosszúszöveg”) és PCS 
formában, így a tanulásban akadályozottak számára is elérhető.

Feladat kijelölése/sorrend szerinti 
differenciálás

A tanulóknak lehetőségük van eldönteni a tanulási eredménycélokat, és azt is, 
hogy ehhez milyen lépéseken keresztül, milyen sorrendben vezet az út.

Differenciált tanulásszervezés Kooperatív tanulás, projektmunka, fejlesztő értékelés
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